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Toivotamme kaikille siunattua kesää!
Bromarvin kirkon alttari

2 - Raaseporin suomalaisen seurakunnan lehti, nro 3 / 2021 Kesä				YHTEINEN SANOMA¤		

Ota talteen

.

Kirkkoherran virka tulee hakuun elokuussa

Valmistelut perusteellisine keskusteluineen ovat
valmiina. Seurakuntaneuvosto valitsee kirkkoherran.
Erityistarpeet on päätetty
hakua varten. Tuomiokapitulia on pyydetty laittamaan
virka haettavaksi.
Kirkkoherran viran julistaminen haettavaksi edellyttää edeltäjän irtisanoutumista. Loparien ottaminen
olikin sisätöitä vaativaa,
vaikka päivämäärät oli jo
kalenteriin laskettu ja vaik-

ka ajankohta pidettävine
loppulomineen on yhdeksän kuukauden päässä. Viipyilin itseni kanssa eri vaiheissa työhistoriaa täällä ja
muuallakin.
Muutin tänne Pohjaan 20
vuotta sitten ajatuksella,
että tuleehan ainakin kirkkoherran tehtävät haltuun,
kun kahdessa seurakunnassa Pohjassa ja Karjaalla
niitä harjoittaa. Sitten haen
eteenpäin. Ihminen suunnittelee, Jumala antaa aske-

leet.
Espoon
hiippakunnan
tuomiokapituli on suunnitellut aikatauluja. Todennäköisesti virka tulee auki 9.8.
ja haku päättyy 8.9. Monen
seurakunnan kirkkoherran
viran täyttö vaatii kapitulin
väeltä valmistelua haastatteluineen sekä pätevyyden
ja asioiden tarkastamisineen
niin, että kapituli voi antaa
lausuntonsa hakijoista meille istunnossaan 12.10. Vasta
sen jälkeen voimme täällä

haastatella hakijat, teettää
esittelyvideoita ja näyttöjä
valintaa varten.
Seurakuntaneuvoston
valintakokous lienee marras-joulukuun vaihteessa.
Ajankohta riippuu siitä,
kuinka paljon on ehdokkaita, ja mitä heillä teetetään.
Virkamääräyksen anto voi
siirtyä tammikuulle 2022,
koska tuomiokapitulin istuntoajat ja muutoksenhakumenettely voivat vaatia
aikansa.

Kesä meitä kaikkia vaalikoon ja vakuuttakoon, että
elämä uusiutuu ja vihertää
kaikesta huolimatta. Toivo
kuitenkin elää, että saisimme olla koolla jotenkin.

malan rakkaus aukeaa meille myös Raamatun lehdiltä:
Juuri siinä Jumalan rakkaus
ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan,
antamaan meille elämän.
Siinä on rakkaus – ei siinä,
että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä,
että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa
meidän syntiemme sovitukseksi. (1. Joh. 4.)
Jumala on rakastanut meitä ensin. Hänen rakkaudestaan me saamme ammentaa
elämäämme. Suhde Jumalaan on vuorovaikutteinen
rakkaussuhde. Kristuksen
silmin me voimme katsoa
ympärillemme ja rakastaa
toisiamme, silloinkin kun
se on vaikeaa. Kristuksen
silmin me voimme katsoa

myös itseämme ja luottaa
olevamme Hänen rakastettujaan. Ehkäpä tänä kesänä
voisin löytää jonkin uuden
tavan osoittaa rakkauttani,
rakastaa lähimmäisiäni niin
kuin itseäni ja Jumalaa koko
sydämestäni, sillä ”Kun rakkaus valtaansa saa, se levon
sieluun antaa.” (Taizé-laulu).
Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus.
Mutta suurin niistä on rakkaus. (1. Kor. 13)

Esa Lahtinen, kirkkoherra

Rakkaus ympäröi meidät
Tulevana kesänä saan jälleen pysähtyä monta kertaa
rakkauden äärelle. Voin todistaa, miten kaksi ihmistä haluaa rakastaa toinen
toistaan ja jakaa elämänsä
yhdessä eteenpäin. Voin
aistia syvän surun omaisten
silmissä, kun he saattavat rakastettuaan viimeiselle matkalleen. Voin nähdä vanhempien ja kummien ilon,
kun heidän pieni lapsensa
saa ikiaikaisen Jumalan siunauksen ja Pyhän kasteen
elämänsä alkutaipaleelle.
Voin tuntea vanhempien ja
kummien liikutuksen, kun
he konfirmaatiomessussa
katsovat omaa rippikoulunuortaan ja ihmettelevät,
miten hänestä on tullut
jo niin iso, vastahan hän
oli vielä lapsonen ja nyt
jo siunaamme hänet koh-

ti syvenevää itsenäisyyttä.
Monissa hetkissä voin iloita seurakuntalaisen innostuksesta, kun he antavat
rakkautensa näkyä palvelemalla toisia ja avustamalla
jumalanpalveluksissamme.
Ehkäpä sinäkin voit olla
joissakin tällaisissa tilanteissa mukana. Mutta jos et
olisikaan, voit ehkä tuntea
rakkauden tuoksun muutoin: pienieleisenä hipaisuna, ystävän välittämisenä,
kauniina sanoina tai hetken
häivähtävänä hymynä. Kun
katsot ympärillesi, saatat
huomata, miten monin tavoin olet rakkauden ympäröimä - kaikista kulkutaudin
tuomista rajoitteista huolimatta!
Ihmiselämän toinen puoli on rakkaudettomuus.
Näemme
ympärillämme

myös paljon kovuutta,
välinpitämättömyyttä
ja
rakkaudettomuutta. Rakkauslaulut ja taide kertovat
monin kuvin, sanoin ja sävelin ihmisen ikävästä toisen
luo ja rakkauden kaipuusta.
Kaikissa meissä on kaipuu
rakkauteen: syvä tarve tulla
rakastetuksi ja rakastaa toisia. Kun tunnemme olevamme rakkautta vailla, koko
perusolemuksemme saattaa
horjua. Toisaalta rakkautta
ei ole aina helppoa ottaa
vastaan tai edes osoittaa
toisille.
Jumala on rakkaus ja rakkauden lähde. Kesän kauneuden keskellä Jumalan
rakkaus näyttäytyy meille
erityisesti luonnossa esimerkiksi henkeäsalpaavina
auringonlaskuina tai lintujen taivaallisena lauluna. Ju-

Katri Grönroos, pastori

Bromarvin kirkko aloittaa kirkkoesittelyt
Tervetuloa kirkkokierrokselle, jonka aloittaa
tänä vuonna 40 vuotta
täyttävä Bromarvin kirkko. Tulevissa julkaisuissa
esittelemme vuorollaan
yhden
seurakuntamme seitsemästä kirkosta. Nettisivuillamme ja
seurakuntamme YouTube-kanavalla voit tutustua myös virtuaalisesti
kirkkoon videolta.
Bromarvin kirkon on
suunnitellut
Carl-Johan Slotten ja André
Schützin arkkitehtitoimisto. Se vihittiin käyttöön 23. elokuuta 1981

Porvoon piispa John
Vikströmin
johdolla.
Bromarv oli tuolloin osa
Tenholan kuntaa. Kirkko
on tasavartinen ristikirkko, jonka keskustan katonharja on sivusakaroita
korkeammalla. Sivusakaroissa on sakasti, eteistilat sekä muita tiloja. Päähuoneessa on kirkkosali.
Kirkon päädyissä sekä
sakaroiden ja kirkkosalin yhtymäkohdissa on
korkeat ikkunat. Bromarvin edellinen kirkko
paloi helmikuussa 1979.
Se oli vuonna 1753 rakennettu puukirkko, ja

nykyinen kirkko on sen
jäljitelmä. Vanha kellotapuli kuitenkin säilyi tulelta ja on kirkon vieressä
edelleen.
Alttaritaulun on tehnyt vaasalainen tekstiilitaiteilija Kaarina Hei-

kinheimo. Karjaalainen
tekstiilitaiteilija Barbro
Gardberg on tehnyt kirkon ikkunoiden kuultokudokset, alttarin edustan peittävän liinan eli
antependiumin, messukasukat ja stolat.
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Tässä lehdessä kerrotaan seurakunnan toiminnasta 12.9.2021 asti. Tilaisuuksien muutokset
ovat mahdollisia koronarajoitteiden muuttuessa.
Tarkemmat tiedot viikkoilmoittelussamme Etelä-Uusimaa-lehdessä ja Facebook- ja nettisivuillamme. Seuraava lehtemme ilmestyy 9.9.
JUMALANPALVELUSELÄMÄ
Toimitamme messut koronarajoitusten mukaisesti niin,
että jumalanpalveluksiin voi osallistua kirkkotilan mukaan rajoitettu osallistujamäärä. Tarkat osallistujamäärät
ilmoitamme viikkoilmoittelussamme. Suoratoistetut
ja videoidut messut on katsottavissa seurakuntamme
YouTube-kanavalla sekä Facebook- ja nettisivujemme
kautta. Kaikissa tilaisuuksissamme noudatamme erityisiä turva- ja hygieniasääntöjä. Suosittelemme oman
kasvomaskin käyttöä.
Toukokuu
Sunnuntaina 30.5. klo 12 messu Karjaan kirkossa,
osallistujamäärä 20 henkilöä
Kesäkuu
Sunnuntaina 6.6. klo 10 messu Pohjan kirkossa
ja klo 12 Karjaan kirkossa
Sunnuntaina 13.6. klo 12 jumalanpalvelus
rippikoululeiriltä, videotallenne
Keskiviikkona 16.6. klo 18 Iltakirkko
luontovaelluksena Karjaan kirkolla
Sunnuntaina 20.6. klo 12 jumalanpalvelus
rippikoululeiriltä, videotallenne 		
Juhannuspäivänä 26.6. klo 12 jumalanpalvelus
Pitäjäntuvalla
Heinäkuu
Sunnuntaina 4.7. klo 12 jumalanpalvelus
rippikoululeiriltä, videotallenne
Sunnuntaina 11.7. klo 12 messu Karjaan kirkossa
ja klo 14 Tammisaaren kirkossa
Sunnuntaina 18.7. klo 10 messu Pohjan kirkossa
ja klo 12 Karjaan kirkossa
Sunnuntaina 25.7. klo 12 messu Karjaan kirkossa
ja klo 14 Tammisaaren kirkossa
Elokuu
Sunnuntaina 1.8. klo 10 messu Pohjan kirkossa
ja klo 12 Karjaan kirkossa
Sunnuntaina 8.8. klo 12 messu Karjaan kirkossa
Sunnuntaina 15.8. klo 10 messu Pohjan kirkossa
ja klo 12 Karjaan kirkossa
Sunnuntaina 22.8. klo 12 messu Karjaan kirkossa
ja klo 14 Tammisaaren kirkossa
Keskiviikkona 25.8. klo 18 Iltakirkko
luontokirkkona Pohjan Gumnäsissa
Sunnuntaina 29.8. klo 10 messu Pohjan kirkossa
ja klo 12 Karjaan kirkossa
Syyskuu
Sunnuntaina 5.9. klo 12 messu Karjaan kirkossa
ja klo 14 Tammisaaren kirkossa
Sunnuntaina 12.9. klo 14 Sadonkorjuumessu
ja koululaisten siunaaminen Pohjan kirkossa
Konfirmaatiomessut Karjaan kirkossa
Rippikoulujen konfirmaatiomessut vietetään Karjaan
kirkossa kolmena sunnuntaina 13.6. ja 20.6. sekä
4.7. rippikoululaisten ja heidän läheistensä kanssa.
Näinä pyhinä seurakuntamme YouTube-kanavalla on
katsottavissa klo 12 leiriviikolla nuorten kanssa yhdessä toteutettu ja videoitu jumalanpalvelus.
Kesäkuun ja elokuun Iltakirkot vietetään luonnon helmassa Iltakirkko on kaikenikäisten levollinen iltamessu, joka suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä vapaaehtoisten iltakirkkotiimiläisten kanssa.
Kesäkuun Iltakirkkoa vietetään Karjaan kirkonmäellä keskiviikkona 16.6. klo 18. Syksyn ensimmäinen Iltakirkko toteutetaan keskiviikkona 25.8. klo
18 Pohjan Gumnäsissa. Tämän jälkeen Iltakirkkoja
vietetään kerran kuussa Pohjan kirkossa.
Tervetuloa mukaan myös rentoon ja iloiseen iltakirkkotiimiin. Suunnittelutapaamiset ovat torstaisin
10.6. ja 19.8. klo 18–20 Pohjan seurakuntakodilla.
Lisätiedot ja ennakkoilmoittautuminen: pastori Katri
Grönroos, katri.gronroos@evl.fi tai 044 300 3611.
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Sadonkorjuumessu, koululaisten siunaaminen ja
koko perheen sadonkorjuujuhla Pohjassa 12.9.
Sunnuntaina 12.9. vietämme perinteistä Sadonkorjuumessua, jossa siunataan koululaiset ja kerholaiset
uuteen lukuvuoteen sekä syksyn sato. Sadonkorjuumessun jälkeen kokoonnumme sadonkorjuujuhlaan
Pohjan seurakuntakodin pihalle (sateen sattuessa sisälle). Kuljetukset järjestetään Karjaalta ja Tammisaaresta. Sadonkorjuujuhlassa on rentoa koko perheen
ohjelmaa, grillailua ja yhdessäoloa.
Karjaan palvelutalon hartaudet joka kuukauden
kolmantena torstaina 16.9. alkaen klo 14. Mukana
hartauden pitäjän lisäksi useimmiten myös Ikivihreät-kuoro. Kahvitarjoilu. Osoite Felix Fromin katu 6.
KUOROT
Ikivihreät syyskauden aloitusajankohta ilmoitetaan
myöhemmin.
Pyhän Katariinan laulajat syyskauden aloitusajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Sopusointu-kuoro harjoittelee Minna Latvalan johdolla Tammisaaren seurakuntakodilla torstaisin 2.9.
alkaen klo 18–19.30. Myös uudet laulajat ovat lämpimästi tervetulleita!
MUSIIKKITILAISUUDET
Karjaan kirkko
Tiistaina 15.6. klo 18-20 välisenä aikana voit tulla
hiljentymään sävelretriittiin lyhyeksi tai pidemmäksi
aikaa. Sävelretriitissä soittaa selloduo Anna-Maaria
& Olli Varonen. Vapaa pääsy, ohjelma Yhteisvastuun
hyväksi 10 €. Yhteistyössä Karis-Pojo svenska församlingin kanssa.
Perjantaina 30.7. klo 19 Birger´s Ragtime Band,
laulusolistina Carolina Wendelin. Vapaa pääsy, ohjelma 15 €. Yhteistyössä Karis-Pojo svenska församlingin kanssa.
Mustion kirkko
Sunnuntaina 27.6. klo 18 Konsertti Sydämen sävelet. Hanna Noro (sopraano) ja Anna-Kristiina Kaappola (sopraano) ja Lauri Honkavirta (piano). Musiikkia
säveltäjiltä Bach, Mozart, Merikanto ja Hannikainen.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Keskiviikkona 7.7. klo 18 Duo Gustavsson-Nyström. Åsa Dalkarl-Gustavsson (huilu) ja Gustav Nyström (piano): Ranskalaista huilumusiikkia.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €. Järjestetään yhteistyössä
Karis-Pojo svenska församlingin kanssa.
Tammisaaren kirkko
Keskiviikkona 23.6. klo 19 Musiikkia kesäillassa.
Esittäjänä accapella-ryhmä Six Notes. Vapaa pääsy.
Järjestäjä Ekenäsnejdens svenska församling.
Perjantaina 2.7. klo 19 ”En stund på jorden”.
Johanna Grüssner, (laulu ja piano), Markus Helander
(lyömäsoittimet) ja Jochum Juslin, (kitara). Ohjelma
15 €. Järjestäjä Ekenäsnejdens svenska församling.
Keskiviikkona 7.7. klo 19 Kirkkokonsertti. MWI:n
ja VNF:n kesämusiikkikurssi 2021. Ohjelma 10/5 €.
Järjestäjä Ekenäsnejdens svenska församling.
Lauantaina 10.7. klo 12 Tammisaaren Schjerfbeck seuran lounaskonsertti. Vapaa pääsy. Konsertin
jälkeen klo 13-15 järjestetään kirkkopuistossa taidetyöpajoja kaiken ikäisille, vapaa pääsy. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Ekenäsnejdens svenska
församling, Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs, Ekenäs
konstförening ja Raaseporin kaupunki.
Lounasmusiikkia keskiviikkoisin 30.6. - 28.7. klo
12.30 (järjestäjä Ekenäsnejdens svenska församling)
30.6. Ove ja Antonia Molander, 7.7. Hanna Noro/
Sofia Lindroos, 14.7. Suvi Gräsbeck (alustava), 21.7.
Samuel Eriksson ja 28.7. Pia Nygård.
Tenholan kirkko
Lauantaina 31.7. klo 14 Ambient Arkipelag. Elektronisen ambientmusiikin matineakonsertti. Vapaa
pääsy. Järjestäjä Ekenäsnejdens svenska församling.

Bromarvin kirkko
Lauantaina 3.7. klo 19 ”En stund på jorden”. Johanna Grüssner, (laulu ja piano), Markus Helander (lyömäsoittimet) ja Jochum Juslin, (kitara). Ohjelma 15
€. Järjestäjä Ekenäsnejdens svenska församling.
Iltapäivämusiikkia perjantaisin 2.-30.7. klo 16 (järjestäjä Ekenäsnejdens svenska församling) 2.7. Ove ja
Antonia Molander, 9.7. Suvi Gräsbeck (alustava), 16.7.
Pia Nygård, 23.7. Samuel Eriksson ja 30.7. JAMM.
AIKUISET
Auringonkehä-käsityöpiiri Tammisaaren seurakuntakodin nuortentilassa joka toinen tiistai (parittomat
viikot) 14.9. alkaen klo 17.30-19. Lisätiedot: Carola
Lupander 040 839 6733
Ilosanomapiiri torstaina 29.7. klo 14-15.30. Karjaan
palvelutalossa (Felix Fromin katu 6). Lisätiedot: Nina
Fabritius-Ylitalo
Lohturyhmä - iloa ja tukea arkeen. Lämpimästi tervetuloa teekupposen äärelle juttelemaan, neulomaan
ja toisiamme vahvistamaan vaihtuvin teemoin. Syksyn ensimmäinen tapaaminen on 8.9. klo 18 Pohjan
seurakuntakodilla. Ilta päättyy rukoukseen ja yhteiseen siunaukseen. Lisätiedot: Katri Grönroos
Lähetysbingo Pohjan Postillassa tiistaina 8.6. klo 1212.30. Syksyn ensimmäinen bingo on tiistaina 3.8.
klo 14-15.30. Lisätiedot: Nina Fabritius-Ylitalo
Raamattupiiri Tammisaaren seurakuntakodilla keskiviikkoisin 1.9. klo 17. Raamatunlukua, rukousta ja keskustelua sekä kahvitarjoilu. Lisätiedot: Antti Salmisto
Seurakuntalounas Tammisaaren seurakuntakodilla
keskiviikkona 15.9. klo 12. Lämmin ruoka, jälkiruoka ja kahvi. Lisätiedot: Antti Salmisto
Seurakuntapiiri Tammisaaren seurakuntakodilla
keskiviikkona 15.9. klo 12.30. Keskustelua, ohjelmaa ja pientä purtavaa. Lisätiedot: Antti Salmisto
LAPSET JA NUORET
Päiväkerho Karjaalla Pikku Pappilan yläkerrassa
3-5-vuotiaille maanantaisin 16.8. alkaen klo 9-12.
Lisätiedot: Pirjo Ylitalo
Perhekahvila Pohjassa seurakuntakodin kerhotiloissa tiistaisin 17.8. alkaen klo 9-12. Kahvila järjestetään yhteistyössä Karis-Pojo svenska församlingin
kanssa. Lisätiedot: Pirjo Ylitalo
Perhekahvila Tammisaaressa seurakuntakodin kerhotilassa keskiviikkoisin 1.9. alkaen klo 9.30-11.30.
Kahvilan järjestää Ekenäsnejdens svenska församling. Lisätiedot: Iselin Nylund 044 755 3611
Perhekahvila Karjaalla Pikku pappilan alakerrassa
perjantaisin 27.8. alkaen klo 9.30-11.30. Kahvila järjestetään yhteistyössä Karjaan MLL:n kanssa. Uusia
vapaaehtoisia kahvinkeittäjiä etsitään, ota yhteyttä:
Pirjo Ylitalo tai MLL Karjaan yhdistys (Facebookissa)
Kokkikerho 4.-6.-luokkalaisille Tammisaaren
seurakuntakodin nuortentilassa joka toinen perjantai (parittomat viikot) 3.9. alkaen klo 13.30-15.30.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Pirjo Ylitalo
Kokkikerho 4.-6.-luokkalaisille Karjaan seurakuntakodin nuortentilassa joka toinen maanantai
(parittomat viikot) 30.8. alkaen klo 14.30-16.30.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Pirjo Ylitalo
Nuorten vaikuttajaryhmäinfo 28.9. klo 16-17
Karjaan seurakuntakodissa. Haluatko vaikuttaa
seurakunnan nuorten toimintaan? Nuorten vaikuttajaryhmä on tarkoitettu konfirmoiduille alle 29-vuotiaille seurakunnan jäsenille. Tule kuulemaan lisää
siitä, miten voisit olla mukana vaikuttamassa seurakuntamme nuorten toimintaan sekä päätöksiin, jotka
koskettavat nuoria. Lisätiedot: Mia Kuronen
Lasten päiväleirit Rosvikin leirikeskuksessa
Maanantaina 21.6. klo 10-18, 1.-3.-luokkalaisille.
Tiistaina 22.6. klo 10-18, 4.-6.-luokkalaisille.
Luvassa uintia, leikkiä, askartelua ja yhdessäoloa sekä tietenkin hyvää ruokaa. Leirin hinta on 15 €/lapsi
tai kahdelta saman perheen lapselta yhteensä 25 €.
Mukana leirillä lastenohjaaja Pirjo Ylitalo, Liisa Seppänen ja isosia. Ilmoittautumiset 31.5.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen pirjo.ylitalo@evl.fi tai
040 734 2588.
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Suomen
Pipliaseura
järjestää jälleen pyhiinvaelluksen
Agricolakävelyn muodossa.
Pyhiinvaelluksen tarkoituksena on tehdä omaa
hengellistä matkaa sekä
löytää
huolettomuus,
kiireettömyys ja vapaus.
Agricola-kävely on alkanut 10.4. Pernajasta, ja

se päättyy Turkuun 19.9.
Keskiviikkona
28.5.
vaellusreitti kulkee Inkoon kirkosta Karjaan
kirkkoon ja lauantaina
12.6. Karjaan kirkosta
Tenholan kirkkoon.
Lisätiedot ja
ilmoittautuminen:
www.piplia.fi/osallistu/ilmoittaudu-agricola-kavelyyn/

POHJAN POSTILLA
Postillan olohuone on avoinna 9.7.
asti tiistaista perjantaihin klo 10-14
Postillan kirpputori on avoinna maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja
perjantaisin klo 10-14 sekä torstaisin
klo 10-15.

Olohuone on suljettu kesällä 12.7.1.8.
Kirpputori on auki koko kesän.
Muistikahvila torstaina 9.9. klo 1314.30
Neulontakahvio joka kuukauden
kolmantena keskiviikkona 18.8. alkaen klo 13-15.

Onnea uusille isosille!

Ota talteen

.

Valtakunnallinen Kummipäivä sunnuntaina 6.6.2021
Kummipäivän tavoitjakamalla omia ajatukteena on nostaa esille
siasi ja vinkkejä somessa
kummiutta ja muistuttaa,
tunnisteilla
#kummikuinka suuri asia kumpäivä ja #kumminkaa
mius oikeastaan on sekä
tai
@lastenjanuortentarjota helppoa ja mukakeskus. Vinkkejä siivaa yhteistä tekemistä
hen, mitä voisit tehdä
kummeille ja kummilapkummilapsesi
kanssa
sille.
voimme rakentaa hyviä etänä, voit saada seuraKummipäivää viete- muistoja yhdessä.
kuntamme Facebook-sitään tänä vuonna etänä,
Voit osallistua myös vulta tai nettisivulta:
mutta siitä huolimatta kummipäivä-haasteeseen www.kumminkaa.fi

Olemme mukana Avoimet kylät – kylätapahtumassa lauantaina
12.6. verkossa Pohjan kirkonkylän kyläyhdistyksen kanssa.
Avoimet Kylät on valtakunnallinen tapahtumapäivä, jolloin sadat kylät ja
korttelit ympäri Suomea
julkaisevat
kanavillaan
erilaisia verkkosisältöjä.
Seurakuntamme video on
kuvattu ylhäältä Pohjan
Kasbergetista, ja se julkaistaan seurakuntamme

YouTube-kanavalla. Videolla Pulmu Pihlström esittelee upeita Pohjan maisemia ja historiaa sekä Anita
Johansson soittaa haitaria.
Mukana myös Hanna Noro, Katri Grönroos ja Ruth
Karttunen.
Kylätapahtuman julkaisuissa käytetään ylei-

sesti tunnisteita #avoimetkylät #TeeSeKylillä
#MaalleAsumaan

Tammisaaren ruokapankki on Ekenäsnejdens
svenska församlingin, Raaseporin suomalaisen
seurakunnan ja vapaakirkkojen välinen yhteistyömuoto, joka perustuu ilmaisruokajakeluun. Elintarvikkeet koostuvat pääasiassa ruokaeristä, jotka on
saatu lahjoituksina elintarvikekauppiailta. Myös
yksittäiset henkilöt ja tuottajat voivat lahjoittaa ruokaa ruokapankkiin. Ruokapankki lahjoittaa ilmaiseksi elintarvikkeita taloudellisissa vaikeuksissa oleville
henkilöille ja sen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

Uudet isoset siunattiin tärkeään tehtäväänsä
Rosvikin leirikeskuksessa lauantaina 15.5.
Videotallenne nuorten kanssa toteutetusta

jumalanpalveluksesta on
nähtävissä seurakuntamme YouTube-kanavalla.
Syksyn isoskoulutus
alkaa tiistaina 31.8.

Kuka voi saada apua ruokapankista? Jos asut Tammisaaren alueella ja koet
että taloudellinen tilanteesi on haastava, niin ota yhteyttä joko diakoniatyöntekijöihin tai oman seurakuntasi pastoriin. Taloudellisen selvityksen jälkeen
voit saada lipukkeen, joka oikeuttaa sinut saamaan ruokakassin seuraavan
ruokajaon yhteydessä. Ruokajako on joka toinen torstai klo 14 (parittomat
viikot). Suljettu heinäkuussa. Osoite: Koivuniemenkatu 29-31, Tammisaari.
Yhteyshenkilö: Ritva Mieronkoski, puh. 044-755 3604

Koulutukseen voivat
osallistua konfirmoidut
nuoret.
Tervetuloa
mukaan
iloiseen
joukkoomme Diakoniatyöntekijä Nina Fabritius-Ylitalo on lomalla 28.6.-25.7.
toteuttamaan leirejä!
Kiireellisissä tapauksissa voit olla yhteydessä seurakuntamme pappeihin.

Kirkot ovat avoinna kesällä

Pyhän Marian kirkko Pohjassa, Tiekirkko, aukioloajat löytyvät nettisivuiltamme.
Tammisaaren kirkko, Tiekirkko, avoinna 31.5–22.8. ma-su klo 11–17
Pyhän Katariinan kirkko Karjaalla, aukioloajat löytyvät nettisivuiltamme.

Pyhän Katariinan kirkko
Lärkkullantie 260
Karjaa

Mustion kirkko
Hållsnäsintie 82
Mustio

Pyhän Marian kirkko
Vanha Turuntie 79
Pohjankuru

Yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto, Keskuskatu 23, Karjaa. Puh. 019 279 3030.
Suosittelemme asiointia puhelimitse tai sähköpostin välityksellä
ma-to klo 9–13.
Tammisaaren palvelupiste avoinna ma - pe klo 9–13
Puh. 019 241 1060. Larssonintie 1, 10600 Tammisaari
Tenholan palvelupiste avoinna to klo 10–12. Puh. 019 241 1060.
Pitäjäntie 13, 10520 Tenhola
Kirkkoherra Esa Lahtinen		
Seurakuntapastori Katri Grönroos		
Kappalainen Antti Salmisto		

040 547 2719
044 300 3611
044 755 3738

Tammisaaren kirkko
Pikku Kirkkokatu 3
Tammisaari

Bromarvin kirkko
Bromarvintie 1850
Bromarv

Kanttori Hanna Noro		
Seurakuntamuusikko Minna Latvala
Diakoni Nina Fabritius-Ylitalo		
Nuorisotyönohjaaja Mia Kuronen		
Lastenohjaaja Pirjo Ylitalo		
Iltapäiväkodinjohtaja Hannah Ahlblad
Pikku pappila		
Postillan emäntä Ritva Supinen		
Postillan kirpputorivastaava Minna Barck
Seurakuntasihteeri Ruth Karttunen
Kirkon vahtimestari (Karjaa/Mustio) Marja-Sisko Maristo
Kirkon vahtimestari (Pohja) Kjell Kämpe
Kirkon vahtimestari (T:saari /S:tuna) Tove Holmström

Seuraa meitä

044 506 0462
044 755 3641
040 722 3312
044 755 3602
040 734 2588
044 300 3676
044 755 3630
044 591 2746
044 027 3036
019 279 3030
044 300 2343
040 731 8345
040 761 5072

Snappertunan kirkko
Snappertunan kirkkotie 91
Snappertuna

K:n vahtimestari (Tenhola/ Bromarv) Kristian Svenskberg 040 080 6137
Emäntä (Karjaa/Iso pappila) Christine Linnokari
044 755 3629
Emäntä (Rosvik) Liselott Lundell		
040 589 7963
Emäntä (Pohja) Helena Molander		
044 501 5930
Emäntä (Tammisaari/S:tuna) Camilla Eriksson
040 567 4616
Emäntä (Tenhola/Bromarv) Mona Andersson
040 548 4783
Hautaustoimen päällikkö Carita Siltanen
040 054 0022
Työntekijöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi

Raaseporin

perheasiain neuvottelukeskus

Ajanvaraus puhelimitse 019 238 281, ti ja to klo 9-10, ke klo 13-14.
Sähköpostitse: raaseporinpank@evl.fi, www.raaseporinpank.fi

Seuraava lehti ilmestyy 9.9.2021.

www.raaseporinseurakunta.fi

Tenholan kirkko
Pitäjäntie 13
Tenhola

