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PRÄSTRUTA
Välsignad!

Jag hade en rätt bra bild av vad församlingsarbete innebär i praktiken, efter 30 år som teologistuderande, nästan 20 år som prästfru och många anställningar som sommarteolog, ungdomsledare och
församlingspedagog. Ändå har mina första åtta månader som präst överträffat alla förväntningar. Jag
skrattar eller ler som ett fån på alla bilder från prästvigningen i Borgå domkyrka och lite så har det
fortsatt. Jag känner mig så välsignad, får man tänka så?
Många gånger känner jag mig på sju famnars vatten som sjukhuspräst, men nu vågar jag lita på att
Gud som kallat mig också ger kraft och i alla fall lite vishet i svåra situationer. Visst blir jag som alla
andra trött och irriterad ibland, men grundkänslan varje morgon när jag vaknar är wow! Jag får tjäna
Gud och församlingen idag också och det är mitt arbete.
Mariehamns församling har i snart 40 år varit mitt andliga hem, som för så många andra började det
på Lemböte lägergård. En lite trasig och vilsen tonåring fick erfara det omvälvande i att vara i grunden
älskad och förlåten. Bibelstället som är ingraverat på kapellklockan på Lemböte är för alltid ingraverad
också i mitt hjärta: ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i
Kristus” (Gal 3:28) Vi hör alla intimt ihop. Vi är alla kallade att tjäna varandra. Våra gåvor och personligheter kommer till sin fulla rätt först när vi delar med oss av oss själva.
Tack att jag fått möjligheten att arbeta i denna fina gemenskap och levande församling!
Jag har alltid upplevt en speciell kallelse för själavård, inte bara sjukhussjälavård. Vi präster och diakoner har absolut tystnadsplikt och samtalar gärna med den som har något på hjärtat. Det kan handla
om helt vardagliga problem, relationer, bekymmer, sorg eller andlig vägledning. Det är bara att knycka
i oss när vi möts eller att ringa och boka tid för samtal. Tillsammans är man mindre ensam.
Församlingspastor Katarina Gäddnäs
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MARIEHAMNS FÖRSAMLING
Östra Esplanadgatan 6, 22100 Mariehamn
tfn 5360, fax 15337
mariehamns.forsamling@evl.fi www.mariehamnsforsamling.fi

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.

Ansvarig utgivare: khde Mari Puska
redaktör & layout: informatör Tinca Björke
Pärmbild: Frostnypt på Lilla Holmen
© MARIEHAMNS FÖRSAMLING

Diakonimottagning:
tisdagar kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00
Övriga tider bokas per telefon, tfn 5360.

Lördag 16 mars kl. 19.00-23.00 på Uncan
Unga band är en tävling för band med medlemmar i åldern 12-25 år. Mer information hittar du på
Facebook/Unga Band 2019
Evenemanget är ett samarbete mellan: Mariehamns stad-ungdomsenheten, Folkhälsan,
Ålands Musikinstitut, Ålands ungdomsförbund och Mariehamns församling.

UNGDOMSKVÄLLAR
Välkomna och häng med oss på Villa Carita,
där vi har ungdomskvällar på torsdagar kl.19.00-21.00.
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
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GEMENSAMT ANSVAR 2019

stöder barns och ungas skolgång

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.
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 pågår till 30 april. Tack för din gåva!

MÅNGA UNGDOMAR...
..... SAKNAR UTBILDNING EFTERSOM DE INTE HAR RÅD.

RETREATER PÅ LEMBÖTE LÄGERGÅRD

Tyst retreat 8-10 mars med retreatledarna Mari Puska och Ester Miiros-Hollsten
Anmälan 18-25 februari på www.mariehamnsforsamling.fi eller tfn 018-5360
Max 18 personer.
Retreat i stilla veckan
18-20 april med retreatledare Maria Widén och yoga instruktör Tabita Nordberg (fd Grunér)
Anmälan 11 mars-5 april på www.mariehamnsforsamling.fi eller tfn 018-5360
Max 14 personer.

305 459
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Pris:

För församlingmedlemmar: 100€/tillfälle
För medlemmar i övriga evangeliskluthersk församlingar: 180€/tillfälle
Icke medlem i någon evangelisk luthersk församling: 200€/tillfälle

Mariehamns församlingsmedlemmar har företräde.
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MILJÖRUTA
Earth Hour

Earth Hour är världens största miljömanifestation med miljontals människor som uppmanar
makthavarna till krafttag för klimatet.

SAMTAL OCH KVÄLLSTE i S:t Görans församlingshem

Onsdag 6 mars kl. 18.00, Askonsdagens temakväll: Fastan i vår tid.
Vi inleder med en kort mässa i kyrkan kl. 17.30.
Onsdag 10 april kl. 18.00, Kim Dolke berättar om sin resa till Jerusalem under påsken 2018

PYSSELGRUPPER

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
och/eller till
Villa Carita onsdagkvällar kl. 18.00-19.00.
Ledare: Klara Holm, tfn 0457 34 31 345 och Agnes Jansson, tfn 0457 344 44 24.

Var med och ta ställning för planeten du också under Earth Hour den 30 mars 2019 kl. 20.30-21.30
lokal tid över hela jorden.
Earth Hour startade år 2007 i Sydney. Australien är ett land som länge märkt av klimatförändringen
bl.a. genom långvarig torka. Kampanjen blev en succé redan från start och idén spred sig över hela
världen.
På www.wwf.se finns tips och inspiration om hur du kan delta i Earth Hour. Där finns också klimatsmarta recept på mat och bakverk som passar att bjuda på just den 30 mars.

NYA PÅ JOBBET
Anna Vesa
vik förvaltningssekreterare.
Anna når du på tfn 018-536 111 eller
anna.vesa@evl.fi
Lucas Gustavsson
tf ungdomsarbetsledare
Lucas når du på tfn 0457 529 3006 eller
lucas.gustavsson@evl.fi

HEMBESÖK
Under året kommer församlingen att erbjuda ett hembesök till alla födda år 1936
som bor hemma. Besöken utförs av sjukskötare/diakonissa Lisbet Nordlund. Syftet
med besöken är att erbjuda information och råd så att tillvaron i hemmet blir så
bra som möjligt. Den som önskar kan få sitt blodtryck mätt.
Besöket är avgiftsfritt och förstås helt frivilligt. Diakonissan tar kontakt före, dels
genom brev och dels genom telefonsamtal och kommer överens om passlig tid för
hembesöket.
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KYRKPRESSEN

Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av Fontana Media.
Kyrkpressen utkommer varannan vecka och
som Mariehamns församlings medlem får du
en kostnadsfri prenumeration.
Kontakta: Tinca Björke på, tfn 018 - 536 121
eller e-post: tinca.bjorke@evl.fi
Vill du ha regelbunden information om vad som är på gång i församlingen via e-post?
Maila: tinca.bjorke@evl.fi
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När vi förlorat någon

Begravning
Efter att någon har avlidit har man i alla tider firat någon ceremoni för att ta avsked av den avlidne. I den kristna
världen firar vi en gudstjänst som kallas för begravning eller jordfästning.
Efter att de anhöriga (själva eller via begravningsbyrån) har bokat tid och plats för begravningen, tar prästen
kontakt med kontaktpersonen. I mån av möjlighet försöker vi träffa den närmast/de närmaste anhöriga för att
prata om den avlidne och om det praktiska arrangemangen kring begravningen.
Begravningen är som alla kyrkliga förrättningar en gudstjänst som innehåller musik, bibelläsning, tal, böner och
välsignelsen. Ofta har man blomsternedläggning antingen i början eller i slutet av gudstjänsten eller vid graven
efter gudstjänsten. Blomsternedläggning kan ske under musik eller så att verser och de sista hälsningarna läses
i samband med att blommorna läggs ned. Den här delen kallas även blomsterhyllning för att blommorna är ett
sätt att visa saknad och tacksamhet över att det vackra i ett människoliv har tagit slut.
Många känner sig oroliga eller nervösa inför en begravning vilket är ganska naturligt eftersom det för många är
en ovanlig situation. Om något är oklart inför begravningen går det alltid bra att fråga. Prästerna, personalen på
begravningsplatsen, kantorerna och andra ställer gärna upp och svarar på frågor.

Begravningar kan se olika ut beroende på lokala sedvänjor och familjetraditioner. Det är bra att komma ihåg att
det inte bara finns ett enda rätt sätt att fira begravning. Den avlidnes egna önskemål, personlighet, familjetraditioner o.s.v. får sätta sin prägel på begravningen.
Vi upplever många olika känslor under en begravning: Sorg, tacksamhet, saknad, glädje, besvikelse och mycket
annat. En del känner ingenting, för dem kan känslorna komma till ytan långt efter begravningen. Det finns lika
många sätt att sörja som det finns människor. Den avlidna kan ha betytt väldigt mycket för en även om man inte
just då kan känna något.
Även barn har rätt att sörja och vara med på begravningen. Det är inte farligt för dem att se vuxna sörja, men det
är bra att prata med dem, före och efter, att försöka möta deras frågor och känslor är viktigt. Även här hjälper
församlingen gärna till.
Fast döden kan kännas som ett slut och på ett sätt är det så, är begravningens viktiga budskap att det finns en
fortsättning. Ett liv som inte tar slut, ett hem som man inte behöver lämna, en famn som finns där för oss. Korset som
ofta används som tecken för döden är egentligen ett livets tecken. Vår tro och vårt hopp är att Gud är större och
mäktigare än döden. Jesus öppnade vägen för oss till ett nytt liv.

”Det finns ett hem långt bortom sorgens hemland.Vad här vi tror, skall där bli uppenbart, och den som här stått ut i mörka dagar skall lyftas upp i ljus som strålar klart.”
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ATT VÄLJA GRAVPLATS

Gravgården i Mariehamn erbjuder tre alternativ vid
valet av gravplats. KISTGRAV, URNGRAV eller plats i
MINNESLUNDEN. Skillnaderna mellan dessa alternativ
är:
KISTGRAV - kan vara enkel eller dubbelgravplats. Det
kan också vara en familjegrav. Urna/urnor kan också
gravsättas i en kistgrav. Vid kistgrav finns en gravsten
och sockel, det vill säga, en plats att dekorera på.
URNGRAV - har plats för nio urnor. Vid urngrav finns
en gravsten och sockel (vanligvis), det vill säga en
plats att dekorera på.
MINNESLUNDEN - i lunden finns det plats för en
liten plakett, fritt utformad. I minneslunden finns
en gemensam plats där anhöriga kan dekorera med
blommor och ljus. Minneslunden är en anonym gravplats. Gravsättningen av askan sker av gravgårdens
personal, anhöriga deltar inte i gravsättningen.
Mariehamns församling kan har ett kremeringsbidrag
på max 800€ (för församlingsmedlemmar).

ORD VI INTE ANVÄNDER OFTA
GRAVRÄTT

Den som innehar gravrätten har
rätt att disponera en viss yta på
gravgården. Det gäller från gravsättningen och 25 år framåt.
Vid ny gravsättning förlängs gravrätten med 25 år.
Efter det går det att förlänga gravrätten för 10 år i gången.

GRAVRÄTTSINNEHAVARE

Är den person som innehar gravrätt.
Gravrätten kan delas mellan flera
personer. Då har alla lika stor rätt till
gravrätten och lika mycket ansvar.
Gravbrevet är ett kvitto/bevis på vem
som innehar rätten till gravplatsen.
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FÖRBEREDELSER AV GRAVPLATS

Det är en stor volymmassa som behöver vara någonstans när vi förbereder en gravplats för kista. Församlingens
entrepenör visar största möjliga hänsyn, både före och efter jordfästningen ändå kan hans arbete upplevas som
störande. Denna situation uppstår inte vid gravsättning av urna.

KULTURGRAV

Kyrkofullmäktige har bedömt (beslut 1997) att gravplatserna är intressanta ur estetiskt, historiskt eller kulturellt perspektiv.

ÅRSSKÖTSEL = SOMMARSKÖTSEL

Skötsel av graven från första veckan i juni - till sista veckan i september.
Årskötsel av grav inkluderar plantering av sommarblommor, vattning
och gödsling av densamma samt rensning av ogräs. Vid behov byts jord.
Gravskötsel kan köpas för 10 år i gången och kostar fn 600€/10 år.

KONTAKTA OSS!

Besöker du en grav med den skylten - vänligen kontakta gravgårdens
personal, din hjälp är viktig.
Minneslundens gemensamma dekorationsplats.

BÅRTÄCKE

Bårtäcket används
oftast då det är kremering och kistan blir kvar
i kapellet.
Bårtäcket är en gåva
till församlingen av
Titti Helander. Det har
utformats och vävts
av Margit Holmberg.
Bårtäcket lånas ut
kostnadsfritt.
11

SKRIFTSKOLA - för dig som är född 2005 eller tidigare

Skriftskolan är en del av den dopundervisning som församlingen ger. I den unga människans liv utgör
den ofta ett viktigt steg mot ett självständigare liv med ett större ansvar. Det är möjligt att delta i
skriftskolan fast man inte är döpt och då kan man under skriftskolan besluta om man vill bli döpt och
konfirmerad.
Konfirmationen är skriftskolans högtidliga avslutning. Konfirmationen ger dig rätt att vara fadder,
självständigt delta i nattvarden och sedan du fyllt 18 år kandidera i församlingsvalen. Skriftskolan är en
förutsättning för kyrklig vigsel.

ANMÄL DIG

Om du vill gå i skriftskola anmäler du dig på församlingens hemsida:
www.mariehamnsforsamling.fi
Anmälan öppnar lördagen den 19 januari 2019 och kommer att vara öppen till tisdagen den 20
februari 2019.

Kom ihåg att fylla i alla uppgifter korrekt för att anmälan skall registreras.

Har du frågor angående anmälan, kontakta skriftskolans koordinator Viktoria Lindström,
mail: viktoria.lindstrom@evl.fi , tel: 536110, mobil: 0457 529 3016

VILKEN SKRIFTSKOLA PASSAR DIG?

Sommarskriftskola på Lemböte lägergård pågår under nio dagar på sommaren. Det kostar 200€. Om
du inte tillhör Mariehamns församling är priset 500€. I priset ingår logi och mat. I sommarskriftskolan
ingår även några gruppsamlingar i staden under vår- och höstterminen, samt en weekend på Lemböte
lägergård under våren 2020 före konfirmationen.
Tidpunkten för dessa träffar får du på inskrivningsgudstjänsten den 3 mars. Sommarskriftskolans
konfirmationer hålls under april och maj 2020.

Vinterskriftskola är en dagsskriftskola som hålls regelbundet under året . Närmare information om

hur vinterskriftskolan byggs upp får du av din skriftskolepräst i ett senare skede. Vinterskriftskolan är
gratis (om du inte tillhör Mariehamns församling är priset 200€).
Som konfirmand kommer man även under sin tid i skriftskolan att introduceras i gemenskapen på Villa
Carita och många av de som konfirmerats anmäler sig sedan till vår Ungledarutbildning.
Inskrivningsgudstjänst är söndagen den 3 mars kl. 11.00 i S:t Görans kyrka.
Då inbjuds alla konfirmander och föräldrar till kyrkan. Ni får då veta vilken grupp ni kommer att tillhöra,
träffa er skriftskolepräst och få information gällande just er grupp. Välkomna!
Vi ser fram emot en givande och rolig tid tillsammans med er!
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SKRIFTSKOLA fortsättning . . .

AVGIFTER

Medlem i Mariehamns församling
Sommarskriftskola - 200€
Vinterskriftskola - avgiftsfri
Icke medlem i Mariehamns församling:
Sommarskriftskola - 500€
Vinterskriftskola - 200€
Möjlighet till friplats finns, vid behov kontakta kyrkoherde Mari Puska mail: mari.puska@evl.fi,
tel. 536100, mobil: 0457 529 3000.
Om du har frågor, kontakta skriftskolans koordinator: Viktoria Lindström
mail: viktoria.lindstrom@evl.fi, tel: 536110, mobil: 0457 529 3016
Välkommen med din anmälan!

VUXENSKRIFTSKOLA

Funderar du på vad kristen tro handlar om?
Vill du samtala och lära dej mer om vår kyrkas tro och tradition?
Vill du bli fullvärdig medlem i församlingen med möjlighet att rösta och bli fadder?
Församlingen ordnar vid behov konfirmandundervisning för vuxna.
Vårens vuxenskriftskola startade i januari, vill du haka på,
kontakta församlingspastor Katarina Gäddnäs tfn 040 529 3003
eller meddela ditt intresse och kontaktuppgifter till pastorsexpeditionen.

HJÄLPLEDARUTBILDNINGEN

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

Det handlar inte om någon stege utan steg i livet. Livsstegengrupperna startade i Katarina församling i
Stockholm. Det är en typ av självhjälpsgrupper.
Olle Carlsson som har utvecklat programmet menar att det är något som vi alla "normalstörda" har
glädje av att delta i. När något tar emot, när vi inte tycker oss komma vidare eller dit vi vill, när vi vill
lära oss något mer om oss själva och förstå mer av livet - då kan vi ha stor nytta av att delta i en livsstegengrupp. Här finns inga krav på kristen tro men dock behöver det finnas en öppenhet för en högre
kraft.
VILL DU VARA MED?
Vi startar en ny grupp när det finns tillräckligt många förhandsanmälda.
Låter det intressant? Besök församlingens hemsida och läs mera samt gör en intresseanmälan.
Den är inte bindande. Vi kommer så långt det är möjligt att anpassa oss efter deltagarnas önskemål om
dag och tid. Vi kontaktar alla som anmält intresse.
Du kan också få mer information av Lisbet Nordlund, tfn 018-5360.

MÄSSOR & GUDSTJÄNSTER
17.02

3 söndagen efter fastetiden, Den oförtjänta nåden
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Guy Karlsson.
Freda’kören. Kyrkkaffe.

21.02

Lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Mari Puska, Guy Karlsson.

24.02

2 söndagen före fastetid, Sådden av Guds ord
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Mari Puska, Anders Laine.

28.02

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

03.03

Fastlagssöndagen, Guds kärleks offerväg
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, inskrivning för nya konfirmander.
Mari Puska, Katarina Gäddnäs, Gunnevi Styrström, Judit Deáki. Kyrkkaffe.

07.03

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

10.03

1 söndagen i fastan, Bot och fasta
Familjegudstjänst kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström,
Anders Laine, Barnkören. Kyrkkaffe.
Sinnesromässa kl. 15.00 i S:t Görans kyrka, Katarina Gäddnäs,
Lisbet Nordlund, Anders Laine.
Kaffeservering i församlingshemmet från kl. 14.00.

SOMMARENS PILGRIMSVANDRINGAR

Sankt Olofsledens officiella invigningsvandring, start i Åbo den 25 maj, vandring på fasta Åland 1-6
juni, från Långnäs till Eckerö.
Vandring till Kökar och den jubilerande Franciskus festen (40 år)
Vi vandrar 3-4 juli, pilgrimsfärd till havs den 5 juli med Storbåt.
Information om vandringarna torsdag den 21 mars kl. 19.00 i S:t Görans församlingshem
Är ni intresserade av vandringen men inte kan delta i träffen, ring Maria Widén 0457 34 26 752.
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14.03

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

17.03

2 söndagen i fastan, Bön och tro
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, välsignelse av förtroendevalda och
nya medarbetare, Mari Puska, Anders Laine, Himlaliv. Kyrkkaffe.

21.03

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

24.03

Maria bebådelsedag, Herrens tjänarinna
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Litterär högmässa i samband med
Litteraturdagarna. Katarina Gäddnäs, Gunnevi Styrström,
		
Anna-Lena Lauren - predikar, Judit Deáki.

28.03

Lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka,
Katarina Gäddnäs, Judit Deáki.
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31.03

4 söndagen i fastan, Livets bröd
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka,
Katarina Gäddnäs, Guy Karlsson.
S:t Mårtenskören. Kyrkkaffe.
Mässa i Taizéanda kl. 18.00 i S:t Mårtens kyrka,
Katarina Gäddnäs, Guy Karlsson. Servering.

04.04

Lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka,
Katarina Gäddnäs, Judit Deáki.

07.04

5 söndagen i fastan, Lidandes söndag
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka,
Gunnevi Styrström, Judit Deáki.

11.04

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

14.04

Palmsöndagen, Ärans konung på förnedringens väg
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka,
Mari Puska, Guy Karlsson, Magnificat. Kyrkkaffe.
Sinnesromässa kl. 15.00 15 i S:t Görans kyrka,
Katarina Gäddnäs, Lisbet Nordlund, Anders Laine.
Kaffeservering i församlingshemmet från kl. 14.00.

Kyrktaxi till gudstjänst
mot beställning, tfn 018-19500

KONSERTER
10.03

Konsert kl. 18.00 i S:t Görans kyrka,
La Storia della Musica, italiensk musik med
Anni Koskinen sopran och Assi Karttunen cembalo.

27.03

Konsert kl. 19.00 i S:t görans kyrka, Konsert
med Sankt Anne Juniormadskor, en kör med 20
unga manliga sångare från Sankt Anne Gymnasium
i Köpenhamn, Danmark. Körens dirigenter är
Karen-Maria Baun och Kim Glies Nandfred.
Programblad 10€
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