Arjessa ja juhlassa

LOHJAN
SEURAKUNTA

Mukana
matkalla
Seurakunta on mukana
jokaisen seurakuntalaisen
elämässä. Elämänmittaisella
matkalla on useita käännekohtia, joissa pyydetään
Jumalan siunausta. Kirkon
pyhät toimitukset ovat
Jumalan ja ihmisen välistä
vuoropuhelua.
Lohjan seurakunnan
35 000 jäsentä järjestävät
vuosittain toista tuhatta
kirkollista juhlaa elämän
käännekohtia juhlistamaan.
Lohjan seurakunnan yli
120 työntekijää ovat apuna
juhlien järjestämisessä,
ja tarjolla on myös juhlatiloja,
kuten kirkkoja, seurakuntakeskuksia ja -taloja sekä
toimintakeskuksia.
Tilat ovat edullisia ja
kirkolliset toimitukset
veloituksettomia.

Tutustu tapahtumakalenteriimme ja uusiin ihmisiin!
www.lohjanseurakunta.fi,
www.facebook.com/lohjanseurakunta

Juhla alkaa yhteydenotosta!
Juhlan lisäksi olemme mukana kaikenikäisten seurakuntalaisten arjessa. Myös silloin, kun arki tuntuu haastavalta. Diakoniatyöntekijöiltämme voi saada keskusteluapua
surun, kriisin tai sairauden kohdatessa, esirukousta ja
sielunhoitoa sekä talous- ja ruoka-apua. Tukitoimintaamme
kuuluvat myös diakoniatyön erilaiset tapahtumat, perheneuvonta, palveleva puhelin, sielunhoito ja sairaalapappien
antama apu.
Lisätietoa: www.lohjanseurakunta.fi/tukea

Seurakunnan työntekijöiden kanssa voit
sopia myös papista ja mahdollisista
tilavarauksista.
Lohjan seurakunnan
kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto
Laurinkatu 40, 08100 Lohja
puh. (019) 328 41
lohja.kirkkoherranvirasto@evl.fi
www.lohjanseurakunta.fi

Svensk verksamhet
Lojo församling är en finsk församling med svensk verksamhet. Församlingen har ca. 1 400 svenskspråkiga medlemmar. Församlingen ordnar verksamhet bland barn, ungdomar, familjer och seniorer.

Gudstjänster, anstalt besök, svenska kretsen, dagklubb,
juniorklubb, ungdomskvällar och mycket mera. Bekanta dig
med vår verksamhet och kom med!

Lämpimästi

Vietä viehättävässä 1910-luvun
tervetuloa!
tilausravintola Villi Kriikunassa
tunnelmalliset juhlahetkesi eri elämänvaiheissa
Villi Kriikuna sijaitsee lähellä Pyhän Laurin kirkkoa.

p. 050 5013 559 • Karstuntie 16, Lohja
villikriikuna@gmail.com • www.villikriikuna.fi

Kaste

Lapsi on lämpimästi
tervetullut Lohjan
seurakunnan perhe- tai
varhaisnuorten
kerhoihin.

Kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä
olemisen perusta. Kasteessa ihmisestä tulee sekä kotiseurakuntansa että maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen
perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky.
Vastasyntynyt kastetaan noin kahden kuukauden kuluessa syntymästä. Ennen kastetta pappi ottaa yhteyttä vastasyntyneen vanhempiin ja sopii tapaamisen, jonka aikana sovitaan toimitukseen liittyvistä asioista. Vanhemmat saavat lapsen nimen rekisteröimistä varten lomakkeen, joka täytetään ennen kastetta ja jonka pappi hoitaa
eteenpäin. Nimi rekisteröityy, kun se on merkitty väestörekisteriin.
Kummit
Vanhemmat pyytävät kummeiksi vähintään kaksi evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitua jäsentä. Heidän lisäkseen voi kummina toimia myös muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan, kuten ortodoksiseen tai katoliseen kirkkoon, kuuluva konfirmoitu jäsen.

Kaste on usein intiimi
juhlatilaisuus, jota
voidaan viettää kirkossa,
seurakunnan muissa
tiloissa tai kotona. Lohjan
seurakunnalta voi lainata
lapselle kastemekon.

Tiesitkö,
että Lohjan seurakunnan pappi voi siunata myös kotisi?
Usein koti siunataan kastetilaisuuden yhteydessä,
mutta tilaisuus voidaan järjestää myös erikseen.

Tiesitkö,
että voit kutsua isoset ja rippipapin vierailulle rippijuhlaan?
Heidät kannattaa kutsua juhlaan etukäteen kirjallisesti.

Konfirmoitavat pukeutuvat
valkoisiin pukuihin eli alboihin.

Konfirmaatio
Rippikoulu ja konfirmaatio tarjoavat mahdollisuuden pohtia
elämää ja Jumalaa. Konfirmaatiossa on kyse samasta armosta
kuin kasteessa. Jumala haluaa vahvistaa konfirmoitavaa
uskossa ja siunata uudessa elämänvaiheessa.
Konfirmaation edellytyksenä on, että konfirmoitava on kastettu ja
käynyt rippikoulun tai saanut riittävästi vastaavaa kristillistä opetusta. Rippikoulussa annettava kristillinen opetus on perusta konfirmaation ymmärtämiseen. Noin 90 % 15-vuotiaista lohjalaisista käy rippikoulun, mutta rippikoulun voi käydä aikuisenakin.
Konfirmaatiota vietetään parin viikon sisällä rippikoulun päättymisestä. Konfirmaatio toimitetaan kirkossa yleensä ehtoollisjumalanpalveluksena eli messuna. Ennen varsinaista konfirmaatiojumalanpalvelusta järjestetään konfirmaatioharjoitus.
Tervetuloa mukaan nuorten
toimintaan ja konfirmaation
jälkeen myös isostoimintaan
ja kerhonohjaajaksi!
Olemme myös Facebookissa
www.facebook.com/lindkulla

Konfirmaation jälkeen ystävät ja sukulaiset kokoontuvat rippijuhlaan, jota vietetään kotona tai muussa juhlapaikassa. Vapaamuotoisessa juhlassa tärkeintä on yhdessäolo läheisten kanssa.

Kukkakauppaa sydämellä

Kukkatalo
Muotikukka
Mäntynummentie 2, LOHJA
puh. 019 381 338

www.kukkialohja.fi

Tiesitkö,
ettei kirkkohäiden tarvitse olla isot ja kalliit?
Kirkossa voi järjestää intiiminkin tilaisuuden,
ja vihkiminen on mahdollista suorittaa myös
esimerkiksi kotona. Pienimillään kaksi todistajaa
riittää häävieraiksi.

Seurakunnalla on paljon aikuisille
suunnattua toimintaa, kuten sana- ja
rukousiltoja. Lohjalla on myös
tasokasta konserttitarjontaa, ja kaikki
ovat lämpimästi tervetulleita
joka sunnuntai järjestettävään messuun.

Seurakunta on mukana
juhlimassa rakkauttanne!

Häät
Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä keskeistä on Jumalan
siunauksen pyytäminen. Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen
toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja siihen, että tekevät
parhaansa, jotta kumpikin voisi olla siinä onnellinen.
Evankelisluterilaisessa kirkossa avioliittoon vihitään rippikoulun
käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellaiset
parit, joista toinen kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon ja toinen
johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon. Jos vain toinen osapuoli
kuuluu kirkkoon, voidaan siviilivihkimisen jälkeen järjestää kirkollinen siunaustilaisuus. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevien puolisojen puolesta voidaan rukoilla.
Ennen avioliittoon vihkimistä pyydetään kirkkoherranvirastosta tai
maistraatista esteiden tutkintaa, jolla varmistetaan, että avioliitto on
lain mukaan sallittu. Avioliiton esteenä voi olla alaikäisyys, voimassa
oleva avioliitto tai rekisteröity parisuhde tai läheinen sukulaisuussuhde. Esteiden tutkintaa tulee pyytää viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää, ja se on voimassa neljä kuukautta. Jos toinen puolisoista
on ulkomaalainen, kannattaa varautua pidempään selvittelyaikaan.

• perhejuhlat • kokoukset
• koulutukset
vivamo.fi
Vivamontie 2, 08200 Lohja
puh. 0207 681 760,
vivamo@sana.fi

kansanraamattuseura.fi

Järjestä unohtumattomat juhlat syvällä maan uumenissa.
tytyrielamyskaivos.fi

Tiesitkö,
että tahdomme kunnioittaa vainajan vakaumusta?
Siunaava pappi ratkaisee kirkkoon kulumattoman
siunauksesta ensin omaisten kanssa keskusteltuaan.

”Herra on lähellä niitä,
joilla on särkynyt sydän,
Hän pelastaa ne, joilla
on murtunut mieli.”
Psalmi 34:18

Seurakunta huolehtii hautausmaiden
rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä
hautauksista ja hautojen hoidosta.

Hautajaiset
Läheisen kuoltua saattaa tuntua siltä, etteivät omat voimat
surun keskellä riitä. Autamme hautapaikkaa koskevissa
asioissa sekä papin, siunausajan ja -paikan varaamisessa.

Siunausaikaa ja -paikkaa koskevat varaukset tehdään Lohjan seurakunnan kirkkoherranvirastossa tai oman alueseurakunnan seurakuntatoimistossa. Siunausjärjestelyjen yhteydessä varataan myös pappi ja kanttori sekä mahdollisesti muistotilaisuuspaikka. Hautaukseen liittyvät järjestelyt voi jättää myös hautaustoimiston tehtäväksi.
Syyskuun aikana kutsumme vuoden aikana läheisensä menettäneet
pyhäinpäivän iltakirkkoon. Hartaushetken yhteydessä kutsumme
omaiset myös sururyhmään, jossa tarjotaan vertaistukea läheisensä menettäneelle.

Kukkia kaikkiin elämäntilanteisiin
Virkkalantie18
08700 Lohja
puh. 019 431 118
Avoinna ma–pe 9–17
la 8–15, su 9–14
Olemme Facebookissa

Pidot+Juhlat

Hiidenveden Pitomestarit

Ammattitaidolla
onnistuneet
pito- ja juhlapalvelut
Mikko Artjoki 0500 460 756
info@hiidenvedenpitomestarit.com
www.hiidenvedenpitomestarit.com

Surussa lähellä
Lämpimien ja henkilökohtaisten jäähyväisten järjestäminen
perheenjäsenelle tai ystävälle on suuri vastuu.
Me Hautauspalvelu Ruusussa autamme kantamaan
tämän vastuun ja järjestämme yhdessä kanssasi kauniin
ja muistorikkaan hautauksen.
Hautauspalvelu Ruususta saat kaikki hautauspalvelut
suoraan Laurinkadun katutasosta tai voimme sopia
kotikäynnin.
Avoinna ma-pe klo 9-16.
Muina aikoina sopimuksen mukaan.
Laurinkatu 28 B, Lohja, p. 045 318 3180
www.hautauspalvelu-ruusu.fi

LOIMAAN KIVI - Kaikkea kivestä – hautakivet toiveiden mukaan
Hautauspalvelu Ruususta Lohjalta

