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prästruta

vandring

Tiden är inne för . . . . . . . . .

Sommarcafé S:t Göran

av kaplan Gynnevi Styrström

öppet vardagar 27 juni - 12 augusti kl. 11.00-16.00.

Tiden är inne för:
Terminsavslutning. Skolavslutning. Sommarlov.
Semester. Ledighet.
Många av oss har förväntningar på en tid som är
annorlunda än den vanliga vardagen.
Nu kommer den tid då vi skall hinna göra allt vi
avstår ifrån under resten av året.
Tankarna slits mellan allt ”man-måste-hinna- göra”
och längtan efter att göra-ingenting.
Redan på 1500-talet skrev Martin Luther att ”människan
tjänar Gud också genom overksamhet”. Själv försöker
jag lära mig vad det kan betyda. Det är inte så enkelt!

Titta där! Så upptäcks livet, så stillas nyfikenhet och
så väcks förundran. Som vuxna tappar vi ibland bort vår
nyfikenhet och förundran.
Titta där! Det är en god livshållning för oss också. Vi
måste sänka farten så att livet inte går så fort att vår
uppmärksamhet minskar och det som sker längs vägkanten bara flimrar förbi som en konturlös massa utan
varken mening eller mål.

Vår högpresterande kultur står ibland i tvär kontrast till
det budskap Jesus gav oss när han sade till lärjungarna:
” Kom med mig bort till en öde trakt så att vi får vara
ensamma och ni kan vila er lite”.
Vi behöver alla andningshål och pauser i livet. Så är det
ju på våra arbetsplatser också. Där pratar vi om att ta en
fikarast eller äta lunch tillsammans. Vi behöver dessa
raster för gemenskapens skull och för vår egen skull. Att
göra en paus i vardagen behöver ju inte innebära något
storslaget, ibland snarare tvärtom.
Det är ofta de små ögonblicken med det stora
innehållet som vi efteråt minns. Vi har mycket att lära
av barnen!
”Titta där!” Det är viktiga ord i ett litet barns språk.
Det påstås att de är de viktigaste orden efter mamma
och pappa.

Nu när sommaren öppnas på vid gavel och det sjuder
av liv finns det mycket att upptäcka och förundras över
och framför allt skapas nya rastplatser för möten och
samvaro. Vi behöver varandra och i mötet med en annan människa kan vi möta även oss själva och den Gud
som vi alla bär i våra hjärtan.
Sommaren vill jag ta emot, sjungande och lärande av
den sång som barnkören brukar sjunga:
Bara den som vandrar nära marken
kan se dina under Gud.
Bara den som vandrar nära marken
kan se dina under Gud.
Låt oss aldrig bli så stora
att vi inte ser de små,
larven som kryper och myran som stretar
och barn som lär sig gå.
Bara den som vandrar nära marken
kan se dina under Gud.”
Glad sommar!

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
Sommartid: 27.06-12.08 kl. 09.00-13.00.
Präst anträffbar må - fre kl. 10.00 - 12.00 samt enligt överenskommelse.
Direkt telefon och hemnummer, se telefonkatalogen.
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Diakonimottagning:
tisdagar kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00
Sommartid: 27.06-12.08 kl. 10.00-12.00.
Övriga tider bokas per telefon, tfn 5360.
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Så började det . . . . . . . .
10-års jubileum i caféet

I början av 2000-talet när vår kyrkoherde Jan-Erik Karlström besökte Uppsala domkyrka såg han en livlig verksamhet i deras församlingscenter. Där fanns en innergård som var välbesökt av cafégäster, såväl turister som
uppsalabor. Förutom café fanns även försäljning av olika produkter och information. Innergården sjöd av liv och
Karlström tänkte att något av detta ville han få till stånd även i Mariehamn.
Samtidigt blev det aktuellt att St Görans kyrka skulle bli en vägkyrka. I Finland har vägkyrkor funnits i många år.
Det innebär att kyrkan är öppen under vissa timmar under sommaren med möjlighet till guidning. En broschyr
ges ut varje år där alla vägkyrkor presenteras. Där finns också information och vilken service som finns i anslutning till kyrkan. I det sammanhanget passar det bra att även kunna erbjuda ett café.
Karlström hade tanken klar; husmödrarna kunde baka och arrangera det praktiska, ungdomar kunde få
sommarjobb och frivilliga vuxna hade möjlighet att engagera sig. Församlingen skulle stå för utgifterna och
Mariehamns diakoniförening skulle få inkomsterna till förmån för diakoniverksamheten.
Sommaren 2006 startade verksamheten i St Görans församlingshem. I samband med utvärderingen sa någon
”Suverän idé. Det bästa som hänt i Mariehamns församling”. Sedan dess har verksamheten i stort följt samma
spår, förutom år 2008 och 2009 då caféet fanns i Villa Carita då församlingshemmet renoverades.
Redan från början var tanken att alla produkter skulle vara rättvisemärkta och ekologiska eller närproducerade
så långt möjligt. Husmödrarnas hemkokade saft har varit mycket populär och förstås alla bakverk.
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konfirmationer/miljö

kvartett/info

S:t Görans kyrka, Mariehamns vägkyrka

Öppen 1 juni - 19 augusti
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Kyrkan är öppen vardagar kl. 10.00-18.00 och lördagar kl. 10.00-15.00.
Guiderna Marika Markström och Bea Grönlund visar runt, berättar och svarar på frågor.
FOTO: TINCA BJÖRKE
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S:t Görans café, innergård.

Caféet erbjuder inte ett stort utbud utan satsar på enkelhet i en lugn atmosfär. Många har njutit av att sitta ute
då rosorna blommar och vattnet porlar i springbrunnen. Caféet har varit en oas för många och kaffet smakar
extra gott då man vet att pengarna man betalar hjälper människor i vår stad.

Sommarcafé 2016

håller öppet 27 juni till och med 12 augusti i S:t Görans församlingshem, vardagar kl. 11.00-16.00. Genom att ta en
kopp kaffe stöder du diakoniarbetet i Mariehamns församling och kan samtidigt njuta av en rofylld plats med blommor och vattenporl. Vi säljer rättvisemärkt kaffe och te och gott hembakat kaffebröd. Det finns också ett loppisbord.
Varje fredag kl. 14.00 sjunger vi allsånger till kaffet.

Kyrkråttsjakt i S:t Görans kyrka
1 juni - 19 augusti, mån-fre kl. 10.00-18.00, lördagar kl. 10.00-15.00.

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

Nyfiken på att veta mera om det som händer . . . . .
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. . . . 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!
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missionsdag/lunch/lemböte

fms/kp

Prosteriets Pensionärsläger

Friluftsmässa på Kobba Klintar

Måndag 22 - onsdag 24 augusti

Välkommen till Lemböte lägergård och till Prosteriets pensionärsläger med temat ”Tacka Herren!”. Under några dagar
får du möjlighet till umgänge, sånger, andakter, pyssel, god mat, promenader, vila och mycket mer. Det finns också
möjlighet till massage och boule.

lördag 25 juni kl. 13.00 med Maria Widén och Anders Laine.

Lägervärdar är Roger och Marianne Syrén. Uffe Andersson och Christer Liewendahl bjuder på musikunderhållning.

OBS! Anmälningar senast 15 juni till kansli, tfn 018-5360. Församlingen bjuder på båttransporten men vi
behöver veta hur många som vill åka med. Fika på Kobbarna betalar var och en själv!

Regnbågsmässa
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Miljörutan

Onsdag 21 augusti

Sommar
Äntligen är sommaren här då hela naturen exploderar
i livskraft. Den som stannar upp och tänker till fylls
lätt av förundran över hur allt i naturen är förunderligt
välordnat.
Biologen och författaren Stefan Edman skriver i sin bok
Förundran – tankar om vår stund på jorden (Verbum
2006)”Min allra djupaste källa till engagemang för en
rimligare värld heter förundran.
Fascination inför skapelsens skönhet, där jag anar den
yttersta kraft och kärlek i tillvaron och som vissa av oss
envisas med att kalla Gud”.
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När vi förundras väcks känslan av vördnad inför
Gud och skapelsen och viljan till ansvarstagande.
I Edmans bok finns texter om tvestjärtar,
humlor, spindlar, tornsvalor och mycket mera.
Läs och förundras!
Vem skulle tro på en myra i teorin?
En ritning av en giraff?
Tiotusen doktorer på det möjliga
skulle kunna resonera bort halva djungeln.
John Ciardi

Söndag 21 augusti kl. 13.00 i S:t Görans kyrka,
Maria Widén, Anders Laine.
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© Kobba Klintars vänner

Lägret som pågår 22-24 augusti kostar 50€, inklusive kost och logi. Väljer du att överrnatta hemma blir priset 40€.
Anmäl dig till Mariehamns församling, tfn 018-5360 senast 5 augusti.

Sommarmusik/konserter

Till alla konserter är det fritt inträde! Vid vissa konserter säljs det programblad för att stöda artisten/föreningen.

04.06

Konsert kl. 18.00 i S:t Görans kyrka
Taubekören från Stockholm, Kaya Ålander, dirigent

28.07

07.06

Sommarkonsert kl. 20.00 i S:t Görans kyrka
Sara Alm, sopran, Kaj-Gustav Sandholm, piano och orgel

Sommarkonsert kl. 20.00 i S:t Görans kyrka
Emilia Eriksson - klarinett, Abert Eriksson - piano, Patrik Komorowski - piano.

02.08

10.06

Konsert kl. 19.00 i S:t Görans kyrka, Nådendals musikfest

27.06

Orgelkonsert kl. 20.00 i S:t Görans kyrka
”Nordic Journey” James D. Hicks, orgel. Arr: Ålands orgelfestival

Öppningskonsert kl. 19.00 i S:t Görans kyrka
Henri Demarquette, cello, Stephen Fitzpatrick, harpa, Lisa Fornhammar, sopran, Philippe
Graffin, violin, Niek de Groot, kontrabas, Christian Ihle Hadland, piano, Johanna Persson, 		
viola, Kati Raitinen, cello, Cecilia Zilliacus, violin.
Programblad 25/20€. Arr: Kulturföreningen Katrina

29.06

Lunchkonsert kl. 12.00 i S:t Görans kyrka
Dan Lönnqvist, orgel. Arr: Ålands orgelfestival

03.08

29.06

Orgel- och improvisationskonsert kl. 20.00 i S:t Görans kyrka
Michat Markuszewski, orgel Arr: Ålands orgelfestival

Lunchkonsert ”Re:original” kl. 12.00 i S:t Görans kyrka
Henri Demarquette, cello, Philippe Graffin, violin, Niek de Groot,
kontrabas, Christian Ihle Hadland, piano, Sara Hammarström, flöjt, Mårten Landström, 		
piano. Programblad 15/10€. Arr: Kulturföreningen Katrina

01.07

Lunchkonsert kl. 12.00 i S:t Görans kyrka
Olivier Eisenmann, orgel. Arr: Ålands orgelfestival

04.08

02.07

Konsert kl. 20.00 i S:t Görans kyrka
The Ancient Mariner. Arr: Baltic Shanty Festival

Lunchkonsert ”Frankofiler” kl. 12.00 i S:t Görans kyrka
Henri Demarquette, cello, Robert Ek, klarinett, Lisa Fornhammar , sopran, Philippe Graffin,
violin, Niek de Groot, kontrabas, Christian Ihle Hadland, piano, Fredrik Hedelin, elektronik,
Mårten Landström, piano, Johanna Persson, viola, Brusk Zanganeh, violin
Programblad 15/10€. Arr: Kulturföreningen Katrina

06.07

Konsert kl 20.00 i S:t Johannes kyrka, Lemböte lägergård
Stella Vokalensemble, Anders Laine, dirigent och piano

04.08

07.07

Konsert kl 20.00 i S:t Görans kyrka
Jakob Nilsson - sång, Viktor Förström - piano

Konsert ”Ritornell” kl. 19.00 i S:t Görans kyrka
Norrbotten NEO, kammarmusikensemble, Petter Sundkvist, dirigent, Henri Demarquette,
cello, Sara Hammarström, flöjt, Fredrik Hedelin, orgel, Mårten Landström, piano, Kati 		
Raitinen, cello, Cecilia Zilliacus, violin. Programblad 20/15€. arr: Kulturföreningen Katrina

10.07

Konsert kl 20.00 i S:t Görans kyrka,
Philip Björkqvist - sång,Christine Hiller - piano.

05.08

13.07

Konsert kl 20.00 i S:t Görans kyrka,
Bånd - pianotrio från Helsingborg.

Lunchkonsert ”Pionjärer” kl. 12.00 i S:t Görans kyrka
Norrbotten NEO, kammarmusikensemble, Petter Sundkvist, dirigent, Stephen Fitzpatrick,
harpa, Niek de Groot, kontrabas, Christian Ihle Hadland, piano, Ivo Nilsson, trombon, Kati
Raitinen, cello. Programblad 15/10€.
Arr: Kulturföreningen Katrina

21.07

Sommarkonsert kl. 20.00 i S:t Görans kyrka
Amy Jolly, cello, Ida Andersson, piano
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gåvor/samtal

pyssel/gudstjänster/mässor

Pilgrimsvandring
Juli 2016

Pilgrimsvandring i Sund-Vårdö den 30 juni. Övernattning i Kumlinge (Kastörens stugby), seglats med storbåtar 1 juli
till Kökar. Frågor om vandringen och Francickusfesten, ring Maria Widén, tfn 0457 529 3003.
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Sommarens konfirmationer
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Skriftskolgrupp 1

Skriftskolgrupp 2

10.06-18.06
Konfirmation 19.06 kl. 11.00 i S:t Görans kyrka
Präst: Maria Piltz
Ungdomsledare: Anders Laine
Besökskväll: 14 juni kl. 19.00-21.00

27.06-05.07
Konfirmation 10.07 kl. 11.00 i S:t Görans kyrka
Präst: Maria Piltz
Ungdomsledare: Anders Laine
Besökskväll: 1 juli kl. 19.00-21.00
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Skriftskolgrupp 3

07.07-15.07
Konfirmation 17.07 kl. 11.00 i S:t Görans kyrka
Präst: Gunnevi Styrström
Ungdomsledare: Gunilla Nilsson
Besökskväll: 11 juli kl. 19.00-21.00
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Mässor och Gudstjänster
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.
Sinnesromässa kl. 15.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Lisbet Nordlund, Anders Laine.
Kaffeservering i församlingshemmet från kl. 14.00.

12.06

4 söndagen efter pingst, Förlorad och återfunnen
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Judit Deáki.

19.06

5 söndagen efter pingst, Var barmhärtiga
Konfirmationsmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Anders Laine.

25.06

Midsommardagen, Skaparens tjänst
Friluftsmässa på Kobba Klintar kl. 13.00, Maria Widén, Anders Laine.
Obs förhandsanmälan - se sidan 7.

26.06

Apostladagen, I Herrens tjänst
Orgelfestmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Jan-Erik Karlström, Anders Laine,
Stella Vokalensemble.

03.07

7 söndagen efter pingst, Kärlekens lag
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Guy Karlsson.

10.07

Kristi förklaringsdag, Kristus förhärligad
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Anders Laine.

17.07

9 söndagen efter pingst, Sanning och sken
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Guy Karlsson.

24.07

10 söndagen efter pingst, Trofast förvaltning av Guds gåvor
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Judit Deáki.

31.07

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

07.08

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

14.08

13 söndagen efter pingst, Jesus vår helare
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Jan-Erik Karlström, Judit Deáki, John Emanuelsson - violin.

21.08

14 söndagen efter pingst, Vår nästa
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Widén, Judit Deaki. Kyrkkaffe.
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