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prästruta

gemensamt ansvar

Jag är . . . . . .
. . . . . . vad jag gör
Jag är vad mänskor säger om mig
Jag är vad jag har
Nej – mitt värde sitter inte i vad jag gör
Nej – mitt värde sitter inte vad andra tycker
Nej – mitt värde sitter inte i vad jag har
Mitt värde sitter i att jag är älskad av Gud
Varför är detta viktigt
Ingen mänska mår väl av att ha sitt värde i ytan
Skalet kan när som helst knäckas

”Tro inte att du kan bygga ditt liv på berggrunden
den brister som ett äggskal
vid minsta seismiska förändring.
Den enda trygghet du kan uppnå
är att sätta din tillit
till det värnlöst växande livet.
Att vila med livets hela tyngd
ytterst på ett grässtrå
är din enda möjlighet
Där i det yttersta av det skyddslöst
mjuka finns din trygghet
Din berggrund ”
Peter Curman

Ditt värde sitter i att du är älskad AV Gud
Maria Widén
Församlingspastor/Sjukhuspräst

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.
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, använd länken
Vill du ge ett bidrag

Diakonimottagning:
tisdagar kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00.
Övriga tider bokas per telefon, tfn 5360.
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INSAMLINGEN PÅGÅR
7 FEBRUARI - 30 APRIL

Vad är Gemensamt Ansvar?

Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för medmänsklig kärlek och den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda oberoende av etnicitet, religion eller politisk övertygelse, både i Finland och i utvecklingsländerna.
Av intäkterna går 60 procent genom Kyrkans Utlandshjälp till utvecklingssamarbete och katastrofhjälp. Vidare används
20 procent av medlen för ett mål i Finland som väljs årligen och 20 procent för det hjälparbete som kyrkan och församlingarna utför.

Vart går de insamlade medlen?

I Finland går de insamlade medlen till att motarbeta utslagning av unga, öka deras färdigheter i livskontroll och främja
deras delaktighet med hjälp av scouting. Ungdomar som riskerar
utslagning söks upp och man försöker engagera dem att gå med
i scouterna, bland annat genom att ekonomiskt understöda
scouthobbyn för ungdomar från fattiga familjer.

Med de insamlade medlen understöds även handikappscouting
som riktar sig till barn med funktionsnedsättningar, i första hand
syn- och hörselskador, rörelsehinder och utvecklingsstörningar.

I Uganda stöder Gemensamt Ansvar de ungas yrkesutbildning
och utkomst. I flyktinglägret Rwamwanja i västra Uganda byggs
en yrkesskola där de allra mest utsatta unga flyktingarna och
ugandierna har möjlighet att studera.

FOSTERLANDETS HOPP
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I skolan kan de studera mekanik samt byggnads-, hotell- och lantbruksbranschen. I utbildningen ingår att de unga får träffa sina
blivande arbetsgivare. Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når
fram.

Vill du hjälpa till?

Det finns många sätt att hjälpa, du kan använda bankgirot som finns här. Församlingen arrangerar även olika event
till förmån för Gemensamt Ansvar, mer om dem kan du läsa på följande sida
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sopplunch/etiska gåvor/lotterivinster

Sopplunch

Varje torsdag
Soppluncherna i St Görans församlingshem fortsätter under våren, torsdagar kl 12. Pris 7 €.
Den 3 mars går alla intäkter till insamlingen Gemensamt Ansvar.

Sångcafé
på Margaretagården

Pensionärskören Moderato möter församlingens barnkör i Sångcafé i Margaretagården onsdag 30.3 kl.
14.00 “Sjung en sång till livet” för Gemensamt Ansvar-insamlingen.
Brödlotteri. Välkommen till gemenskap kring kaffekopp och sång.

Event till förmån
för Gemensamt Ansvar

Allsångscafé

Etiska gåvor
Kyrkans utlandshjälp

3 mars i församlingshemmet

Allsångscafé till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar. Torsdagen den 3 mars kl 13.30 i S:t Görans församlingshem sjunger vi önskepsalmer och sånger tillsammans med Guy Karlsson. Kaffe och snabblotteri.
Tips: Ät sopplunch i församlingshemmet och stanna kvar till allsången. Intäkterna från lunchen denna dag går
till insamlingen.

Café & Loppis - leksaker och barnkläder
9 april i Margaretagården kl. 12.00-15.00

Både köpare och försäljare är välkomna till en eftermiddag i återanvändningens tecken. Det som är obehövligt för en
kan vara en skatt för någon annan. På sticklingsbordet hittar du skott för vårens planteringar.

Vi har redan flera år sålt Kyrkans Utlandshjälps Annorlunda Gåva. I fjol sålde församlingen annorlunda gåvor för
över 6000 euro. Mer information och beställningsanvisningar finns på www.annorlundagava.fi
Nu har även Finska Missionssällskapet börjat sälja etiska gåvor som man kan skicka antingen elektroniskt som
en hälsning eller som ett vanligt kort.
Det finns 24 gåvor att välja mellan, t.ex. rent dricksvatten 10 €, moderskapsförpackning 30 €, yrke 50 €. Mer
information och beställningsanvisningar finns på www.etiskgava.fi.

Loppisborden hyrs ut till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar. Hyran är 10 € + ett bidrag till caféet. Baka till
GA-caféet eller köp ett kexpaket. Du som önskar sälja, reservera ett bord genom att ring kansli/växel, tfn 018-5360.

Lotterivinster

Försäljarna transporterar själv sakerna till platsen, ansvarar för försäljningen och tar med sig det som inte blev sålt.
Blomsticklingar kan doneras till GA-sticklingsbord. Dagen arrangeras i samarbete med Scouterna i Mariehamn.

Diakoniverksamheten tar gärna emot saker som passar som lotterivinster. Lämna sakerna till pastorskansliet. Tack!
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mottages med tacksamhet
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pilgrimsvandring/miljöruta

vårresa/miljöruta

Pilgrimsvandring

Vårresa

Den gröna ön - Irland, 26 paril - 2 maj

Camino Francés Sarria - Santiago de Compostela
Vandra med församlingen
7-14 maj 2016.
Ledare: Jan-Erik Karlström.
Program:
7 maj Resdag
8 maj Vandring Sarria - Portomarín, 23 km
9 maj Vandring Portomarín - Palas de Rei, 26 km
10 maj Vandring Palas de Rai - Arzúa, 30 km
11 maj Vandring Arzúa - Rúa, 19 km
12 maj Vandring Rúa - Santiago de Compostela, 20 km
I priset ingår: 7 nätter inklusive frukost, flygresor Arlanda - Santiago de Compostela tur och retur, transfer, 6 st 3-rätters middagar, bagagetransport mellan övernattningarna, beskrivning över vandringen inklusive kartor, pilgrimspass,
praktisk information.
Pris: ca 1130€/person i dubbelrum, ca 1350€/person i enkelrum. Priset kan variera beroende på gällande SEK kurs.
För mera information och program, kontakta Jan-Erik Karlström, tfn 0457 529 3000.
Anmälningar senast 21 mars till Jan-Erik Karlström, tfn 0457 529 3000.

Miljörutan

Naturen har tagit tusentals år på sig för att forma Irland, medan människans hand har påverkat land och natur
under de sista av dem. Konstnärer, poeter, författare och musiker har inspirerats av landskapet och invånarna.
Historier om jättar och andar, häxor och krigsherrar är mångtaliga och berikar vår upplevelse av land och folk.
Välkommen till Irland!
Pris: 1475 euro per person i dubbelrum, enkelrumstillägg 240 euro
I priset ingår:
4 nätter på Academy Plaza Hotel Dublin, 2 nätter på Old Ground Hotel Ennis
irländsk frukost varje morgon, busstransporter och chaufförens tjänster enligt programmet, svensktalande
guide för alla utfärdsdagar, inträden, båtfärder, traktorflakfärd, provsmakningar enligt program, 3 middagar
och 2 luncher på Irland, middag ombord på hemresan. Reseledare Christian Pleijel medföljer från Åland
Mer info, program och bokningar fås av Axtours, tfn 018 - 12185
Resan är ett samarbete mellan Mariehamns pensionärsförening, Norra Ålands pensionärer, Axtours och
Mariehamns församling.

Doplördag

miljödiplom

i församlingen

Mariehamns församling har sedan år 2008 varit en miljöcertifierad församling.
Miljödiplomet beviljas för fyra år i taget och i år går församlingens andra miljödiplom ut. Kyrkorådet beslöt i
slutet av förra året att församlingen skall ansöka om nytt miljödiplom.
Under åren har små och stora förbättringar gjorts, allt från att öka antalet fågelholkar till förnyat värme- och
ventilationssystem vid Lemböte lägergård. Nu väntar nya utmaningar. Mer om detta i kommande infoblad.

Det är aldrig för sent
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 2 april 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
Den som ska döpas

Namn

Anmäl deltagande

Boka dopsamtal ✔Präst

✔Kantor
✔Lokal för dop
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✔Dopkaffe

Faddrar(konfirmerade)
✔Kostnadsfritt
FOTON: KYRKANS BILDBANK/SANNA KROOK
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earth hour/litterär mässa

Earth Hour

19 mars 2016 kl. 20.30-21.30

samtalstjänst

Kyrkans samtalstjänst
www.samtalstjanst.fi

Earth Hour (jordtimmen) är en internationell kampanj som uppmanar hushåll och företag att under en timme i första
hand släcka belysning och om så önskas även stänga av icke-nödvändiga elektriska apparater för att uppmärksamma
klimatfrågan.
Kampanjen sker årligen och Eath Hour infaller alltid klockan 20.30-21.30 lokal tid över hela jorden. Earth Hour är en
visuell signal till makthavare om att ta klimatfrågan på allvar. Kampanjen drivs av Världsnaturfonden.

Kollekter 2015

församlingsens kollekter under 2015 var 33 341,01€ varav 10 972,37€ för flyktinghjälpen. Tack för att du ger!

Litterär högmässa
13 mars

Vid den traditionella litterära högmässan 13 mars kl. 11.00 i S:t Görans kyrka predikar
författaren Leo Löthman.
Övriga medverkande är Maria Widén, Anders Laine, kören Himlaliv och ungdomar.
Kyrkkaffe serveras i församlingshemmet.
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lugna timmar

sinnesromässa/läger/kyrkpressen

Lugna timmar - en miniretreat

Sinnesromässa

på Margaretagården

i S:t Görans kyrka
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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:
* Kort meditation
* Vacker och vilsam miljö
* Tystnad
* Gott fika, och en enkel men god lunch
* Vila, läsa, tänka, promenera, bara vara…
* Möjlighet till enskilt samtal
Vi hoppas också kunna erbjuda massage och enkel yoga. Dagen avslutas med enkel mässa.
Plats: Margaretagården
Tid: lördag 19 mars, kl. 10.30-16.00
Ledare: Maria Piltz och Lisbet Nordlund
Kostnad: 20€ för församlingsmedlemmar, 40€ för övriga. Församlingsmedlemmar har förtur.
Anmälningar till kansli, tfn 5360 senast 10 mars.

Idag samlas människor av olika slag för att fira sinnesromässa
tillsammans. Det är en mässa som i sig har både enkelhet och
djup, stillhet och eftertanke, musik och ord, upprättelse och
befrielse. Nattvarden är alkoholfri.
Sinnesromässa firas söndagarna 13 mars och 10 april kl. 15.00 i
S:t Görans kyrka.
Kaffe serveras från kl. 14.00 i församlingshemmet.
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Prosteriets barn- och musikläger

På Lemböte Lägergård
Sommarläger på Lemböte: barnläger 20-22 juni och musikläger 18-21 juli. Mer info kommer lägre fram.

Kyrkpressen

Lemböte lägergård

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
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Prenumerationen på Kyrkpressen är kostnadsfri för
Mariehamns församlings medlemmar.
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gudstjänster/mässor/påsk

gudstjänster/mässor

Påsken i församlingen

13.03

Påskpysseleftermiddag torsdag 17 mars kl. 14.00-18.00 i Villa Carita. Ingen förhandsanmälan. Vi
bjuder på fika. Pysslet är gratis.

Maria Bebådelsedag, Herrens tjänarinna
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Widén,
predikan Leo Löthman, Anders Laine,
kören Himlaliv, ungdomar. Kyrkkaffe. Mässan radieras.
Sinnesromässa kl. 15.00 i S:t Görans kyrka,
Maria Piltz, Lisbet Nordlund, Anders Laine.
Kaffeservering i församlingshemmet från kl. 14.00.

Påskdagläger söndag 27 mars kl. 10.00-15.00 på Margaretagården, för barn i åldrarna 7-12 år.
Yngre barn är välkomna med föräldrar. Vi leker, pysslar och sjunger. Vi bjuder på lättlunch och frukt. Anmälningar till kansli senast torsdag 17 mars till kansli, tfn 018-5360.

17.03

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

Påskvandring för alla, måndag 21 mars kl. 19.00 i S:t Görans kyrka. Vandringen tar ca 45 minuter.

Men information om påskens mässor och övrigt program kommer i din brevlåda (för Mariehamnshushåll)
vecka 16.
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Gudstjänster och mässor
21.02

2 söndagen i fastan, Bön och tro
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Jan-Erik Karlström, Guy Karlsson.
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20.03

Palmsöndagen, Ärans konung på förnedringens väg
Gospelmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz,
Camilla Heidenberg Agbazahou, Good News.

24.03

Lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Guy Karlsson.
Finsk mässa kl. 19.00 i S:t Mårtens kyrka,
Sirkka Liisa Enqvist, Judit Deáki.

Finsk gudstjänst kl. 14.00 i S:t Mårtens kyrka, Sirkka Liisa Enqvist, Guy Karlsson. Kyrkkaffe.
25.02

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

28.02

3 söndagen i fastan, Jesus segrar över ondskans makter
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Guy Karlsson, S:t Mårtenskören. Kyrkkaffe.

03.03

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

06.03

4 söndagen i fastan, Livets bröd
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styström, Lisbet Nordlund, Judit Deáki.

10.03

Lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka,
Gunnevi Styrström, Guy Karlsson.
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Mässa kl. 19.00 i S:t Görans kyrka, Jan-Erik Karlström, Guy Karlsson.
25.03

Långfredag, Guds Lamm
Passionsgudstjänst kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Widén, Judit Deáki.
Carmen Dea Vokalensemble.

26.03

Påsknatten, Kristus har övervunnit döden
Påsknattsmässa kl. 23.00 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström,
Anders Laine, kören Himlaliv. Påsknattservering i församlingshemmet.

27.03

Påskdagen, Kristus har övervunnit döden
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Jan-Erik Karlström,
Guy Karlsson, S:t Mårtenskören, Freda’kören. Kyrkkaffe.
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28.03
28.03

Annandagpåsk, Mötet med den uppståndne
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Judit Deáki.
Finsk gudstjänst kl. 14.00 i S:t Mårtens kyrka,
Sirkka Liisa Enqvist, Judit Deáki. Kyrkkaffe.

31.03

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

03.04

1 söndagen efter påsk, Uppståndelsens vittnen
Gospelmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström,
Camilla Heidenberg Agbazahou, Good News.

07.04

Lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka,
Maria Widén, Judit Deáki, Pilgrimskvartett.

10.04

2 söndagen efter påsk, Den gode herden
Pensionärsmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Widén,
Kaj-Gustav Sandholm, Moderatokören. Kyrkkaffe.
Sinnesromässa kl. 15.00 i S:t Görans kyrka,
Maria Piltz, Lisbet Nordlund, Anders Laine.
Kaffeservering från kl. 14.00 i församlingshemmet.

14.04

Lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka,
Maria Widén, Judit Deáki, Pilgrimskvartett.

17.04

3 söndagen efter påsk, Guds folks hemlängtan
Familjegudstjänst kl. 11.00 i S:t Görans kyrka,
Gunnevi Styrström, Anders Laine, barnkören.
Vi sjunger Astrid Lindgren sånger.
Kyrkkaffe.

Konserter
25.03
03.04

Konsert på Långfredagen kl. 16.00 i S:t Görans kyrka,
Requiem av Jens Eriksson.
Samarbete mellan Mariehamns och Saltviks församling.
Orgelkonsert kl. 18.00 i S:t Görans kyrka,
Sven-Olof Ray - orgel. Musik av bl.a. Bach, Sibelius, Wagner,
Massenet och Ray.
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