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Prästruta

Det är sommar och semestertider. Sommarlovet pågår för fullt och läxornas tid är förbi.
Ledigheten är efterlängtad.Nu går vi ut i en sommar som blommar, doftar och fågelsjunger. Vilken gåva det är att få vara
med, uppleva och känna. Livet är inte främst vår prestation utan en gåva. ”Vi bör känna ödmjukhet inför insikten om naturens
kretslopp där vareviga människa minsann också får finna sig vara hos någon annan levande varelses nåd”, skrev Carl von Linné
om allt skapats inbördes gemenskap. Liv är sammanhang. Allt levande hör ihop.

Regnbågsmäs sa
Som en del av Åland Pride firas regnbågsmässa
torsdag 29 augusti kl. 19.00 i S:t Görans kyrka,
Katarina Gäddnäs, Anders Laine, Stella Vokalensemble.

Men mitt i allt det vackra hopar sig orosmolnen. Vi vet att klimatet är en ödesfråga.
Vilken värld överlämnar vi till kommande generationer?Skall vi än en gång få en förödande torr sommar?
Försurade sjöar och hav fyllda av plast.
Vi vet att om jorden ska må bra måste också vattnen må bra. Om vi ska må bra måst också fiskarna må bra.
Mycket av livet på jorden hotas av undergång på grund av mänsklig aktivitet. Framsteg visar sig vara bakslag. Hela skapelsen
behöver räddas från människans framfart.
Ett av de första uppdrag Adam och Eva fick av Gud i lustgården var just att sköta om skapelsen, växtligheten och djuren. Luther
talade om människan som ”coopertor Dei”, Guds medhjälpare.
Gud var världens arkitekt och placerade oss människor där som trädgårdsmästare för att bruka och vårda.
Att vara människa är att vara nästan som Gud. Det står i Bibeln. Det betyder en väldig massa ansvar.
Alltför ofta matas vi med uppgifter om hur vi människor bryter ned och förstör. Men det är inte hela sanningen om oss. Varje
dag skapas också berättelser om att det finns framtid och hopp. Berättelser om hur vi kan påverka och förändra. Tänk på Greta
Thunberg som tog ansvar, gjorde vad hon kunde och fick miljontals ungdomar att engagera sig och tillsammans har de fått
makthavarna att lyssna och komma till insikt.
Så är det, ingen kan göra allt men alla kan vi göra något. Genom medvetna och goda val tar vi ansvar för skapelsen och vår
framtid. Ett visdomsord att begrunda: ”Jordens goda framtid börjar när hjärta och hjärna finner varandra och lever lyckliga i
alla sina dagar”.
Gunnevi Styrström, kaplan
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Pilgrimsvandring 4-5 juli
Start torsdag 4 juli kl. 09.00 i Jomala. Vandringen inleds i S:t Olofs kyrka med Pilgrimsmässa, sedan vandring längs Lemlandsleden via Lemböte lägergård, övernattning i Lemlands församlingshem.
Fredag 5 juli kl. 09.00, Pilgrimsmässa i S:t Birgitta kyrka, Lemland.
Vandring till Långnäs, färjan till Kökar avgår kl. 16.00
Pax et Bonum!
Intresserade vandrare/frågor, ring Maria Widén, tfn 04573426752.
Övernattning i församlingshemmet på Kökar om du inte vill ordna eget boende.
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Ungledarutbildning

start hösten 2019

Är du konfirmerad och intresserad av att gå församlingens Ungledarutbildning (Hjälpledarubildning)?
Utbildningen börjar hösten 2019. Mer information om utbildningen och anmälan görs på
www.mariehamnsforsamling.fi. Sista anmälningsdag 8 september.
Frågor? Ring Lucas Gustavsson, tfn 04575293006
Utbildningstillfällen hösten 2019
20-22 september				11-13 oktober
1-3 november (Höstdagarna, ej obligatorisk) 29 november-1 december

Du kommer väl ihåg att gilla oss på Facebook och Instagram?
Här kommer det uppdateringar när vi har något speciellt på gång.

@mariehamnsforsamling
@mariehamnsungaforsamling

Ungledarutbildning,

fortbildning

start hösten 2019
För dig som redan har gått ett år i vår Ungledarutbildning (hjälpledarutbildning) och är intresserad av
att fortsätta, då kan du anmäla dig till årets fortbildning. Mer information om utbildningen och anmälan
hittar du på www.mariehamnsforsamling.fi. Sista anmälningsdag 29 september.
Frågor? Ring Lucas Gustavsson 04575293006
Utbildningstillfällen hösten 2019
11-13 oktober
1-3 november (Höstdagarna-ej obligatorisk, skild anmälan)
29 november-1 december (Lillajulmys/första advent - ej obligatorisk, skild anmälan)
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Pensionärsläger

Pensionärsläger arrangeras 19-21 augusti på Lemböte
lägergård. Temat är ”På spåret” och vi gästas av Outi
Laukkanen som berättar några resminnen från Taiwan.
Mycket sång, musik och rörelse utlovas. Och förstås, en
hemlig utfärd! Pris 60 € för helpension. Vill man inte
övernatta är kostnaden 50 €.
Anmälan senast 1 augusti till pastorskansliet
tel 5360. Meddela vid anmälan om eventuell diet,
önskemål om rumskamrat och behov av skjuts (gäller
Mariehamnare). Brev med program och närmare information skickas ut i augusti till dem som anmält sig.
Lägret arrangeras av Ålands prosteriförening i
samarbete med diakoniarbetarna på Åland.

Seglats med Albanus

Tack vare ett testamente som skall användas ”för pensionärers välbefinnande” arrangerar vi ytterligare en
seglats med Albanus till Rödhamn. Seglatsen sker torsdagen den 22 augusti med start kl 10 från Sjökvarteret.
Vi är tillbaka ca kl 16.
Seglatsen kostar 10 € som betalas på förhand till pastorskansliet i Mariehamn som en bindande anmälan. I
priset ingår själva seglatsen och lunch på Rödhamn.
Till maten ingår vatten och kaffe i priset. Det finns möjlighet att på egen bekostnad köpa annat drickbart eller
kaka till kaffet. Anmälan senast 12 augusti till pastorskansliet tel 5360. Begränsat antal platser.
Denna seglats är i första hand tänkt för sådana pensionärer som inte varit med tidigare år. Om det finns plats
kan det vara möjligt för återbesökare att delta.
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Kyrkråtts jakt

Sommarcafé S:t Görans

Café St Görans i församlingshemmet invid kyrkan öppnar portarna måndagen den 24 juni kl 11. Caféet
håller öppet vardagar kl 11-16 fram till 9 augusti. Caféet är en lugn oas i centrala Mariehamns närhet
med porlande vatten och vackra rosor i innergården.
27 maj - 17 augusti, mån-fre kl. 10.00-18.00, lördagar kl. 10.00-15.00.

Caféet erbjuder ekologiskt kaffebröd och rättvisemärkta produkter så långt det är möjligt. Alla intäkter
går till diakoniarbetet i Mariehamns församling som stöder ekonomiskt utsatta i Mariehamn.

Du kommer väl på kyrkråttsjakt?
Det finns många gömställen i kyrkan!
Till din hjälp får du en karta och när du har hittat alla gömda råttor
får du en liten gåva av guiden som finns på plats i kyrkan.

Caféet håller öppet

OBS!

INGEN KYRKRÅTTSJAKT UNDER
PÅGÅENDE FÖRRÄTTNINGAR OCH KONSERTER!

Vägkyrkan i Mariehamn
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S:t Görans kyrka är öppen 27 maj - 17 augusti, vardagar kl. 10.00-18.00 och lördagar kl. 10.00-15.00.
Guider finns på plats, de visar runt, berättar och svarar på frågor.
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24 juni - 9 augusti i S:t Görans församlingshem, vardagar kl. 11.00-16.00.

Musik till kaffet

Varje fredag kl 14.00 sjunger vi tillsammans med en kantor sommarsånger, psalmer och önskesånger.

Loppis

I Caféet finns ett loppisbord med donerade saker som säljs till förmån för diakoniarbetet i församlingen.
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Friluftsmäs sa på kobbarna
Mässa på Kobba klintar, midsommardagen (22.06) kl. 13.00.
Båtskjuts från Fiskehamnen från kl. 11.00. Församlingen bjuder
på transporten. Mari Puska, Anders Laine, Stella Vokalensemble.

Kobba Café har öppet om du vill köpa fika annars kan du ta med din egen fikakorg.
Anmälningar till kansli, tfn 018-5360 senast 14 juni (så vi vet hur många som vill åka båt).

R ättelse!
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Mariehamns församling erbjuder ett kremeringsbidrag på 800€ för alla med hemort Mariehamn.
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Erfarenhetsexpertutbildning
Erfarenhetsexpertutbildningen är till för dig som har egen erfarenhet av
missbruk och/eller psykisk ohälsa. Utbildningen ger erfarenhetsexperterna kunskaper att verka inom t.ex. planering, evaluering och utveckling av
missbrukar- och mentalvårdstjänster.
Deltagarna bearbetar sin livshistoria och lär sig att berätta om sina egna
erfarenheter på ett sätt som kan leda till förändring och inspirera till hopp.
Teman som behandlas är bland annat missbruk, psykiska sjukdomar, vård
och rehabilitering och kommunikation. Varje deltagare utvecklar även en
egen föreläsning baserat på deras individuella erfarenhet och budskap.
Deltagarna behöver vara stabila och drogfria för att kunna delta, ett visst
perspektiv på de egna erfarenheterna krävs.
Utbildningen börjar 13-14 september 2019 och pågår fram till mars 2020.
Närstudiedagarna ordnas i huvudsak fredag-lördag kl 10-16. Sammanlagt
24 närstudiedagar.
Utbildningen består av när- och distansstudier, praktiska övningar, studiebesök och seminarier
Mer information om utbildningen, antagningskrav och ansökningsprocessen, kontakta My Ström, tfn 0457 529 3007 eller
e-post: my.strom@evl.fi

Inflyttad från Sverige?
Är du döpt och medlem i Svenska kyrkan blir du inte automatiskt inskriven i kyrkan på Åland när du flyttar hit. Vill du bli medlem i Mariehamns
församling? Välkommen att ta kontakt med kansliet på:
mariehamns.forsamling@evl.fi
eller på 018-5360.
Du kan också besöka oss på kansliet, vardagar kl. 09.00-15.00,
SOMMARTID24-06-09.09 KL. 09.00-13.00, så hjälper vi dig.
Du kan också skriva in dig via hemsida: www.blimedlemikyrkan.fi
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Sommarteologer

i församlingen är Thomas Bodiroza Lindh och Cajsa Hallbäck. Här presenterar de sig själva:

Präst

Jag heter Thomas Bodiroza Lindh och är präst i Svenska kyrkan i Skrea församling i Falkenberg som
ligger på västkusten drygt 100 kilometer söder om Göteborg. Jag är social och intresserad av
människor. Jag har funnit stor glädje i arbetet med gudstjänstförnyelse och samtalsgrupper för
vuxna i vår församling, där vi strävar efter att låta ideella delta praktiskt med sina gåvor så mycket
som möjligt.
Min familj består av min fru Mira och våra barn Filip och Ellen. Jag är uppvuxen på Åland och mina
föräldrar bor här. Jag trivs vid havet och tycker om att vara i skärgården. Jag ser fram mot att få vara
hos er i Mariehamns församling.

Predikobiträde

Mitt namn är Cajsa Hallbäck och jag ska jobb som sommarteolog i Mariehamns församling i sommar. Just nu är jag inne på sluttampen av min andra termin av teologistudierna vid Uppsala universitet med sikte på präst.
Vid sidan om studierna håller jag musik varmt om hjärtat och jag sjunger t.ex. med i gospelkören
God Tune här i Universitetskyrkans regi. Det ska bli underbart att få komma hem till Åland i sommar
och jag ser jättemycket fram emot att få jobba i församlingen, hoppas vi ses!
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Gudstjänster & M äs sor
16.06

Treenighetssöndagen, Den dolde Guden
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Katarina Gäddnäs, Guy Karlsson. Kyrkkaffe.

22.06

Midsommardagen ,
Friluftsmässa på kobbarna, läs mer på sidan 11-12, Mari Puska, Anders Laine,
Stella Vokalensemble.

23.06

2 söndagen efter pingst, Förgängliga och oförgängliga skatter
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Katarina Gäddnäs, Anders Laine, Cajsa Hallbäck - sång.

30.06

3 söndagen efter pingst, Kallelse till Guds rike
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Widén , Guy Karlsson.

07.07

4 söndagen efter pingst, Förlorad och återfunnen
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Cajsa Hallbäck - predikan,
Guy Karlsson.

14.07

5 söndagen efter pingst, Var barmhärtiga
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Thomas Bodiroza Lindh, Guy Karlsson.

21.07

Apostladagen, I Herrens tjänst
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Guy Karlsson.

28.07

7 söndagen efter pingst, Kärlekens lag
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Thomas Bodiroza Lindh, Judit Deáki.

04.08

Kristi Förklaringsdag, Kristus förhärligad
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Judit Deáki.

11.08

9 söndagen efter pingst, Sanning och sken
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Mari Puska, Judit Deáki.

18.08

10 söndagen efter pingst, Trofast förvaltning av Guds gåvor
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Mari Puska, Cajsa Hallbäck - predikan, Anders Laine,
Börje kyrkokör från Bälingabygdens församling i Uppsala. Körledare - Gerd Simonsson Grahn,
kyrkkaffe.

25.08

11 söndagen efter pingst, Kallelsetider
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Katarina Gäddnäs, Anders Laine.

29.08

Regnbågsmässa kl. 19.00 i S:t Görans kyrka, Katarina Gäddnäs, Anders Laine,
Stella Vokalensemble.
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Sommarens konserter
Onsdag 12 juni kl. 19.00 i S:t Görans kyrka, ”Amazing Grace” - konsert med gospelkören Good News.
Lördag 15 juni kl. 18.00 i S:t Görans kyrka, konsert med ungdomskören Vox Angelica från
Huddinge församling. Dir. Henrik Johansson.
Onsdag 26 juni kl. 12.00 i S:t Görans kyrka, Kåre Nordstoga - orgel (NOR), Ålands Orgel Festival.
Fredag 28 juni kl. 12.00 i S:t Görans kyrka, Mathias Kjellgren - orgel (SWE), Ålands Orgel Festival.
Fredag 28 juni kl. 20.00 i S:t Görans kyrka, ”Love notes” – en konsert om konsten att kommunicera
kärlek. That other quartet, Gaineh Pilossian, Zaida Ponthin, Karin Wallmyr Creutzer, Ruth Spargo.
Torsdag 4 juli kl. 20.00 i S:t Görans kyrka, Zaida Ponhin - violin, Ida Andersson - piano.
Torsdag 18 juli kl 20.00 i St Görans kyrka, Emilia Eriksson - klarinett, Victor Förström - piano.
Söndag 21 juli kl. 16.00 i S:t Görans kyrka, Johanna Grussner - sång,
Mathias Algotsson - piano, Karl Olandersson - trumpet.
Lördag 3 augusti kl. 19.00 i S:t Görans kyrka, ”Måla mig i akvarell”,
Sofia Ullman - sång och piano.
Tisdag 6 augusti kl. 19.00 i S:t Görans kyrka, ”Clair de Lune”,
Sofie Asplund - sopran, Mats Bergström - gitarr, Tom Poulson - trumpet,
Johan Ullén - orgel, piano, Cecilia Zilliacus - violin,
Stockholm Chamber Brass, Temperakvartetten. Arr. Katrina festival
Onsdag 7 augusti kl. 12.00 i S:t Görans kyrka, ”Stad i ljus”, Stockholm Chamber
Brass: Tom Poulson - trumpet, Urban Agnas - trumpet, Jonas Bylund - trombon,
Annamia Larsson - horn, Sami Al Fakir - tuba, sång, Temperakvartetten.
Arr. Katrina festival.
Fredagen den 9 augusti kl. 12.00 i S:t Görans Kyrka, ”Kreutzersonaten”,
Temperakvartetten, Cecilia Zilliacus - violin, Johan Ullén - piano.
Torsdag 15 augusti kl. 20.00 i S:t Görans kyrka, Karin Johansson - sopran, Marie Johansson - piano.
Fredag 16 augusti kl. 20.00 i S:t Görans kyrka, Zaida Ponthin - violin, Lydia Eriksson - cello,
Martin Högstrand - piano.

För uppdatering av sommarens konserter, se hemsidan, www.mariehamnsforsamling.fi
Alla är välkomna på konserter, vid vissa konserter säljs det programblad för att stöda artisten/föreningen.

