Gudstjänster i Finström december och januari
5.12 kl. 19

Andra söndagen i advent
Din konung kommer i härlighet
Mässa med sånger från Taizé

26.12
kl.13

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt:
KRAN r.f.

12.12 kl. 11

Tredje söndagen i advent
Bered väg för konungen
Högmässa
Jon Lindeman, Ingrid Björkskog, Johanna
Evenson barnkören sjunger under ledning
av Katrin Gwardak och Julia WesterbergSchindler. Kollekt i form av torrvaror som vi
ger till matbanken. Ta med ett paket
makaroner, tandkräm eller något liknande
till gudstjänsten.

19.12

Ingen gudstjänst i Finström, se Geta på
motstående sida

24.12

Julafton
Löftena uppfylls
kl. 11 Samling kring krubban – julbön för hela
familjen

kl. 19 Vi sjunger de vackraste julsångerna i
kyrkan
Dan Eriksson med vänner medverkar med
olika instrument.

31.12 kl. 19

2.1

Ingen gudstjänst i Finström, se Geta på
motstående sida.

6.1

Ingen gudstjänst i Finström, se Geta på
motstående sida.

9.1 kl. 11

Första söndagen efter trettondagen
Dopets gåva
Högmässa
Jon Lindeman, Maria Sjölund, Kaj-Gustav
Sandholm. Efter högmässan är det
födelsedagsfest i Mikaelsgården för dem
som firat jämn födelsedag

kl. 15 Julbön

kl. 23

Julnattsmässa
Jon Lindeman, Johanna Evenson,
Mikaelskören. Kollekt: kyrkans
utlandshjälp. I julnattsmässan använder vi
rökelse som en påminnelse om de vise
männens gåvor till Jesusbarnet och som en
bild av de heligas böner som stiger mot
himlen. Det luktar gott, men om du är
känslig för dofter rekommenderas någon
av de andra julgudstjänsterna istället.

25.12

Nyårsafton
I Jesu namn
Nyårsbön
Jon Lindeman, Johanna Evenson, Knut
Grüssner. Kollekt: Kyrkans utlandshjälp.

Ingrid Björkskog, Johanna Evenson. Kollekt:
Kyrkans utlandshjälp
Jon Lindeman, Johanna Evenson, julkören
Kollekt: Kyrkans utlandshjälp.

Annandag jul
Vi sjunger de vackraste julsångerna i
Rosengård i Godby

16.1

Ingen gudstjänst i Finström, se
Finström på motstående sida.

23.1 kl. 11

Tredje söndagen efter trettondagen
Jesus väcker tro
Jon Lindeman, Maria Sjölund, Kaj-Gustav
Sandholm. Efter högmässan är det
födelsedagsfest i Mikaelsgården för dem
som firat jämn födelsedag.

30.1 kl. 19

Fjärde söndagen efter trettondagen
Jesus hjälper i nöden
Mässa med sånger från Taizé

Ingen gudstjänst i Finström, men kom
gärna på julotta i Geta kl. 7.

Församlingen får en ny präst – kom med till Borgå på prästvigning
På trettondagen den 6.1 är det prästvigning i Borgå domkyrka. Om allt går bra kommer vår Ingrid att bli prästvigd.
Vi ordnar en resa till Borgå och alla som vill får komma med. Avfärd från Mariehamn den 5.1 på eftermiddagen, buss
till Borgå där vi sover på hotell, följande dag den 6.1 deltar vi i prästvigningen, på eftermiddagen åker vi mot Åbo
där vi tar färjan hem. Resan kostar 50 euro. Anmälan till Jon (tel. 0400-951734) senast den 16.12. Exakta tider för resan
meddelas till dem som anmält sig.

