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prästruta

vandring

Kyrkan vill oss
kyrkan vill ha oss
klockorna kallar
gemenskapen lockar.
Livets och lekens mysterier gestaltas
under historens valv.
Faller men fångas
brister men återskapas.
I rymden förs innerlighetens samtal
mellan en, mellan två eller flera.
Något att finna
för själen
för kroppen
för öga
örat fångar klanger
från gågna och kommande tider.
Nuet kan finna vila i trygghetens närvaro.
Maria Piltz i samarbete med medarbetare i Enskede-Årsta församling.
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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: khde Jan-Erik Karlström
redaktör & layout: informatör Tinca Björke
Pärmbild: Körsbärsblom
© 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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Minivandring på S:t Olofsleden
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24 april
Efter högmässan den 24 april i församlingshemmet berättar Jerker Örjans och Folke Wikström om kyrkvägarna till
Jomala. Vi pilgrimsvandrar sedan tillsammans ca 7km till S:t Olofs kyrka i Jomala. Servering både före och efter
vandringen. Vandringsledare: Maria Widén
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konfirmationer/miljö

kvartett/info

Årets grupper och konfirmationer

Vinterskiftskolan
Konfirmation 22.05 kl. 11.00 i S:t Görans kyrka
Präst: Gunnevi Styrström
Skriftskolgrupp 1, 10.06-18.06
Konfirmation 19.06 kl. 11.00 i S:t Görans kyrka
Präst: Maria Piltz
Ungdomsledare: Anders Laine
Skriftskolgrupp 2, 27.06-05.07
Konfirmation 10.07 kl. 11.00 i S:t Görans kyrka
Präst: Maria Piltz
Ungdomsledare: Anders Laine
Skriftskolgrupp 3, 07.07-15.07
Konfirmation 17.07 kl. 11.00 i S:t Görans kyrka
Präst: Gunnevi Styrström
Ungdomsledare: Gunilla Nilsson

Pilgrimskvartetten

Församlingens nya blockflöjtskvartett
En kvartett består av fyra personer,
i det här fallet fyra musiker som alla
spelar blockflöjt.

Det är församlingens kantor Judit
Deáki, Ádám Kiss, kantor i LemlandLumparlands församling,
Catherine Frisk Grönberg sångpedagog hos Sällskapet Bel Canto på Åland och Kjell Frisk träblåslärare på Ålands
musikinstitut.
Vi spelar gärna musik från barocken tex. musik av Händel och Purcell och vi har planer på att framföra nyskriven
musik för blockflöjtskvartett.
Det är en fantastisk grupp att jobba med. Det är veckans höjdpunkt
att gå i väg till kyrkan med våra blockflöjter.
Namnet Pilgrimskvartetten känns rätt eftersom vi beträder nya
musikaliska vägar tillsammans och upptäcker nya sidor hos oss
själva och hos varandra.

Skriftskola för ungdomar med specialbehov
01.08-06.08
Präst: Ben Thilman
För mer info, kontakta Ben Thilman,
tfn 050 594 4000
FOTO: TINCA BJÖRKE e-post: ben.thilman@evl.fi

Miljörutan

pappret i församlingens publikationer
Allt papper som används i församlingens publikationer är FSC-märkt. Det internationella märkningen © Forest
Stewardship Council värnar vid papperstillverkning:

* Att skydda och bevara natur samhällen med högt bevarandevärde i skogar .
* Att visa respekt för arbetstagarnas rättigheter , samhällen och ursprungsbefolkningar .
* Att bygga marknader , lägga bästa värdet, och skapa rättvis tillgång till förmåner .

Med flöjter blir vi också mycket rörligare, vi kan spela nästan var
som helst. Vi spelar i första hand i församlingens gudstjänster. Just
nu är vi Ålands enda blockflöjtskvartett och vi spelar gärna också i
andra kyrkor på Åland.
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En musikalisk resa med flöjter som vandringsstavar!

Nyfiken på att veta mera om det som händer . . . . .
. . . . i församlingen? På hemsidan www.mariehamn.evl.ax hittar du församlingens aktiviteter. Önskar du
en påminnelse om kommande program, anmäl dig till församlingens e-post lista så du får ett mail en gång/
vecka. Maila: tinca.bjorke@evl.fi Du kan också läsa kommande program i Kyrkpressen och gilla oss på
Facebook. Vi ses!

(Svanenmärkning är en märkning som bara gäller i skandinavien.)
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UNGDOMSKVÄLL PÅ LEMBÖTE LÄGERGÅRD
VAD?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kom och fira skolavslutningen!
VAR?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemböte lägergård.
FÖR VEM?. . . . . . . . . . . . . Ni som går ut åk 7, 8 och 9
NÄR? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Onsdag 8 juni kl. 18.00 till torsdag 9 juni kl. 12.00.
HUR?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buss från S:t Görans kyrka kl. 18.00 till Lemböte.
ANMÄLNING?. . . . . . . . Senast fredag 3 juni till Gunilla tfn 0457 529 3015 eller Anders tfn 040 708 2063.
KOSTNAD? . . . . . . . . . . . . Ingen.
På kvällen badar vi bastu, grillar korv, leker, umgås och har skoj tillsammans. På morgonen äter vi brunch och åker tillbaka in till stan med buss.
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missionsdag/lunch/lemböte

fms/kp

Syföreningarnas missionsdag
I Hammarland

Finska missionssällskapet
arrangerar missionsdag, tema ”på flykt”

Hammarlands församling bjuder in till missionsdag på Kristi Himmelsfärdsdagen som i år infaller torsdagen den 5 maj.
Programmet startar kl. 13.00 med högmässa i Hammarlands kyrka, därefter lunch i Catharinagården.
Efter lunchen berättar Andrej och Christina Heikkilä om sitt arbete i Keltto i Ryssland. Flera församlingar på Åland stöder
deras arbete via Finska Missionssällskapet. Lotteri till förmån för transporten av Moder Teresafiltar.
Gemensam busstransport arrangeras. Anmälan senast 28 april till kansliet, tfn 5360. Dagen är kostnadsfri för syföreningsmedlemmar. Övriga intresserade betalar 10 €.

Sopplunch

Finska missionssällskapet arrangerar en missionsdag lördagen den 14 maj i Ekenäs. Temat är mycket aktuellt: På flykt.
I programmet ryms flera föredrag, samtal och information i smågrupper, paneldiskussion och mässa.
Medverkande är bl.a. teologiedoktor och mellanösternexpert Svante Lundgren samt programchef vid Finlands Röda
Kors Heidi Juslin-Sandin som är involverad i arbetet med asylsökande. Program och information finns att få i pastorskansliet eller via Finska missionssällskapets hemsida.
Ingen gruppresa arrangeras detta år.

Varje torsdag
Soppluncherna i St Görans församlingshem fortsätter under våren, torsdagar kl 12.00.
Terminens sista sopplunch är 26 maj.

Lemböte lägergård
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Kyrkpressen

Till dig som är församlingsmedlem

konferens, läger, kick off, utbildningsdag

Vill du prenumerera eller avbeställa din
prenumeration på KP?

På Lemböte lägergård kan du arrangera utbildningsdagar, läger,
kick off med mera i lugn kravlös miljö med god mat. Möjlighet
till övernattning finns.

Kontakta:Tinca Björke, tfn 018 - 536 121 eller
e-post: tinca.bjorke@evl.fi

Kontakta Bengt Sjöblom för mera information, tfn 018-34122
E-post: bengt.sjoblom@evl.fi

Prenumerationen på Kyrkpressen är kostnadsfri för
Mariehamns församlings medlemmar.
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gåvor/samtal

pyssel/gudstjänster/mässor

Istället för en blomma

Påskpyssel

kondoleanser, kort, kransar och böcker

på Villa Carita 17 mars 2016
Vi säljer Mariehamns diakoniförenings, Finska Missonsällskapets, Finska
Utlandshjälpens och Socialmissionens kondolenser.
Pris:

kondoleans 15€ (vänster)
kort 10€ (mitten, uppvaktningskort till förmån för MatBanken)
kort 10€ (höger, uppvaktningskort till förmån för
Mariehamns diakoniförening)

Kyrkans utlandshjälps Annorlunda Gåva och Finska Missionssällskapets
etiska gåva kan du köpa hos oss.
Gåvor finns i prisklassen 5€ och uppåt.
Frälsarkranskar finns för både stora och små. De stora kransarna kostar
12€, barnkransarna 5 eller 9€/st. Martin Lönnebos bok Frälsarkransen
kostar 20€.

Andliga böcker, böcker med citat och humor finns också.

Böckerna kostar 4,50€/st och
flerårsalmanackan 15€. Hos
oss kan du bara betala med
kontanter. Kansli är öppet
kl. 09.00-15.00

Telefonjourens nummer är 01019 0072
Vi har jour varje kväll kl. 20-24. Samtalsavgiften är
vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift.
Chattjouren! Samtalen i chatten förs i enrum och du
förblir anonym för den jourhavande.
Chattjouren är öppen måndag till torsdag kl. 18-20.
Samtalsfönstret är öppet på den här sidan då den
jourhavande är ledig.
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Gudstjänster och mässor

21.04

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

24.04

4 söndagen efter påsk, Himmelrikets medborgare i världen
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka,
Maria Piltz, Guy Karlsson, damkören Magnificat.

28.04

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

01.05

5 söndagen efter påsk, Hjärtats samtal med Gud
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Judit Deáki,
kören Bellcante från Stockholm.

05.05

Kristihimmelsfärdsdag, Den upphöjde Herren
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Judit Deáki.

08.05

6 söndagen efter påsk, Väntan på den heliga anden
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Jan-Erik Karlström, Guy Karlsson.
Kyrkkaffe.
Sinnesromässa kl. 15.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Lisbet Nordlund,
Anders Laine. Servering i församlingshemmet från kl. 14.00.
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12.05

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

15.05

Pingstdagen, Den heliga Andens utgjutande
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Widén,
liturg – Jan-Erik Karlström, Guy Karlsson,
kör från Väståbolands svenska församling i Pargas. Kyrkkaffe.

19.05

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

22.05

Treenighetssöndagen, Den dolde Guden
Konfirmationsmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström,
Anders Laine, kören Himlaliv.

26.05

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

29.05

2 söndagen efter pingst, Förgängliga och oförgängliga skatter
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Judit Deáki,
Carmen Dea Vokalensemble.

05.06

3 söndagen efter pingst, Kallelse till Guds rike
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Jan-Erik Karlström, Judit Deáki.
Kyrkkaffe.

Detaljer i
S:t Görans kyrka

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

Konserter
05.05

Konsert ”Das lied von die Erde” kl. 16.00 i S:t Görans kyrka
Annika Ollinkari, sopran, Mikael Fagerholm, tenor, Mattias Kjellgren, orgel

11.05

Konsert kl. 19.00 i S:t Görans kyrka
Intermezzokören, Guy Karlsson, dirigent

14.05

Konsert kl. 18.00 i S:t Görans kyrka
Kör från Väståbolands svenska församling i Pargas, Hanna Lehtonen, dirigent

15.05

Aftonsång kl. 18.00 i S:t Görans kyrka
S:t Mårtenskören, Guy Karlsson - dirigent, Sara Karlsson - flöjt,
Kaj-Gustav Sandholm - piano

16.05

Musikstund kl. 18.00 i S:t Görans kyrka
Tanums Musikskola, ungdomar från 9-20 år, kör och solister musicerar med en
blandad repertoar.

21.05

Konsert kl. 18.00 i S:t Görans kyrka
Kören Cantus Mercurialis från Åbo


22.05

Konsert kl. 19.00 i S:t Görans kyrka
Good News, Camilla Heidenberg Agbazahou, dirigent
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