FÖRSAMLINGSNYTT
HANGÖ SVENSKA FÖRSAMLING
Nr 4/2022 November 2022 – Januari 2023
(tel: 040 6456 588, hangosvenskaforsamling.fi)
Sök oss på Facebook: Hangö svenska församling

KOM MED OCH SJUNG DE VACKRASTE JULSÅNGERNA
Monica Cleve håller en andakt och
allsången leds av Jan Hellberg
Söndag 11.12 kl. 16.00 i Lappvik kyrka
Församlingens barnkör medverkar
Efteråt julgröt och kaffe med jultårtor
Lördag 17.12 kl. 16.00 i Hangö kyrka
Kören South Point Singers medverkar
FÖR PYSSELINTRESSERADE I ALLA ÅLDRAR!
Kom ensam, ta din vän eller din familj med

JULPYSSEL
LÖRDAG 19 NOVEMBER KL. 11-14
i 27:an, Bangatan 27,
(ingång från gården, mellersta trappan)
SERVERING; Risgrynsgröt & kaffe/saft, pepparkakor
Ingen avgift.
Anmäl gärna, med tanke på serveringen senast 16.11
till pastorskansliet 040-645 6588

VÄLKOMMEN!
önskar ÅSA & LENITA

HUOM! Hangon suomalaisen seurakunnan tiedotuslehti ”Meidän seurakunta” – löytyy takakannesta

Kära vänner,

Vi får vandra mot jul med förundran och hopp. Kanske tända ett nytt adventsljus
varje vecka och vila i berättelsen om vår Frälsares födelse. I denna mörka tid då
världen längtar efter fred och frid får vi hålla fast vid julens goda och glada budskap.
Vi får förundras över den möjlighet som julen innebär för våra liv än i dag, att Gud
älskar oss och därför blev människa mitt ibland oss.
Första advent innebär också att ett nytt kyrkoår ser dagens ljus. Kyrkan är en
traditionsförmedlare med hög igenkänningsfaktor inte minst under högtider och så
skall det få vara. Det sagt lever vi i en värld som förändras hela tiden och utveckling
behövs också i församlingens liv och verksamhet. Vi får ha modig framförhållning
och pröva oss fram i Hangö svenska, bevara endast det goda och förankra det i vår
tid.
I Hangö svenska har jultraditionerna sin givna plats och också i år sjunger vi in julen
under ett flertal gudstjänster och allsångstillfällen. Storhelgens julböner i Hangö och
Lappvik, julottan i Täktom, högmässa på annandag jul och Trettondagen i Hangö
är en julklapp vi tillsammans får öppna. På Trettondagen predikar församlingens
tidigare kyrkoherde Niina Mura och vi har möjlighet att avtacka henne vid lunchen
i församlingshemmet efter högmässan.
Det är gott att förundras över högtiden vi snart får fira. Vi är delaktiga i det löfte
som det innebär att vara ett folk som vandrar i mörkret men som också denna jul
har förmånen att se det stora ljuset lysa klart. Detta Kristi ljus i våra liv får vi ära vår
Gud i höjden för liksom änglarna och herdarna och bära ljuset som ett sigill i våra
hjärtan.
I Hangö i adventstider med önskan om en välsignad jul och ett nytt nådens år 2023.

Monica Cleve
t.f. kyrkoherde
040 6700 787

Om det blir ändringar i programmet finns info om detta på vår webbsida
hangosvenskaforsamling.fi och i vår veckoannons i Etelä-Uusimaa. På vår
webbsida finns allmän info om allt möjligt som kan vara bra att veta.
På våra FB-sidor kommer också info om aktuella händelser.

HÖGMÄSSOR OCH GUDSTJÄNSTER
Sö 13.11 Högmässa kl. 12 (Hangö kyrka)
Margareta Puiras och Jan Hellberg.
Sö 20.11 Högmässa kl. 12 (Hangö kyrka)
Monica Cleve och Jan Hellberg.
Sö 27.11 Första Advent - Högmässa kl. 12 (Hangö kyrka)
Monica Cleve och Jan Hellberg. Procession, Scouterna och kören
South Point Singers medverkar. Efteråt julgröt i församlingshemmet. Stick-Caféet har basar och lotteri.
Sö 4.12

Andra Advent – Högmässa kl. 10 (Lappvik kyrka)
Margareta Puiras och Roland Näse.

Ti 6.12

Självständighetsdagen - Tvåspråkig gudstjänst kl. 11
(Hangö kyrka) kyrkoherdarna Monica Cleve och Johannes
Tikka och kantorerna Jan Hellberg och Päivi Viitanen.

Sö 11.12 Tredje Advent - Högmässa kl. 12 (Hangö kyrka)
Monica Cleve och Jan Hellberg. Ett litet Lucia-tåg medv.
Skriftskolstart, genast efter högmässan infotillfälle
för blivande konfirmander och föräldrar.
Sö 18.12 Fjärde Advent - Gudstjänst kl. 11 (Hangö kyrka, obs tiden)
Monica Cleve och Jan Hellberg. Sångare från kören South Point
Singers medv. Gudstjänsten radieras och sänds i YLE samma dag.
Söndag 20.11 Ljuständning för självmordsoffer kl. 16
i kyrktrappan i parken vid Boulevarden. (tillfället gäller för alla som någon
gång drabbats). Kyrkoherde Monica Cleve medverkar och vi tänder ljus (ta
med eget ljus). Efteråt gemensam kaffestund på Alan’s café.

För de allra minsta, samt alla äldre generationer också
To 15.12 kl. 10 – De yngstas julkyrka i Hangö kyrka
För stadens dagvård och PikkuLilla. Förskolan medverkar.
Alla är välkomna hälsar Monica, Jan, Lenita och Åsa

Julafton lördag 24.12
kl. 10.30 Julbön vid Stallet i Stormossen
kl. 12.30 Julbön med de klassiska julsångerna
i Hangö kyrka. Fr.om. kl. 12.15 börjar kantorn spela
”Sing in”, det är bara att stiga in och sjunga med.
Monica Cleve och Jan Hellberg.
Kören South Point Singers och församlingens
barnkör medverkar.
kl. 16.00 Julbön med de klassiska julsångerna
i Lappvik kyrka Monica Cleve och Jan Hellberg.
Juldagen söndag 25.12
kl. 07.00 Julotta i Täktom kapell Monica Cleve och Jan Hellberg.
Alexander Rosenström medverkar med solosång.
Annandag Jul måndag 26.12
kl. 12.00 Högmässa i Hangö kyrka Margareta Puiras och Jan Hellberg.

KONSERTER I HANGÖ KYRKA UNDER SLUTET AV ÅRET
Lö 12.11 kl.16
Ti 15.11 kl. 18

Lö 3.12 kl. 18
To 8.12 kl. 20

Höstvisan
Viskonsert med Visans Vänner i Hangö
Syysillan tunnelmissa (i höstkvällens stämningar)
Seeli Toivio, cello och sång, Päivi Viitanen piano.
Fritt inträde.
Lions Välgörenhetskonsert - Jari Sillanpää
Christmas Jazz
med Mariah Hortans, sång och Mathias Sandberg, gitarr.
Arr: Stadens kulturbyrå i samarbete med församlingarna.

Lö 10.12 kl. 18
On 21.12 kl. 18

To 22.12 kl.?

Körernas traditionella julkonsert
Hangö damkör och Hangö manskör
Joulu on jo ovella
Hangon puhallinorkesteri, joht. Nanne Vaihinen,
Päivi Viitanen, laulu.
Hanko soi joulukonsertt
(ännu inte helt bekräftad)

DIAKONIBIDRAG ATT SÖKA
Församlingens diakoniarbete har i någon mån möjlighet
att ge hjälp i ekonomiskt svåra situationer. Fritt formulerad
skriftlig ansökan ur vilken framgår den ekonomiska situationen och
familjeförhållande och kontaktuppgifter bör inlämnas senast onsdagen
den 30.11, antingen till diakoni-/pastorskansliet, Parkgatan 7 eller per
e-post till marita.bockerman@evl.fi.
Diakoniarb. Marita Böckerman ger mera info må-ons 040 532 4797

REGELBUNDEN VERKSAMHET
Både gamla och nya deltagare är välkomna med

Stick-café varannan tisdag kl. 13-15 i församlingshemmet, Parkgatan 7.
Stick-caféet innebär handarbete och glad gemenskap kring kaffebordet.
Höstens träffar 15.11, 29.11 och sista gången 20.12, julfest med julgröt.
Vi startar nästa år ti den 17.1, då kommer vi överens om vårens träffar.
Mera info ger Marita Böckerman tel: 040 532 4797.
Samtalsgruppen Tro och Liv varannan onsdag kl. 12-14 i Kryptan på
Bangatan 27. Höstens sista träffar är 23.11 och 7.12. Start on 11.1.
Mera info ger Ingeborg Lindholm tel: 0400 716 241.

BIBELNS KVINNOR – möten med kända och okända systrar
Torsdagkvällar kl. 18.30-20.00 i Kryptan på Bangatan 27
datumen är 24.11 och 15.12
Vår inspirationskälla är Charlotte Frycklunds bok Bibelns kvinnor
– 101 möten med kända och okända systrar.
Diskussion och lätt servering
Mera info ger Monica Cleve tel: 040 6700 787

Diskussions- och trivselgruppen i Lappvik
startar onsdag 18.1 kl. 14-16 i Lappvik kyrka
Vi diskuterar livet i allmänhet och dricker kaffe.
Mera info ger Marita Böckerman 040 532 4797.

FÖR DIG SOM TYCKER OM ATT SJUNGA
Församlingskören South Point Singers sjunger under kantor Jan Hellbergs
ledning. Det är en blandad kör för vuxna i alla åldrar som sjunger musik i
olika stilar och framträder ibland i gudstjänster och konserter. Nya sångare
är varmt välkomna med. Kören övar onsdagar kl. 18-20 i Hangö kyrka, sista
gången det här året är 14.12 och i januari startar vi den 18.1.
Mera info ger Jan Hellberg tel: 040 630 1069 eller jan.h.hellberg@evl.fi
En barnkör för barn i åk 3-6, övar torsdagar kl. 18-19.15 i Hangö kyrka.
Församlingen har inte på många år haft en barnkör så nu är kantor Jan
Hellberg och ungdomsarbetsledare Maami Talus glada att ha få sjunga med
barn igen. Kören sjunger glada sånger i många olika musikstilar. Flera barn är
välkomna med och sjunga. Sista övningen i december är den 1.12 och i
januari startar vi den 19.1.
Mera info Jan tel: 040 630 1069 och Maami tel: 040 541 0365

GRUPPER OCH KLUBBAR FÖR BARN OCH UNGDOMAR
Dagklubben för 3-5-åringar må-on kl. 8.30-12.30 på Bangatan 27.
Verksamheten är i full gång och julfest blir det den 19.12 kl. 17. Det finns
några lediga platser, om du är intresserad, ring barnledare Lenita Söderblom
tel: 040 594 9477. Vårterminen startar måndagen den 9.1.2023 kl. 8.30
Käpphästgruppen för barn i årskurs 1-6 fredagar kl. 16.30-17.30 i dagklubbens utrymmen på Bangatan 27. Alla som är intresserade av hästar är
välkomna. I vårt stall finns käpphästar att låna, har du en egen får du gärna ta
med den. Sista gången det här året är den 9.12 och startar igen den 20.1.
Ledare är ungdomsarbetsledare Maami Talus tel: 040 541 0365..
Spel och skoj för åk 3-6 varannan torsdag kl. 15.15-16.30 i Kryptan på
Bang. 27. Programmet är lek, tävlingar, övningar, frågesport, spel och
program av varierande slag. Vi äter mellanmål och håller en andakt (stilla
stund). det här året ännu 17.11, 1.12 och 15.12, start igen 12.1.2023.
Info och anmälan till Maami 040-541 0365, el. marlen.talus@evl.fi

Café 27 för dig som är 13 år eller äldre fredagar kl. 18-22 i Kryptan på
Bangatan 27 (ingång från gårdssidan). Det här är ditt eget vardagsrum, dit du
kan komma och gå. Vi chillar, spelar spel och det finns alltid något smått att
äta. Lillajulfest blir det fredagen den 9.12 och i januari börjar vi den 20.1.
Kvällarna är tvåspråkiga.
Skriftskola för alla som är födda 2008 eller tidigare.
Sista anmälningsdag 11.11.2022, om du missat den,
ta kontakt med ungd.arb.ledare Maami Talus 040-541 0365.
Mera info om skriftskolan på vår webbsida.

2023

HÖGMÄSSOR

Sö 1.1

Nyårsdagens Kvällsmässa kl. 18 (Täktom kapell)
Monica Cleve och kantor

Fr 6.1

Trettondagens högmässa kl. 12 (Hangö kyrka)
Församlingens tidigare kyrkoherde Niina Mura håller nu sin
avskedspredikan, Monica Cleve, liturg och Jan Hellberg, kantor.
Vi sjunger samtidigt ut julen och efter högmässan är det lunch
i församlingshemmet och möjlighet att avtacka Niina.

Sö 8.1

Högmässa kl. 10 (Lappvik kyrka)
Monica Cleve och Jan Hellberg.
Sö 15.1 Högmässa kl. 12 (Hangö kyrka)
Monica Cleve och Jan Hellberg
To 19.1 Ekumenisk gudstjänst kl. 18 (Lappvik kyrka)
Monica Cleve ev.luth och Harry Fagerlund, ortodoxa kyrkan
Efteråt kaffeservering. Ekumeniska veckan firas 18-25.1.2023.
Sö 22.1 Högmässa kl. 12 (Hangö kyrka)
Monica Cleve och Jan Hellberg
Sö 29.1 Högmässa kl. 12 (Hangö kyrka)
Monica Cleve och Jan Hellberg
Sö 5.2 Kyndelsmässodagens familjemässa kl. 12 (Hangö kyrka)
Margareta Puiras och Jan Hellberg. Familjens dagklubb och
barnkören medverkar.
Alla barn som döptes under år 2022 får hämta sitt doplöv.

I HANGÖ BLEV DET SÄMJOVAL SÅ VI HAR INGEN RÖSTNING.
Följande personer har genom sämjovalet invalts i våra förtroendeorgan
för perioden 2023-2026:
Gemensamma kyrkofullmäktige

Hangö svenska församlingsråd

Ahlsved, Malin Charlotte
Augustsson-Sula, Gun Elisabeth
Ekebom, Lars Leifsson
Fagerlund, Kim Axel
Hansen, Klaus Winther
Helander, Gunnel Maria
Horn, Stephan Emil
Idman, Britta Elisabet
Ingberg-Wiberg, Charlotta Karin Linnéa
Kollin, Susanne Elisabeth
Laxell, Johannes Valdemar
Suppleanter
Holmberg, Yrsa Birgitta
Nylund, Kirsi Kristine

Ahlsved, Malin Charlotte
Augustsson-Sula, Gun Elisabeth
Ekebom, Lars Leifsson
Fagerlund, Kim Axel
Helander, Gunnel Maria
Horn, Stephan Emil
Idman, Britta Elisabet
Ingberg-Wiberg, Ch. Karin Linnéa
Kollin, Susanne Elisabeth
Laxell, Johannes Valdemar
Suppleanter
Hansen, Klaus Winther
Holmberg, Yrsa Birgitta
Nylund, Kirsi Kristine
Lindberg, Camilla Kristina

PASTORSKANSLIET OCH DIAKONIBYRÅN FINNS
i församlingshemmets övre våning, Parkgatan 7

pastorskansliet
kyrkoherde Monica Cleve
kantor Jan Hellberg
diakoniarb. Marita Böckerman

040-645 6588
040-670 0787
040-630 1069
040-532 4797

ungd.arb.ledare Marlen Talus

040-541 0365

barnledare Lenita Söderblom
dagklubbsled. Åsa Sundström
församl.sekr. Birgit Isaksson
Ekonomikontoret må-on

040-594 9477
040-617 5506
040-645 6588
040-645 6592

hango.svenska@evl.fi
monica.cleve@evl.fi
jan.h.hellberg@evl.fi
marita.bockerman@evl.fi
marlen.talus@evl.fi
lenita.soderblom@evl.fi

asa.sundstrom@evl.fi
birgit.isaksson@evl.fi
susanne.gronroos@evl.fi

Vi önskar alla en trevlig fortsättning på hösten,
Julefrid och ett Välsignat Gott Nytt år

