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I MARIEHAMNS FÖRSAMLING

prästruta

En psalmvers . . . . . . .

Gudstjänstgrupper

. . . . . . . . . . . . . . sjunger i mig
Jag är i skogen
Med regnställ och stövlar
Regnet kommer i kraftiga skurar
En psalmvers sjunger i mig och jag kan inte låta bli

för alla
Vill du komma med i någon av församlingens
gudstjänstgrupper?

"Nu växer säd för skördens tid
och ung och gammal gläds därvid
och bör Guds godhet prisa
som vill i överdådigt mått
oss människor så mycket gott
var dag och stund bevisa"

		eller
		
		Maria Widén
		
tfn 0457 529 3003

Jag vet inget om säden, men jag vet om blåbären.
Kannan blir snart full. Jag älskar blåbär.
Jag känner mig så tacksam.

Kontakta:		
		

FOTO: TINCA BJÖRKE

Maria Piltz
tfn 0457 344 6264

Drop in dop
i församlingen

Det är aldrig för sent
Jag vet att inte alla är förunnade att uppleva tacksamhet.
Tacksamheten är också en gåva och jag känner mig tacksam
över att kunna känna tacksamhet.
Så tänker att detta ska jag tacka för i min aftonbön,
men genast nej det behövs inte.
Hela jag är tacksamhetens bön just nu.
Undrar om det går att spara tacksamheten
Jag ska försöka.
När det blir mörkt och kallt ska jag ta fram den här dagen,
så som jag tar fram blåbären ur frysen, och tacka för den.

Blev du inte döpt som barn?
Blev det inte av att döpa barnet?
Känns det stressigt och stort att ställa till med dopkalas?
Lördagen den 19 September kl. 11.00-16.00 finns möjlighet i S:t Görans kyrka att bli döpt eller låta döpa sitt barn.
Vi bjuder både på en enkel men högtidlig ceremoni och dopkaffe med tårta.
Mer information om formalia m.m. finns på församlingens hemsida www.mariehamn.evl.ax

församlingspastor Maria Piltz
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MARIEHAMNS FÖRSAMLING
Östra Esplanadgatan 6, 22100 Mariehamn
tfn 5360, fax 15337
mariehamns.forsamling@evl.fi
www.mariehamn.evl.ax

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 telefonkatalogen.

Ansvarig utgivare: vik. khde Maria Widén
redaktör & layout: informatör Tinca Björke
Pärmbild: Båthus
© MARIEHAMNS FÖRSAMLING

Diakonimottagning:
tisdagar kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00.
Övriga tider bokas per telefon, tfn 5360.
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CARMEN DEA VOKALENSEMBLE
Torsdagar kl. 19.00 i S:t Görans kyrka, start 3 september
Ledare: Judit Deáki, tfn 040 744 8060.
STELLA VOKALENSEMBLE
Övar på projektbasis inför konserter.
Provsjungning enligt behov.
Ledare: Anders Laine, tfn 040 708 2063.
FREDA’KÖREN
Fredagar kl. 15.30 i S:t Görans församlingshem.
Provsjungning enligt behov.
Ledare: Guy Karlsson, tfn 040 58 41 054.
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Musik
för alla

FÖRÄLDRABARN GRUPP
Med sång och samvaro (0-3 år), start 3 och 4 september
Ingen föranmälning, kom med när du kan och vill!
Torsdagar kl. 10.00 – 11.30 i S:t Mårtensgården.
Fredagar kl. 10.00 – 11.30 på Margaretagården.
Ledare: Gunilla Nilsson och Anders Laine tfn 040 708 2063.
KLAPP & KLANG
Sång och lek (för barn 3-6 år), start 10 september
Ingen föranmälning, kom med när du kan och vill!
Torsdagar kl. 18.00 i S:t Mårtensgården.
Ledare: Guy Karlsson tfn 040 58 41 054.
MUSKARI
Sång och lek på finska, start 7 september
Måndagar kl. 17.30 på Margaretagården.
Ledare: Lita Gustavsson, tfn 050 531 8768.
BARNKÖREN
Onsdagar k. 14.30 – 15.30 i S:t Mårtensgården, start 2 september
För barn som går i Övernäs skola och i Ytternäs skola
går taxiskjuts till och från övningen varje vecka.
Anmäl er till Anders senast 28 augusti
Ledare: Anders Laine, tfn 040 708 2063.
S:t MÅRTENSKÖREN
Torsdagar kl. 19.00 i S:t Mårtensgården, start 10 september
Ledare: Guy Karlsson, tfn 040 58 41 054. Nya medlemmar är hjärtligt välkomna!
GOSPELKÖREN GOOD NEWS
Onsdagar kl. 18.15-20.30 i S:t Mårtensgården, start 2 september.
Ledare: Camilla Heidenberg Agbazahou, tfn 040 768 0689.
Provsjungning för intresserade den 26.08, ta kontakt med Per-Arne Sondell, tfn 0457 342 92 06
eller perarnes2001@yahoo.se så får du en egen personlig tid.
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DAMKÖREN MAGNIFICAT
Onsdagar kl. 18.00 på Margaretagården.
Provsjungning enligt behov.
Ledare: Guy Karlsson, tfn 040 58 41 054.
HIMLALIV
Torsdagar kl. 19.00 i S:t Görans församlingshem, start 3 september
Ledare: Anders Laine, tfn 040 708 2063.
INSTRUMENTALGRUPP
Instrumentalister som är intresserade av att musicera tillsammans får gärna ta kontakt.
Övningstiden bestäms senare.
Ledare: Judit Deáki, tfn 040 744 8060

Sopplunch
Varje torsdag

Kl. 12.00 varje torsdag efter lunchmässan serveras sopplunch i församlingshemmet. Pris 5€.
I priset ingår dagens soppa, bröd, smör, pålägg, mjölk/vatten, kaffe/te + kex. Höstens första sopplunch är 3 september. Välkomna!

Kyrkpressen
Till dig som är församlingsmedlem
Vill du prenumerera eller avbeställa din prenumeration på KP?
Kontakta:Tinca Björke, tfn 018 - 536 121 eller
e-post: tinca.bjorke@evl.fi
Prenumerationen på Kyrkpressen är kostnadsfri för
Mariehamns församlings medlemmar.
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Musikafton
i Begravningskapellet

Fredag 25 september kl. 18.30,
Freda’kören och Guy Karlsson.
Fredag 30 oktober kl. 18.30 Judit Deáki m.fl.
Fredag 27 november kl. 18.30
Patricia Bergroth - sång, Lasse Fredriksson - sång,
Linda Söderström - flöjt, Guy Karlsson - piano.
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Vandringar på gravgården
med Jerker Örjans och Folke Wikström
Folke Wickström och Jerker Örjans, som säger sig trivas allt
bättre på gravgården, följer upp sin Boken om Mariehamn
med en ny bok med namnet Ljus över gravgården i
Mariehamn.

Sinnesrogudstjänst
i S:t Görans kyrka

Alla med någon anknytning till begravningsplatsen i
Mariehamn kan se fram emot en intressant bok
som, om allt går väl, kommer ut inför Alla helgons dag.
Det är meningen att boksläppet sker i Församlingshemmet. För boken har Folke gjort över hundra teckningar av
gravar och miljöer.

Under hösten kommer vi att fira sinnesrogudstjänst vid
fyra tillfällen i St Görans kyrka.
Sinnesrogudstjänsten är en gudstjänst som från
början växte fram i mötet mellan tolvstegsrörelsen och
”kyrkan”.

Folke och Jerker har under ett antal år lett guidade
vandringar på gravgården och fortsätter med detta. De påstår sig ha mycket ny, spännande information att komma
med i år.

Idag samlas människor av alla olika slag för att fira
sinnesrogudstjänst tillsammans.
Det är en gudstjänst som i sig har både enkelhet och
djup, stillhet och eftertanke, musik och ord, upprättelse och befrielse.

Vandringarna är söndagarna:
30 augusti och söndagen 6 september.
Tiden är kl. 15.00–17.00.

Nattvarden är helt alkoholfri.

Anmälningar kan göras till Jannica Reed 0457 342 9367.

Sinnesrogudstjänst firas söndagarna:
6/9, 4/10, 8/11 och 6/12 kl. 15.00 i St Görans kyrka.
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Kaffe serveras
från 14.00 i församlingshemmet.
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Hjälpledarutbildning
2015-2016
Är du intresserad av att bli en av våra hjälpledare?
Utbildningen pågår vintern 2015 – 2016 under 8 utbildningshelger på Lemböte lägergård samt 6 utbildningshelger
under vintern 2016 – 2017.
Utbildningshelgerna under vintern 2015 – 2016:
2015:
18 – 20 september		
9 – 11 oktober
13 – 15 november		
27 – 29 november
2016:
8 – 11 januari		
5 – 7 februari
11 – 13 mars		
15 – 17 april
Du kan anmäla dig på återträffen den 29 – 30 augusti eller torsdagen den 3 september kl.19.00 på Villa Carita.
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Återträff för årets konfirmander
29-30 augusti

på Lemböte lägergård den 29 – 30 augusti.
Sista anmälningsdag är den 21 augusti till Gunilla Nilsson 0457 – 529 3015
eller Anders Laine 040 – 708 2063, sms:a eller ring.

Återträff för årets hjälpledare

Ungweekend
på Lemböte lägergård
På ungweekenderna myser vi, kollar på film, firar andakter, badar bastu och äter gott tillsammans. Kom med!
27 – 29 november håller vi ungweekend tillsammans med hjälpledarutbildningen.
Vi firar lilla jul på Lemböte med pyntning, julmat och dans kring granen.
19 – 21 februari håller vi ungweekend på ett förhoppningsvis kallt och vintrigt Lemböte.
Anmäl er till Gunilla Nilsson 0457 – 529 3015 eller Anders Laine 040 – 708 2063, sms:a eller ring.

Retreat

28 augusti

Vi träffas på Lemböte lägergård den 28 augusti kl. 18.00 och äter middag tillsammans.
Sedan har vi en utvärdering av sommarens läger.
Vi blir kvar på Lemböte den 29 – 30 augusti och umgås med årets konfirmander.

2-4 oktober

Tyst retreat på Lemböte lägergård 2-4 oktober (fredag-söndag).
Retreatledare Maria Widén. Har du frågor? Kontakta Maria, tfn 0457
529 3003. Anmälningar till kansli, tfn 5360.

Sista anmälningsdag är den 21 augusti till Gunilla Nilsson 0457-529 3015
eller Anders Laine 040-708 2063, sms:a eller ring.

Villa Carita

Församlingsmedlemmar har förtur.
Pris: 100€ för församlingsmedlemmar,
125€ för övriga.

Terminstart 3 september

Under torsdagkvällar träffas ungdomarna i Villa Carita. Där finns det utrymme för skratt men också djupa
diskussioner, fika och samvaro. De populäraste kvällarna enligt ungdomarna är när det serveras mat, att diskuteras
eller ses på film. Gänget som samlas är spontant, glatt och välkomnande.
Villa Carita har öppet för konfirmerade ungdomar torsdagar kl. 19.00 – 22.00.
Vi startar för terminen den 3 september.
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Skriftskolor

Tillsammans

2015-2016

kl. 18.30 i Margaretagården

”Tillsammans”-träffar i samarbete med Ålands Omsorgsförbund.
Varannan torsdag (udda veckor) i Margaretagården med start 10 september kl. 18.30 - då vi gästas av omsorgspräst
Ben Tilman.
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Du kan välja mellan:
VINTERSKRIFTSKOLA eller SOMMARSKRIFTSKOLA på Lemböte lägergård

Syföreningar

Anmälan sker tillsammans med förälder i S:t Görans församlingshem onsdagen den 30 september kl.16.00-19.00 eller torsdagen den 1 oktober kl.16.00-19.00.

onsdagar/torsdagar
Klintens syförening startar onsdagen 23 september kl 13.00-16.00 i Villa Carita, Ålandsvägen 45.

Söndagen den 11 oktober kl. 11.00 inbjuds alla konfirmander och föräldrar till S:t Görans kyrka. Det är den första
söndagen för alla nya konfirmander. Ni får då era kyrkogångsböcker och vi berättar vilken grupp ni tillhör.

Kyrkans syförening startar torsdag 3 september kl 13.00-15.00 i St Görans församlingshem.

Alla skriftskolgrupper startar redan under hösten med ett antal samlingar, föräldraträff och konfirmandernas gudstjänstbesök.

Nya och gamla deltagare är varmt välkomna! Syföreningsmedlemmarna inbjuds till terminstart med lunch och
samkväm på Lemböte lägergård onsdagen den 26 augusti kl 12. Anmälan senast fredag 21 augusti till
pastorskansliet, tfn 5360.

Vinterskriftskolan har hela sin undervisning förlagd till vintern. Du som väljer vinterskriftskola blir kontaktad av prästen
efter inskrivningen den 11 oktober med uppgifter om vilken tid och på vilken plats ni ska träffas.
När det gäller sommarlägergrupperna så ingår undervisningen oktober – maj i skriftskolan, samt en weekend på Lemböte
lägergård på vårterminen. Men det mesta går vi igenom under sommarlägret.
Också du blir kontaktad av din präst när det blir dags för en samling.
Vi ser fram emot en givande och rolig tid tillsammans med er!
PS. Ung eller gammal, som skulle vilja bli konfirmerad men inte vill delta i en av ovanstående skriftskolegrupper,
hör av dig till oss!
Vi kan ordna enskild undervisning eller så bildar vi en vuxengrupp.

Byteshandel och Rejäl handel- frukost
i Villa Carita

Kom och avnjut en god frukost i vacker miljö lördagen den 24 oktober i Villa Carita, Ålandsvägen 45. Frukosten
står uppdukad kl. 09.00-12.00. Frukosten kostar 5 € (minst) till förmån för Kyrkans Utlandshjälp.
Samtidigt arrangeras klädbytardag, endast kvinnokläder, samt bokbytardag. Dagen arrangeras inom ramen för Rejäl
Handel-veckan och Ansvarsveckan. Lämna gärna in böcker och kläder på förhand till pastorskansli.

Skriftskolansvarig är Anders Laine,
e-post: anders.laine@evl.fi
mobil: 040-708 2063.
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Är du/ni i behov av dagvårdsplats?
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Lugna timmar - en miniretreat
på Margaretagården
Varje människa behöver ibland en paus för att hinna ifatt sig själv. För att må bra behöver vi balans mellan kropp,
själ och ande. Lugna timmar ger möjlighet till återhämtning och påfyllning genom tid för tystnad och eftertanke.
Dagen erbjuder följande:

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!
Mariehamns församling
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Kort meditation
Vacker och vilsam miljö
Tystnad
Gott fika, och enkel men god lunch
Vila, läsa, tänka, bara vara…
Möjlighet att pyssla, måla, promenera
Möjlighet till enskilt samtal

Vi hoppas också kunna erbjuda massage och enkel yoga. Dagen avslutas med enkel mässa.
Plats: Margaretagården
Tid: lördag 7 november, kl. 10.30-16.00
Ledare: Maria Piltz och Lisbet Nordlund
Kostnad: 20€ för församlingsmedlemmar, 25€ för övriga. Församlingsmedlemmar har förtur.
Anmälningar till kansli, tfn 5360 senast 31 oktober.

Olle Carlsson

föreläsning i samband med kyrkkaffe 23 aug ca kl. 12.30 (efter högmässan) på Margaretagården
Olle Carlsson är präst sedan mer än 30 år. Han har själv erfarenhet av alkoholmissbruk och
att arbeta med de tolv stegen. Samtidigt som han blev nykter var han med om att starta
Allhelgonamässan i Stockholm, idag Sveriges mest besökta mässa.
Idag är Olle Carlsson kyrkoherde i Katarina församling på Södermalm i Stockholm. Han är
också en populär föreläsare. Carlsson föreläser kring sin senaste bok 12 steg för hopplösa
- livsförändring på djupet i Margaretagården 23 augusti - välkomna!
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S:t Mårtens daghem är ett litet daghem i S:t Mårtensgården som har
plats för barn i åldern 3-7 år.
		
- En liten pärla nära allt
		
- Naturskön omgivning med stor ute gård
		
- Eget kök
		
- Liten barngrupp med barnet i fokus
		
- Följer Mariehamns Stads taxa
Läs mer om daghemmet på mariehamn.evl.ax (församlingens hemsida)
eller ring oss, tfn (018) 531 140 för mer information.

•
•
•
•
•
•
•

Ansvarsveckan ”Över gränser”
18-25 oktober
Miljoner människor är idag på flykt mot tryggheten. Många har gått över både geografiska gränser och överskridigt
gränserna för vad en människa kan uthärda. Är vi beredda att överskrida våra egna gränser och hjälpa vår nästa som
ofta bokstavligen har gått både genom eld och vatten för att söka trygghet?
Inom ramen för Ansvarsveckan gästas vi av
prästen Annahita Parsan. Hon vet vad det kan
innebära att vara flykting.

17.09

Lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Maria Widén, Guy Karlsson.

20.09

17 söndagen efter pingst, Jesus ger liv
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Anders Laine,
ungdomar medverkar. Kyrkkaffe.

24.09

Lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Guy Karlsson.

27.09

18 söndagen efter pingst, En kristen människas frihet
Gospelmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Camilla Heidenberg Agbazahou,
kören Good News.

Annahita flydde från ett krigshärjat Iran men
hamnade in i ett annat helvete med en
misshandlande man. Hon har överlevt självmordsförsök och fångläger.
Då Annahita var 48 år slutade hon jobba som
sömmerska och blev präst i Svenska kyrkan. Hon
medverkade i våras i SVT programserie ”När livet
vänder”.
Kom och lyssna till hennes berättelse söndagen den 18 oktober ”En kväll för freden” i Margaretagården.
kl. 18.00 Annahita Parsan berättar		
kl. 19.15 Samtal				

kl. 19.00 Servering
kl. 20.00 Fredsmässa

Mässor/gudstjänster
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i S:t Görans kyrka

01.10

Lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Guy Karlsson.

23.08

13 söndagen efter pingst, Jesus vår helare
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Jan-Erik Karlström, Olle Carlsson - predikan, Judit Deáki.
OBS! Kyrkkaffe på Margaretagården.

04.10

Mikaelidagen, Änglarnas dag
Familjegudstjänst kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Anders Laine, barnkören.
Kyrkkaffe.

30.08

14 söndagen efter pingst, Vår nästa
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Judit Deáki, trio Force Machaut.

03.09

Lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Guy Karlsson.

08.10

Lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Guy Karlsson,

06.09

15 söndagen efter pingst, Tacksamhet
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Jan-Erik Karlström, Guy Karlsson. Kyrkkaffe.

11.10

Sinnesromässa kl. 15.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Lisbet Nordlund, Anders Laine.
Kaffeservering i församlingshemmet från kl. 14.00.

20 söndagen efter pingst, Tro och otro
Ungmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Anders Laine, Himlaliv,
(årets konfirmander, SSU).

15.10

Lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Guy Karlsson.

10.09

Lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Jan-Erik Karlström, Guy Karlsson.

18.10

13.09

16 söndagen efter pingst, Guds omsorg
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Widén, Judit Deáki,
kör från Sofia församling, Erik Berglund – dirigent.
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21 söndagen efter pingst, Jesu sändebud
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Widén, Guy Karlsson, S:t Mårtenskören. Kyrkkaffe.

22.10

Lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Maria Widén, Guy Karlsson.

Sinnesromässa kl. 15.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Lisbet Nordlund, Anders Laine.
Kaffeservering i församlingshemmet från kl. 14.00.
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25.10

Reformationsdagen, Trons grund
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Jan-Erik Karlström, Judit Deáki.

29.10

Lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Jan-Erik Karlström, Guy Karlsson.
Andakt kl. 18.30 i Begravningskapellet, Maria Piltz, Judit Deáki.

31.10

Alla helgons dag, De heligas gemenskap
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Jan-Erik Karlström, Judit Deáki.
Parentation kl. 18.00 i S:t Görans kyrka, Maria Widén, Anders Laine, Himlaliv.

01.11

23 söndagen efter pingst, Förlåt varandra
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Judit Deáki. Kyrkkaffe!

05.11

Lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Guy Karlsson.

08.11

24 söndagen efter pingst, Medborgare i två riken
Gospelmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Widén, Camilla Heidenberg Agbazahou,
kören Good News.
Sinnesromässa kl. 15.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Lisbet Nordlund, Anders Laine.
Kaffeservering i församlingshemmet från kl. 14.00.

12.11

Lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Maria Widén, Guy Karlsson,

15.11

Uppbrottets söndag, Vaka!
Mässa i viston kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Anders Laine, Himlaliv, ungdomar.
Kyrkkaffe.

19.11

Lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Guy Karlsson.

22.11

Domsöndagen, Kristus, Herre över allting
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström , Guy Karlsson.

Konserter
i S:t Görans kyrka
12.09

Konsert kl. 18.00 i S:t Görans kyrka, kör från Sofiaförsamling, Stockholm.

01.11

Konsert kl. 16.30 i S:t Görans kyrka, Requiem av Gabriel Fauré.
Damkörerna Cantores Sofiae (från Stockholm) och Magnificat,
John Emanuelsson - violin, Kaj-Gustav Sandholm - orgel, Guy Karlsson - dirigent.
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