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VINTER

I MARIEHAMNS FÖRSAMLING

PRÄSTRUTA

VAD SKA DU GÖRA NÄR DU GÅR I PENSION?
När min förra kyrkoherde i Stockholm skulle gå i pension var det många som frågade henne vad hon
skulle göra. Jag började också fundera på vad jag skulle göra trots att jag hade mer än tio år kvar då. Det
var inte så svårt. Jag visste precis. Flytta till Åland, till min stuga på Föglö, skaffa en hund som jag längtat
efter hela livet, odla tomater i mitt växthus, gjuta betongföremål och mata hönsen.
Det blev lite av en väckarklocka för mig. Tänk om jag inte lever så länge att jag hinner göra det jag verkligen längtar efter. Varför vänta?
Jag tog ett års tjänstledighet, hyrde ut lägenheten, skaffade Milovalpen, packade bilen och for. Ett år
skulle jag i alla fall få.
Men alldeles snart efter jag kommit fick jag samtal från Mariehamns församling om ledig tjänst, och
vips, så hade både jag och Milovalpen installerat oss på pastorskansliet.
Det är med mycket blandade känslor som jag nu säger adjö till Mariehamns församling för att säga goddag till Ålands södra skärgårdsförsamling.
För jag kom till en församling där jag blev mottagen med öppna armar, jag mötte engagerade arbetskamrater som inte sparade på hjälpsamheten utan visade mig till rätta, jag har fått fira gudstjänst i en
kyrka med många gudstjänstbesökare, jag har fått vara en del av ett välfungerande och roligt konfirmandarbete, jag har blivit efterfrågad i sinnesrosammanhanget, jag har fått möta många vänliga människor i samband med olika förrättningar och mycket mer.

JULPYSSEL

29.11
INSAMLING

30.11

Torsdagen den 29 november kl 14.00-19.00 fyller vi Villa Carita, Ålandsvägen 45,
med julstämning. Kom och gör din egen krans, julkort, juldekorationer eller baka
pepparkakor. Vi har verktyg och material som är naturmaterial eller återanvänt.
Ta gärna med eget material för att pryda kransen.
Kom en stund och låt dig inspireras eller stanna hela kvällen. Glögg och pepparkakor bidrar till julstämningen. Julpysslet är gratis!

Matbanken är en trygghet i vardagen för ungefär 100 hushåll på hela Åland. Julen
är den stora familjehögtiden då Matbanken delar ut mycket mat för att minska
oron och pressen för att få pengarna att räcka till.
Därför samlar Matbanken in matvaror och hygienartiklar
fredagen den 30 november kl 14.00-17.00 på följande ställen:
Kantarellen,
Mathishallen,
Maxinge,
S-Market i Jomala och Godby.
Tack för din gåva!

Det jag har lärt mig är att inte vara rädd för att våga något helt annat som jag längtat efter och jag är
så tacksam över att jag fått vara en medarbetare i Mariehamns församling och över er alla som jag fått
möta.
TACK!

församlingspastor Maria Piltz

MARIEHAMNS FÖRSAMLING
Östra Esplanadgatan 6, 22100 Mariehamn
tfn 5360, fax 15337
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www.mariehamnsforsamling.fi
Ansvarig utgivare: khde Mari Puska
redaktör & layout: informatör Tinca Björke
Pärmbild: Iskristaller
© MARIEHAMNS FÖRSAMLING

Pastorskansliet är öppet: må - fre kl. 09.00 - 15.00
Präst anträffbar må - fre kl. 10.00 - 12.00 samt enligt
överenskommelse.
Direkt telefon och hemnummer, se hemsida eller i
telefonkatalogen.
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Diakonimottagning:
tisdagar kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00
Övriga tider bokas per telefon, tfn 5360.

JULKLAPPSTIPS!

Ge en
Kyrkans Utlandshjälps ”Agåva som gläder många!
nn
både mottagaren här ocorlunda gåva” gläder
h någon i ett u-land.
Gåvokorten kan köpas dir
ekt frå
beställas från www.anno n pastorskansliet eller
rlundagava.fi eller per
tfn 09-1802583.
Vi säljer även Finska Miss
vackra julkort där man kaionssällskapets Etiska gåvor samt
n köpa t.ex. en meter va
ttenledning i Senegal eller ett lam
m till en familj i Etiopien
.
Priset är 5-25 € beroende
på den gåva man vill ge
.
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Är du konfirmerad och vill fira lilla jul med oss, då är det bara att anmäla sig
till vår ungweekend på Lemböte lägergård. Ungweekenden startar lördagen
den 1 december kl. 12.00 med lunch. Under lördagen pysslar vi, pyntar
lägergården och firar lilla jul tillsammans. Medtag julklapp till ett värde av
ca. 10€.

UNGWEEKEND

1-2.12

Weekenden avslutas med att vi på söndagen den 2 december åker buss
in till stan och är med i gudstjänsten kl. 11 i S:t Görans kyrka. Anmäl er på
församlingens hemsida www.mariehamnsforsamling.fi senast tisdagen den
27 november.

JULKONSERT

5.12
13.12

Onsdagen den 5 december Julkonsert kl. 19.00 i S:t Görans kyrka med Intermezzokören. Programblad 15€ varav 5€ går till Rosa/Blå bandet insamlingen
på Åland.

TORSDAGSLUNCH

Torsdagen den 13 december kl. 11.30, terminens sista lunchmässa
och sopplunch kl. 12.00. Vårterminens första lunchmässa och sopplunch är torsdagen den 10 januari 2019.

ALLSÅNG

16.12
19.12
21.12
ALLSÅNG

JULLUNCH

ANMÄLAN BEHÖVS!

JULKONSERT

22.12
TOMTELOPPET

LUCIAKRÖNING

13.12

Kröning av Ålands Lucia kl. 18.00 i S:t Görans kyrka. Vi är många som vill
närvara vid kröningen och kyrkan blir ofta fullsatt väldigt tidigt. Kyrkan
kommer att öppna4dörrarna för kröningsbesökare kl. 17.00.

24.12

Söndag 16 december kl. 18.00 i S:t Görans kyrka, ”De vackraste julsångerna”
med Barnkören och Anders Laine.

Onsdag 19 december kl. 19.00 i S:t Görans kyrka, ”Kauneimmat joululaulut”,
Suomikuoro, Judit Deáki, Mari Puska.

Vi bjuder på jullunch för dig som vill dela gemenskapen kring bordet med
andra. Jullunchen serveras fredagen den 21 december på Lemböte lägergård.
Buss avgår från S:t Görans kyrka kl 12. Anmäl dig senast 17 december på
telefon 5360. Begränsat antal platser.

Lördag 22 december kl. 19.00 i S:t Görans kyrka, Julkonsert med Flera Röster

Klä dig i något rött och inled julaftonen med att springa/gå ett lopp till förmån
för matbanken.
Starten går från S:t Görans församlingshem kl. 09.00 på julaftonsmorgonen.
Loppets längd är valbar, 5 eller 10 km. Startavgiften är att du tar med några
produkter som du skänker till matbanken t.ex. konserver, torrvaror, hygienartiklar.
Efter loppet bjuder vi på smörgås och kaffe i församlingshemmet.
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JULAFTON

24.12
Samling vid krubban kl. 11.00 i S:t Görans kyrka
Gunnevi Styrström och Anders Laine
Julbön kl. 13.00 i Mariakapellet
Maria Widén och Judit Deáki
Julbön kl. 13.00 i S:t Görans kyrka
Mari Puska och Guy Karlsson
S:t Mårtenskören
Julbön kl. 13.00 på Margaretagården
Gunnevi Styrström och Anders Laine
Stephanie Jörgensen - sång
Zaida Ponthin - violin
Julbön kl. 14.30 i S:t Görans kyrka
Mari Puska och Guy Karlsson
Mariehamns Ungdomsorkester
Julbön kl. 14.30 i S:t Mårtens kyrka
Katarina Gäddnäs och Anders Laine
Himlaliv
Samuel Fagerholm - sång
Marcus Gustafsson - trumpet
Julbön kl. 16.00 i S:t Görans kyrka
Gunnevi Styrström och Guy Karlsson
Pamela Styrström - sång
Julnattsmässa kl. 23.00 i S:t Görans kyrka
Katarina Gäddnäs och Anders Laine
Julkören
Anna Randelin - oboe
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JULAFTONSKVÄLL

24.12

ANMÄLAN BEHÖVS!

JULENS SÅNGER
Julfest med middag
Välkommen och fira jul tillsam
samlingen i S:t Görans försam mans med förkl. 17.00. Kom ensam eller lingshem
ta med vänner eller
familj.

27.12

Anmälningar senast fredage
n den 14.12.2018
kl. 14.00 till tfn 5360.
Vill du hjälpa till med förbe
redelserna?
Kontakta kyrkoherde Mari Pu
ska,
tfn 0457-529 3000.

VÄLGÖRENHETSKONSERT

29.12
JULDAGEN

25.12

Torsdagen den 27 december kl. 19.00 i S:t Görans kyrka, ”Julens sånger”,
Himlaliv, Therese Karlsson - sång, Zaida Ponthin - violin och Anders Laine.

a, Mari Puska, Anders Laine,
Julotta kl. 07.00 i S:t Görans akyrk
n.
Therese Karlsson – sång och Zaid Ponthin – violi
a, Mari Puska,
Julotta på finska kl. 08.30 i S:t Görans kyrk
Judit Deáki.
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Lördagen den 29 december kl.
Välgörenhetskonsert för Steelf 19.00 i St Görans kyrka
mhjälpen

”Ensamma och ekonomiskt utsatta

äldre på Åland”

Anna Randelin, Catrin Karlsson
son, Gunilla Nilsson, Fredrik Erl , Nadja Steiner, Lucas Gustavsson, Christoffer Isaksson, Kim andsson, Visavi, Andrea MattsFagerholm, Marcus GustafssonJansson, Elin Olofsson, Samuel
Sofie Eriksson, Marie Ekblom, , Joel Schultz, Elisabet Ekman,
semble, Gölby Fiddlers och An Annika Karlsson, Stella Vokalenders Laine.

KYRKANS SAMTALSTJÄNST

Telefonjouren - öppen varje kväll kl. 20.00-23.00, tfn 0400 22 11 90
Chattjouren - öppen måndag-torsdag kl. 19.00-21.00, www.samtalstjanst.fi
Nätjouren - skriv ett mail, länk finns på www.samtalstjanst.fi
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KONSERT

05.01

Lördagen den 5 januari kl 18.00 i S:t Mårtens kyrka,
konsert med Cantilena kören.

KAFFE MED BOK

GEMENSAMT ANSVAR 2019

stöder barns och ungas skolgång

Antalet fattiga barn i Finland ökar. Enligt den nyaste statistiken över inkomstfördelningen från år 2016
hörde 10,2 procent av barnen till låginkomsthushåll. Detta innebär 110 000 barn. Samtidigt har de
mindre bemedlade barnfamiljernas ställning försämrats till följd av exempelvis nedskärningar i och
frysningar av olika sociala förmåner.
För många unga riskerar drömyrket förbli just en dröm om familjen inte har råd med de kostnader som
studierna medför, såsom dator, läroböcker eller de verktyg och redskap som behövs för yrkesstudier. I
världens värst drabbade katastrofområden har många barn och unga förlorat nästan allt som är välbekant och tryggt när de blivit tvungna att fly undan naturkatastrofer och konflikter. Framtiden ser hopplös ut och ens egen betydelse i världen är höljd i dimma när man blir tvungen att avbryta skolgången.

Varannan onsdag på Villa Carita kl. 14.00 med början 24 januari.
Högläsning, samtal och samvaro. Vi bjuder på fika.

Utbildning är viktigt för den samhälleliga utvecklingen och för att minska ojämlikhet. I synnerhet i
utsatta länder och katastrofområden skapar utbildning framtidstro och står för stabilitet i vardagen.

MÅNGA UNGDOMAR...

SPORTLOVSLÄGER

går i
-20 februari för barn som
På Lemböte lägergård 18edlem i Mariehamns församling
åk 1-6. Pris: 50€ (Icke m
100€ )

..... SAKNAR UTBILDNING EFTERSOM DE INTE HAR RÅD.
Medlen från insamlingen Gemensamt Ansvar 2019 används i Finland för att stöda mindre bemedlade
barns och ungas studier, till exempel genom att hjälpa till med anskaffningen av avgiftsbelagda
studiematerial.

msida
iehamns församlings he
Anmälningar sker på Marmling.fi senast söndag 10 februari. Vid frågor er
www.mariehamnsforsa ” Lindström, mail: viktoria.lindstrom@evl.fi ell
kontakta Viktoria ”Vickan
tfn 536 110
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I världens katastrofområden används intäkterna från insamlingen för att producera kvalitativ utbildning för barn och unga. Trygga skolbyggnader och utbildade lärare hjälper barnen att återhämta sig
efter traumatiska erfarenheter, att anpassa sig till en ny livssituation och att lära sig olika färdigheter
som är livsviktiga med tanke på framtiden.
Följande organisationer ser till att hjälpen når fram:
Kyrkans Utlandshjälp (60 % av insamlingsintäkterna),
Kyrkans diakonifond och lokalförsamlingarnas diakoniarbete
(bägge 20 % av insamlingsintäkterna).
Insamlingen startar söndagen den 3 februari, i nästa infoblad kommer mer info om hur du ger
din gåva.
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LÄXLÄSNING

högstadieungdomar
Eftermiddagar med läxläsning för tisdagar kl.15.00-16.30 och i
Direkt efter skolan i Villa Carita påar kl.15.00-16.30.
S:t Mårtensgården (nere) onsdag
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2019 efter jullovet.
Startar upp igen 8 och 9 januari

PYSSELKLUBB

KYRKOFULLMÄKTIGE
Ordinarie medlemmar
Johan Ehn (70)
Margareta Flink (65)
Julia Birney (58)
Nina Lindfors (52)
Ulla Andersson (50)
Olof Widén (49)
Titti Sundblom (47)
Christian Beijar (45)
Kasimir Antbrams(36)
Ann-Christina Kjeldsen (34)
Leena Raitanen (34)
Henrik Herlin (32)

Enligt det oficiella valresultatet (röstantalet inom
parentes) har följande valts in i kyrkofullmäktige i
Mariehamns församling för perioden 2019-2022:

Margaretha Österman (28)
Teresa Westmark (26)
Ulf-Peter Westmark (26)
Elisabet Sundman (25)
Sari Johansson (24)
Bror Gammals (20)
Maria Stenberg-Haug (18)
Anita Karström-Husell (18)
Inga-Britt Wirta (16)
Donny Isaksson (16)
Ove Andersson (14)

Reservplats:
Robert Liewendahl (13)
Stig Donning (13)
Mats Eriksson (11)
Erica Sjöström (10)
Christer Eriksson (9)
Peter Ahlström (8)
Mats Granesäter (7)

Är du 7-12 år och tycker om att pyssla. Då är du välkommen till:
S:t Mårtensgården tisdagkvällar kl. 18.30-19.30. Ledare: Alva Dahlblom, tfn 040 5318 680 och Julia Byholm, tfn 040 8131 020.

Villa Carita onsdagkvällar kl. 18.00-19.00. Ledare: Klara Holm, tfn 0457 34 31 345 och Agnes Jansson,
tfn 0457 344 44 24. Pysselklubben startar efter jullovet igen vecka 2.

HJÄLPLEDARUTBILDNING

Vårterminen 2019
1-3 mars,
5-7 april,
22-24 mars och 26-28 april
på Lemböte lägergård. Datumen gäller alla som går hjälpledarutbildningen och fortbildningen.

UNGDOMSKVÄLLAR

Välkomna och häng med oss på Villa Carita, där vi har
ungdomskvällar på torsdagar kl.19-21. Vi umgås, fikar,
spelar, diskuterar och mycket mer.
Du kommer väl ihåg att gilla oss på facebook, Mariehamns unga församling. Här kommer det uppdateringar när vi har något speciellt på gång. Nu syns vi även på instagram @mariehamnsungaforsamling
Startar upp 10 januari 2019 efter jullovet
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SORGEGRUPP

För dig som drabba
genom att lyssna tilts av sorg och som gärna vill komm
träffas fem tisdaga l andra och även dela dina erfarenha vidare
r med start 12 februa
eter. Vi
Plats och exakt tidpu
ri kl. 19.00.
till diakonissa Lisbet nkt meddelas deltagarna. Max åtta
delta
Nordlund eller försam
(växel)
lingspastor/sjukhus gare. Anmälningar och förfrågningar
präst Katarina Gädd
näs, tel 5360
Det finns även möj
met passar för olikalighet till individuella samtal enligt pr
og
typer av förluster. Ta
kontakt med diakonrammet för Sorgbearbetning. Progra
missa Lisbet Nordlund
.
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MILJÖRUTA

sovrum så här års.
Den vintriga gräsmattan är faktiskt ett enda stortVintervilan är inte
len.
Miljarder ”blombabies” slumrar nere i mul e.
bara en nödvändig paus i väntan på sol och värm
vilar jag? När ger jag mig tid till besinning och
Det är också en tid av inre fysiologisk mognad. När
eftertanke? Vågar jag överhuvudtaget mogna?
a
vetekornet som måste vila i marken för att kunn
Jesus, den store människokännaren, talade om ändigt.(Utdrag ur Förundran-tankar om vår stund på jorden
förnya skapelsen.Det känns attraktivt. Och nödv på gravgården. Tänk dock på att batteridrivna
tända ljus
av Stefan Edman) Det är vackert med alla
ängden
sopor. Då många använder sig av ljus blir sopm
ket
myc
ar
lämn
are
ljus och ljus i plastbäg
användas och vanliga blockljus.
betydande. Använd gärna ljuslyktor som kan åter

VINTERNS KONFIRMATIONER

SKRIFTSKOLEGRUPP 1

Weekendläger 26-27 januari 2019 på Lemböte lägergård.
Konfirmation lördagen den 2 februari 2019 kl. 16.00 i S:t Görans kyrka
Präst: Maria Piltz
Ungdomsledare: Nathalie Hellström

SKRIFTSKOLEGRUPP 2

Weekendläger 12-13 januari 2019 på Lemböte lägergård.
Konfirmation lördagen den 19 januari 2019 kl. 16.00 i S:t Görans kyrka
Präst: Gunnevi Styrström
Ungdomsledare: Nathalie Hellström

SKRIFTSKOLEGRUPP 3

MÄSSOR & GUDSTJÄNSTER

02.12

Första söndagen i advent, Din konung kommer i ödmjukhet
Festhögmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, alla församlingens präster och kantorer,
S:t Mårtenskören, Fredakören, Marcus Gustafsson-trumpet. Vid kyrkkaffet, lotteri till
förmån för missionen.

06.12

Självständighetsdagen, Välsigna och bevara vårt land
Gudstjänst kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Mari Puska, Guy Karlsson.
Gudstjänst på finska kl. 13.00 i S:t Görans kyrka, Mari Puska, Judit Deáki.

09.12

Weekendläger 2-3 februari 2019 på Lemböte lägergård.
Konfirmation lördagen den 9 februari 2019 kl. 16.00 i S:t Görans kyrka
Präst: Mari Puska

SKRIFTSKOLA

FÖR DIG SOM ÄR FÖDD 2005 ELLER TIDIGARE

Under januari 2019 kommer det att skickas ut informationsbrev angående kommande skriftskola, detta brev kommer man även att finna på
vår hemsida www.mariehamnsforsamling.fi
Om du har frågor kontakta skriftskolans koordinator Viktoria Lindström,
mail: viktoria.lindstrom@evl.fi, tfn 536 110, mobil 04575293016

TILLSAMMANS

Träffar i samarbete med Ålands Omsorgsförbund. Terminsstart torsdagen den 17 januari kl 18.30 i Margaretagården.
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Andra söndagen i advent, Din konung kommer i härlighet
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Mari Puska, Judit Deáki.
Sinnesromässa kl. 15.00 i S:t Görans kyrka, Katarina Gäddnäs, Lisbet Nordlund,
Anders Laine. Kaffeservering från kl. 14.00 i församlingshemmet.

13.12

Lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Mari Puska, Judit Deáki.

16.12

Tredje söndagen i advent, Bered väg för konungen
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Guy Karlsson, Magnificat.
Högmässan radieras.

23.12

Fjärde söndagen i advent, Herrens födelse är nära
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Widén, Anders Laine och
Elin Olofsson – sång.

24.12

Julafton
Se sidan 5,6-7.
15

25.12

Juldagen, Ordet blev människa
Se sidan 8.

26.12

Annandag jul, Kristi vittnen
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Mari Puska. Judit Deáki.

30.12

1 söndag efter jul, Den heliga familjen
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Widén, Guy Karlsson.

01.01

Nyårsdagen, I Jesu namn
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Judit Deáki.

06.01

Trettondagen, Jesus, Världens ljus
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Anders Laine och
Elin Olofsson – sång. Kyrkkaffe.

10.01

Lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Judit Deáki.

13.01

1 söndagen efter trettondagen, Dopets gåva
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Mari Puska, Guy Karlsson.

17.01

Lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka.

20.01

2 söndagen efter trettondagen, Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka,
Gunnevi Styrström, Anders Laine. Kyrkkaffe.
Sinnesromässa kl. 15.00 i S:t Görans kyrka, Katarina Gäddnäs, Lisbet Nordlund,
Anders Laine. Kaffeservering i församlingshemmet från kl. 14.00.

24.01

Lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka

27.01

3 söndagen efter trettondagen, Jesus väcker tro
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Katarina Gäddnäs, Judit Deáki.

31.01

Lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka.

03.02

Kyndelmässodagen, Kristus, utstrålningen av Guds härlighet
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Guy Karlsson.
Kyrkkaffe.

07.02

Lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka.

10.02

5 söndagen efter trettondagen, Två slags sådd
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Mari Puska, Judit Deáki.
Sinnesromässa kl. 15.00 i S:t Görans kyrka,
Katarina Gäddnäs, Lisbet Nordlund, Anders Laine.
Kaffeservering i församlingshemmet från kl. 14.00.
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