Trevlig påsk och vår!
Hyvää pääsiäistä ja kevättä!

No/Nro 1/2015 - Julkinen tiedote - Offentlig information

Kontaktuppgifter - Yhteystiedot

Ta vara på våren
Många är ense om att våren är årets bästa tid. Ändå säger
lika många att den går alltför snabbt förbi och att man
inte hinner njuta av den.
Påsken är inkörsporten till våren. Utan påsk ingen vår.
Påsken har med sig ett löfte om att inget är så mörkt eller
svårt att inte Gud kan förvandla det till något positivt.
Med den upplysningen känns det bra att fira påsk och
uppleva vår.
Det är skönt att släppa loss efter en dämpad och grå vinter. När våren och värmen äntligen kommer är det som en
stor befrielse. Ta vara på den.
Goda lässtunder med Kontakt önskar:
Tom Hellsten

Ota ilo irti keväästä!
Monet ovat yhtä mieltä siitä, että kevät on vuoden parasta
aikaa. Kuitenkin yhtä monet sanovat, että se menee aivan
liian nopeasti ohi eikä siitä ehdi nauttia.
Pääsiäinen on portti kevääseen. Ilman pääsiäistä ei tule
kevättä. Kevät tuo mukanaan lupauksen siitä, että mikään
ei ole niin pimeää tai vaikeaa, ettei Jumala voisi muuttaa
sitä hyväksi. Tämän ajatuksen kanssa tuntuu hyvältä juhlia
pääsiäistä ja elää kevättä.
On ihana lähteä liikkeelle synkän ja harmaan talven jälkeen. Kun kevät ja lämpö vihdoin tulevat, on se kuin suuri
vapautus. Koe se!
Hyviä lukuhetkiä Kontaktin parissa toivoo:
Tom Hellsten
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Vinden ger fart!

Tuuli antaa vauhtia!

går var jag ute och gick på havsstranden. Det blåste hårt
Ivarför,
och vinden fick vågorna att svalla. Jag kan inte riktigt säga
men jag tycker om blåsväder. Vinden som smeker

ilen olin kävelemässä ulkona merenrannalla. Tuuli voiEtiedä,
makkaasti ja se sai meren aallot kuohumaan. En oikein
mistä se johtuu, mutta pidän tuulisesta säästä. Tuuli,

I Skapelseberättelsen får vi läsa att ”jorden var öde och tom,
djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över
vattnet. Gud sade: ”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till”. (1 Mos
1:2-3) Här blåser Guds ande som en vind genom den tomma
och mörka världen och skapar liv och ljus. Guds ande sätter
allting till rörelse, den ger energi och kraft. Som vårvinden
smeker ansiktet, smeker Guds ande själen. Den får själen i
rörelse och fyller den med tro, hopp och kärlek.

Luomiskertomuksessa saamme lukea kuinka ”maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jumala sanoi: "Tulkoon valo!" Ja valo tuli.” (1
Mos 1:2-3) Kuvauksessa Jumalan henki puhaltaa kuin tuuli
tyhjän ja pimeän maailman yllä. Se luo elämää ja valoa. Jumalan henki saa kaiken liikkeelle, se luo energiaa ja voimaa.
Niin kuin kevättuuli hyväilee kasvoja, niin hyväilee Jumalan
henki sielua. Se saa sielun liikkeelle ja täyttää sen uskolla,
toivolla ja rakkaudella.

ansiktet för mina tankar till andra tider och andra länder.
Den kommer med ett budskap om nya tider och om förändring. I februari är vinden ännu kall, men den bär med
sig vårens första aningar. Sen vänder vinden och den förvandlas till någonting mjukt och varmt. På sommaren sätter vinden den varma stående luften till rörelse – den ger
energi och svalka. Ja, jag älskar verkligen blåsväder – det
får mina tankar i rörelse.

Så låt gudsvinden blåsa – den ger rörelse till livet.
Tom Sjöblom
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joka hyväilee kasvojani, saa ajatukseni lentämään muihin
aikoihin ja paikkoihin. Se tuo viestin uusista ajoista ja muutoksesta. Helmikuussa tuuli on vielä kylmä, mutta se kantaa
mukanaan ensimmäisiä aavistuksia keväästä. Sitten tuuli
kääntyy ja muuttuu pehmeäksi ja lämpimäksi. Kesällä tuuli
saa lämpimän seisovan ilman liikkeelle – se antaa energiaa
ja virvoittaa. Niin, minä todellakin rakastan tuulisia päiviä –
ne saavat minun ajatukseni liikkeelle.

Annetaan Jumalan hengen puhaltaa – se tuo eloa elämään.
Tom Sjöblom
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Måltider att minnas

Muistojen ateria

på nattvarden, minns jag i hur olika situationer den kan firas. En festmåltid är den,
Närenjagheligtänker
handling mitt i vardagen.

ajattelen ehtoollista, muistan kuinka erilaisissa yhteyksissä sitä vietetään. Kyse on juhlaKunateriasta,
sakramentista keskellä arkipäivää.

Det första minnet kommer från ett frikyrkligt ungdomsläger i skärgården: vi hade endast saft och
smörgåskex med oss, de fick välsignas för nattvard. Saft och kex blev symboliskt till vin och bröd,
som gick varvet runt bland ungdomarna. Det var en helig stund av gemenskap.

Ensimmäisenä muistuu mieleen vapaakirkollinen nuorisoleiri saaristossa. Meillä oli vain mehua
ja keksejä mukanamme, nämä siunattiin ehtoollista varten. Mehu ja keksi muuttui symbolisessa
mielessä viiniksi ja leiväksi jota jaettiin nuorten kesken. Se oli yhteisöllisyyden pyhä hetki.

Det andra minnet är från en katolsk retreat på Stella Maris utanför Lojo. Enligt traditionen får inte
nattvarden delas med icke-katoliker, men retreatledaren hade ett öppet och ekumeniskt sinne.
En enkel lutheran från Ingå fick del av den gemensamma måltiden – då skrev jag i
dagboken: ”När oblaten krossades i tändernas kvarn, bröts Kristus in i min kropp/när
vinet sköljdes genom strupen blev Kristus mitt blod/som strömmar genom hjärtat:/
Kristus i mig.”

Toinen muistikuva syntyy kun osallistuin katolilaiseen retriittiin lähellä Lohjaa, paikkana Stella Maris. Perinteen mukaan ehtoollista ei voida jakaa ei-katolilaisten kanssa, mutta retriitin ohjaajalla oli
avoin ja ekumeeninen asenne. Yksinkertainen luterilainen Inkoosta sai ottaa osaa
yhteiseen ateriaan – silloin kirjoitin päiväkirjaani: ”Kun oblaatti murskattiin hampaitteni myllyssä, Kristus murtui kehooni/kun viini kulki kurkusta alas, Kristus tuli
osaksi minun vertani/joka virtaa läpi sydämen:/Kristus minussa.”

Mina två minnen kommer från andra sammanhang än
nattvarden i vår evangelisk-lutherska folkkyrka. Kyrkan betonar att måltiden är ett
sakrament, en helig handling där Kristus är närvarande här och nu i brödet och vinet.
På så sätt möter människan Gud i nattvarden, får förlåtelse för sina synder och blir
stärkt i sin tro. Och observera att altarringen är U-formad, öppen för alla och inte
bara för ett slutet sällskap!
Nattvarden är en inbjudan till gemenskap. En måltid som handlar om att minnas vad
Kristus gjort för oss, vilket prästen säger med orden: ”Gör detta till minne av mig.”
Kom till kyrkan, bordet är dukat!
Björn Wallén
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Mainitsemani kaksi esimerkkiä kuvaavat eri yhteyksiä kuin ehtoollinen omassa
evankelis-luterilaisessa kansankirkossamme. Kirkkomme mukaan ateria on sakramentti, pyhä toimitus jossa Kristus on läsnä viinissä ja leivässä. Tällä tavoin ehtoollisessa ihminen kohtaa Jumalan, saa syntinsä anteeksi ja voimistuu uskossaan. Huomaa myös, että alttari on U-muotoinen, avoin kaikille eikä vain suljetulle sisäpiirille!
Ehtoollinen on kutsu yhteisöllisyyteen. Ateriassa muistetaan mitä Kristus on tehnyt
meidän puolestamme, ja tämän pappi lausuu sanoilla ”Tehkää tämä minun muistokseni.” Tule kirkkoon, pöytä on katettu!
Björn Wallén
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4 frågor till 4 fullmäktigeledamöter - 4 kysymystä 4 valtuutetulle
1.
Verksamhet. Vad kunde göras för att gudstjänsterna skulle bli mer besökta?
Toiminta. Mitä voitaisiin tehdä, että jumalanpalveluksiin tulisi enemmän osallistujia?
2.
Ekonomi. Är kyrkoskatten bra på nuvarande nivå
(1,5%)?
Talous. Onko kirkollisvero hyvä nykyisellä tasolla
(1,5 %)?
3.
Fastigheter. 25% av intäkterna från kyrkoskatten
går nu till att täcka underskottet för fastighetskostnaderna.
Acceptabel situation? Vad göra?
Kiinteistöt. 25 % kirkollisveron tuotosta menee nyt
peittämään kiinteistökulujen alijäämää. Hyväksyttävä tilanne? Mitä tehdä?
4.
Vad vill du särskilt arbeta för under denna fullmäktigeperiod?
Mitä asiaa haluat erityisesti edistää tällä valtuustokaudella?
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Jonna Karlsson-Bergman
1. Att bjuda in vissa grupper människor till en speciell gudstjänst och hoppas
på att besökarna upplever
att de fick något bra av den
och sedan återkommer kan
vara ett sätt att ”marknadsföra” gudstjänsterna. Viktigt
är att det under gudstjänsten finns ett lugn och ro, att
människorna kan koppla av
och har en möjlighet att reflektera över sina egna tankar och begrunda det som
sägs, ett andrum.
1. Tarjota tietyille ryhmille erityinen jumalanpalvelus ja toivoa, että kävijät kokevat, että he saivat siitä jotain hyvää ja
tulevat uudestaan, voi olla yksi tapa ”markkinoida” jumalanpalveluksia. On tärkeätä että jumalanpalveluksen aikana on
lepo ja rauha, että ihmiset voivat rentoutua ja että heillä on
mahdollisuus peilata omia ajatuksiaan ja pohtia sitä mitä
sanotaan, levähtää hetkeksi.
2. Om man är tvungen att höja kyrkoskatten måste det finnas en stark motivering till varför och till vad pengarna går.

2. Jos on pakko korottaa kirkollisveroa, täytyy olla vahvat nu också ha barnombudsmän, en församlingsanställd och
en representant från fullmäktige, vilket jag blivit vald till.
perustelut miksi ja mihin rahat menevät.
Meningen är att en analys över den verksamhet som er3. Fastigheter är sådana som alltid kräver underhåll. Un- bjuds barn och unga skall göras. Dessa båda uppdrag är jag
derhåller man dem inte blir det dyrare i längden och deras väldigt glad över att få göra och tror att jag kan bidra med
värde minskar kraftigt. Att hyra ut lokaler till utomstående något gott till verksamheten.
kan ge in en lite summa som kunde öronmärkas till underhållet av fastigheter. Man måste även kunna motivera om 4. Seurakunnan pitää olla niin ihmisläheinen kuin mahalla fastigheter och tomter som nu finns i församlingens dollista, seurata uusia yhteiskunnan trendejä, mutta myös
ägo skall hållas kvar och vid behov diskutera eventuella pitää kiinni vanhoista traditioista. On tärkeää informoida
försäljningar.
riittävästi toiminnasta. Jos onnistumme hyvin, tuntuu että
seurakunta osa ”osa minua, kuulun tänne”. Yksin voi olla
3. Kiinteistöt vaativat aina kunnossapitoa. Jos kiinteistöjä hyvä olla, mutta yhdessä voimme voida vielä paremmin.
ei kunnosteta, se tulee pitkän päälle kalliimmaksi ja niiden Tulen työskentelemään seurakunnan diakoniatyön joharvo putoaa voimakkaasti. Tilojen vuokraaminen ulkopuoli- tokunnassa. Seurakunnalla tulee olla nyt myös lapsiasiasille voi tuoda pienen summan, joka voitaisiin korvamerkitä henkilöitä, yksi työntekijä ja yksi luottamushenkilö. Minut
kiinteistöjen ylläpitoon. Täyty myös voida miettiä, pitääkö on valittu lapsiasiahenkilöksi. Tarkoitus on tehdä analyysi
kaikkien kiinteistöjen ja tonttien, jotka nyt ovat seurakun- toiminnasta, jota tarjotaan lapsille ja nuorille. Näistä monan omistuksessa, pysyä seurakunnalla ja tarvittaessa kes- lemmista tehtävistä olen valtavan iloinen ja uskon että voin
kustella mahdollisista myynneistä.
myötävaikuttaa positiivisesti toimintaan.
4. Församlingen skall vara så människonära som möjligt,följa
med nya samhällstrender men även hålla fast vid gamla
traditioner. Det är viktigt att informera tillräckligt om verksamheten. Om vi riktigt lyckas, känns församlingen som
”en del av mig, att jag hör hit”. Ensam kan vara bra, men
tillsammans kan vi må ännu bättre. Jag kommer att jobba
inom diakonisektionen i församlingen. Församlingen skall
No/Nro 1/2015
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Hans-Anders Unnerus
1. Det här är säkert den svåraste frågan. Dagens människa är individualist och
tycker sig inte behöva
kyrkobesök. Många äldre
har svårt för alla förnyelser
som man delvis gjort för
att locka unga/följa med
sin tid varvid bekanta texter försvunnit och språket
förenklats så att heligheten
blivit lidande.
Kanske man borde satsa på
kyrkkaffe genast efter alla
gudstjänster. Förutom att
det bokstavligen skulle föra
deltagarna närmare varandra skulle det också befrämja/fördjupa den gemenskap
man på ett annat plan upplevt vid nattvarden. Kanske de
goda samtalen rentav skulle ge idéer till nya uppgifter i
samband med gudstjänsterna och på så sätt aktivera församlingsmedlemmarna.

4. Börja med små steg: försöka ordna kyrkkaffe i kyrkan,
med hjälp av tillräckligt många "kaffevärdar". Vår vackra
gamla kyrka är inte så praktisk för ändamålet men det måste kunna göras möjligt. Vidare borde det vara naturligt att
använda ekologiskt och rättvisemärkt kaffe och te (inte bara i kyrkan utan vid alla församlingens tillställningar!) och
närproducerat/hembakt bröd till. Kyrkkaffe är ett fantastiskt
sätt att umgås, dela glädje, få och ge stöd åt varandra.
De större utmaningarna vill jag växa in i och ta itu med småningom.
1. Tämä on varmasti vaikein kysymys. Tämän päivän ihminen on individualisti ja on sitä mieltä, ettei tarvitse kirkkokäyntejä. Monet vanhemmat henkilöt kokevat vaikeina
kaikki uudistukset, joita on osittain tehty, jotta houkuteltaisiin nuoria/ vaikeana seurata aikaansa, jossa tutut tekstit
ovat kadonneet ja kieli yksinkertaistettu niin että pyhyys
on kärsinyt.

Ehkä voitaisiin panostaa kirkkokahveihin heti kaikkien jumalanpalvelusten jälkeen. Paitsi että se kirjaimellisesti toisi osallistujat lähemmäksi toisiaan, edistäisi/syventäisi se
yhteyttä, jota toisella tasolla on koettu ehtoollisessa. Ehkä
hyvät keskustelut suorastaan antaisivat ideoita uusiin teh2. I dagens ekonomiska läge skulle en höjd kyrkoskatt san- täviin jumalanpalveluksien yhteydessä ja sillä tavalla aktinolikt leda till ökat utträde ur kyrkan. Som nyvald har jag voisivat seurakunnan jäseniä.
inte ännu någon uppfattning om vare sig behovet att höja eller möjligheten att sänka.
2. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kirkollisveron nosto johtaisi todennäköisesti lisääntyneeseen kirkosta eroa3. Det kommer att ta tid att sätta sig in i fastighetssitua- miseen. Uutena valtuutettuna minulla ei ole vielä mitään
tionen, måste ge ungefär samma svar som på föregående käsitystä kirkollisveron noston tarpeesta tai mahdollisuufråga. Rövass verkar vara värt att satsa på.
desta laskea sitä.
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göra att folk skriver ut sig ännu mera.
3. Tulee ottamaan aikaa paneutua kiinteistötilanteeseen,
täytyy antaa suunnilleen sama vastaus kuin edelliseen ky- 3. Det är nog en oacceptabel situation. Jag tycker att målsymykseen. Näyttää siltä että Rövassiin kannattaa satsata. sättningen skulle vara att minska på fastighetsmassan, utan
att nämna några specifika byggnader.
4. Alkaa pienin askelin: yrittää järjestää kirkkokahvit kirkossa, riittävän monen ”kahviväärtin” kanssa. Kaunis vanha 4. Jag vill bidra till att frivilligarbetarna blir flera i många
kirkkomme ei ole niin käytännöllinen tarkoitukseen, mutta sektorer i församlingen. Diakonin är för mig en viktig sektor
se täytyy voida tehdä mahdolliseksi. Edelleen pitäisi olla som jag vill vara med att utveckla.
luonnollista käyttää ekologista ja reilun kaupan kahvia ja
teetä (ei vain kirkossa vaan kaikissa seurakunnan tilaisuuk- 1. Panostaa enemmän musiikkiin! Meidän täytyisi käyttää
sissa!) ja lähellä tuotettua/ kotona leipottua leipää. Kirk- enemmän hyväksi musiikin mahdollisuuksia. Laajempi tarkokahvit on fantastinen tapa seurustella, jakaa iloa, saada jonta musiikkia, joka on helposti omaksuttavaa, on hyvä. On
ja antaa tukea toinen toisilleen. Vähitellen haluan kasvaa myös tärkeää, että ilmoituksissa tulee esille kaikki musiikkiin
sisään suurempiin haasteisiin sekä ryhtyä toimiin niiden osallistujat. Vaikka on vaikeaa saada uusia ihmisiä tulemaan,
meidän ei pidä luovuttaa, vaan jatkaa työtä asian eteen.
suhteen.
Eivor Österholm
1. Satsa mer på musiken! Vi
borde utnyttja musikens möjligheter mer. Ett bredare utbud
med musik som är lättillgänglig är bra. Också viktigt att det
i annonseringen framgår alla
musikinslag. Fast det är svårt
att få nya att komma, skall vi
inte ge upp utan fortsätta att
jobba på saken.

2. Meidän ei pidä korottaa sitä, ainakaan tässä vaiheessa.
Se voi saada aikaan, että kirkosta erotaan vielä enemmän.
3. Tämä ei kyllä ole hyväksyttävissä oleva tilanne. Olen
sitä mieltä, että tavoitteena pitäisi olla vähentää kiinteistömassaa, mainitsematta mitään erityisiä rakennuksia.
4. Haluan vaikuttaa siihen, että vapaaehtoistyöntekijöitä tulisi enemmän monille työaloille seurakunnassa. Diakonia on
minulle tärkeä alue, jota haluan olla mukana kehittämässä.

2. Vi skall inte höja den, åtminstone i det här skedet. Det kan
No/Nro 1/2015
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Tekemistä lapsille ja varhaisnuorille

Mikael Schönberg
1. Bjud in flera medlemmar i
församlingen att vara med och
delta i gudstjänstens genomförande (texter, sång, drama,
medhjälpare osv.) Förändra
liturgin i gudstjänsten (växelsången, talturer). Liturgin skall
vara naturlig och enkel. Bjud på
dagsaktuella teman i predikan.
Teman där församligsborna
känner igen sig själva.

2. Nykyinen taso on hyvä. Jos veroa korotetaan, useat seurakuntalaiset kirjoittautuvat ulos kirkosta.
3. Kiinteistömassa täytyy minimoida ja hoitopalvelut ulkoistaa yksityisille yrityksille. Kirkon pitää keskittyä sen keskeiseen tehtävään – hengellisyyteen ja lähimmäisyyteen.
4. Edustaa seurakuntalaisia päätöksissä, joilla on keskeinen
merkitys ja jotka tulevat vastaan nelivuotiskautena. Haluan käyttää sitä kokemusta, jonka kahdeksan vuotta Inkoon seurakunnan luottamuselimissä on antanut minulle.

Tom Hellsten ställde frågorna
2. Nuvarande nivå är bra. Om skatten höjs, skriver flera för- Tom Hellsten teki kysymykset
samlingsmedlemmar ut sig ur kyrkan.
3. Fastighetsmassan bör minimeras och tjänster för skötseln
bör utlokaliseras till privata företag. Kyrkan bör koncentrera
sig på den centrala uppgiften - den andliga och medmänskliga.
4. Representera församlingsmedlemmarna i beslut som har
en central betydelse och som kommer mot under fyraårsperioden. Jag vill använda mig av den erfarenhet som åtta
år i Ingå församlings förtroendeorgan gett mig.
1. Kutsutaan useampia seurakunnan jäseniä mukaan ja
osallistumaan jumalanpalveluksen toteuttamiseen (tekstit,
laulu, draama, avustajat jne.) Muutetaan liturgia jumalanpalveluksessa (vuorolaulu, vuoropuheet). Liturgian pitää olla luonnollinen ja yksinkertainen. Ajankohtaisia asioita saarnaan. Aiheita, joissa seurakuntalaiset tunnistavat itsensä.
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aikana on seurakunnassa perustettu uusia kerhoja lapsille ja varhaisnuorille: Monitoimikerho on tarkoitettu
Talven
1.-4. luokkalaisille lapsille ja Kellarikerho 5.-7. luokkalaisille varhaisnuorille.
Monitoimikerho kokoontuu seurakuntakodin alakerrassa perjantaisin parillisina viikkoina klo 18-20. Kerholaisille on tarjolla iltapalaa. Kerhossa on mahdollisuus osallistua askarteluun, iltapalan valmistamineen tai vaihtuviin puuhiin. Tähän
mennessä teemoina ovat olleet tähdet ja avaruus sekä kuutamohiihto makkaranpaistoineen. Keväällä tulossa on vielä
ainakin lintubongausta, onkiretki ja kädentaitoja. Monitoimikerhon ohjaajina ovat Mirva Soininen (045-2395945) ja Anu
Harttunen-Rytkönen (050-3835646).
Kellarikerho kokoontuu joka tiistai klo 17.30-19.oo seurakuntakodin alakerrassa. Kellakerhossa on pelattu ja askarreltu,
leivottu sekä laitettu yhdessä iltapalaa (Inkoon S-market tukee toimintaa). Ohjaajina toimivat Anni Mäntymäki, Julia
Tuisku, Rosa Rytkönen (050 5594989) ja Inkoon seurakunnalta hiihtoloman jälkeen mukana on ollut Lotta Ahlfors.
Kerhot on pyörähtäneet hyvin käyntiin ja saamme olla hyvin kiitollisia siitä kuinka ihania hetkiä olemme saaneet viettää
ihanien lapsien ja varhaisnuorien parissa.
Tervetuloa mukaan myös uudet lapset ja varhaisnuoret!
No/Nro 1/2015
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DEKKARI JA PÄÄSIÄINEN
on nykyihmisen Raamattu, sanotaan. Oma rikosDekkari
kirjailijamme Leena Lehtolainen ymmärtää väitteen.

matta, kuten jo Luther sanoi varakkaista “nojatuolivarkaista”. Laki ei ole yhtä kuin oikeus.

Rikoskirjallisuus käsittelee hyvää ja pahaa, oikeata ja väärää.
Oikeudenmukaisuuden tarve ei ole kadonnut ihmisestä mihinkään. Toivomme että paha saa palkkansa ja viattomat
pääsevät taivaaseen eli vapautuvat epäilyistä.

- Pahimmillaan oikeus otetaan omiin käsiin. Etsivästä tulee
salonkipyöveli joka ottaa Jumalan vallan rangaistessaan.
Toisinaan hän voi olla kärsivä Kristus-hahmo, kuten lempikirjailijani P.D. Jamesin Adam Dalgliesh tai Matti Yrjänän
Joensuun Harjunpää.

- Arvojen koveneminen näkyy: 90-luvulla rikoskirjallisuus
otti käsitelläkseen suuria yhteiskunnallisia ongelmia ja nii- Osin rikoskirjallisuuden synty - niin kuin uskontojenkin
den ratkaisuja. Uusin on jo kovin tylyä ja armotonta: oikeus voima - liittyy ihmiseen sisäänrakennettuun kuolemanpelläheskään aina toteudu, tai se on vanhatestamentillista koon.
silmä silmästä – kostoa. Todelliset syylliset jäävät rankaise-
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Haluamme tietää miksi kuollaan ja mitä sen jälkeen tapah- Leena Lehtolainen kirjoittaa paraikaa kirjaa, jossa rikos situu. Koska kuolema on maallistuneessa yhteiskunnassa joittuu kirkkoon, millä on syvä merkitys.
työnnetty pois arjesta, mutta on meidän jokaisen lopullinen päämäärä, sitä ei voi kokonaan väistää. Pyhimysten ja Hilkka Olkinuora
Kristuksen kärsimyksiä kuvaavien, paikoin todella väkivaltaisen taiteen sijalle on tullut rikosromaanien väkivaltainen
kuolema.
- Olen itse kristitty – ja iloinen siitä! Raamattu on kuitenkin
jokaisen rikoskirjailijan perusteos. Kirjailija ei voi ymmärtää
yhteisöään ilman sitä. Myös Dostojevskin Rikos ja rangaistus on kirja, johon palaan. Se vakuuttaa, että sittenkin on
armo ja sovituksen mahdollisuus, kuten pääsiäinen kertoo.

No/Nro 1/2015
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Vi Samlas - Kokoonnumme yhteen

15.5 kl. 14 - 16. Kyrkoherden bjuder på 50-års kaffe och
tårta på församlingshemmet.

Musiktillfällen Musiikkitilaisuudet

Shalom! Vi dansar israeliska folkdanser (ringdanser,
många baserade på GT) i församlingshemmets
bottenvåning varannan fredag kl 18-20, udda veckor,
t.o.m. 10.4.15. Välkommen med! Dansledare Viveca
Unnérus.

Shalom! Tanssimme israelilaisia kansantansseja
(piiritansseja, useissa teemana VT) seurakuntakodin
pohjakerroksessa joka toinen perjantai klo 18-20,
parittomina viikkoina, 10.4.15 asti. Tervetuloa mukaan!
Tansseja johtaa Viveca Unnérus.

Konsert på Långfredagen kl. 16 i Ingå kyrka. Kaariensemble, dir./joht. Saara Aittakumpu. G.B.Pergolesi:
Stabat Mater

Temakväll i Ingå församlingshem: onsdag den 22.4.15
kl 18 får vi besök av den unga judiska folkdansläraren
och koreografen Marcelo Marianoff från Argentina. Han
berättar på engelska (tolkas till sve/fi) om folkdansens
betydelse för Israel. Församlingens dansgrupp uppträder,
kaffeservering.

Teemailta Inkoon seurakuntakodissa: keskiviikkona
22.4.15 klo 18 vieraana nuori juutalainen
kansantanssiopettaja ja koreografi Marcelo Marianoff
Argentiinasta. Hän kertoo englanniksi (tulkitaan
suom/ruots) kansantanssien merkityksestä Israelille.
Seurakunnan tanssiryhmä esiintyy, kahvitarjoilua.

Musikandakter i Fagerviks kyrka 7.6, 12.7 och 9.8.
Söndagar kl.18.

Missionsauktion i församlingshemmet tisdagen den 24.3 Huutokauppa Lähestystyön hyväksi seurakuntakodissa
kl 18.00
tiistaina 24.3 klo 18.00
Försäljning för Sjömanskyrkan i Bläckhornet fredag
22.5 kl 10.00 - 14.00

Vi tackar föreningar och enskilda för
emottagna gåvor till diakoniarbetet!
Kiitämme yhdistyksiä ja
yksityishenkilöitä diakoniatyölle
antamistanne lahjoituksista!

Myyjäiset Bläckhornetissa perjantaina 22.5 klo 10.00 14.00
Perheleiri järjestetään 25. - 26.4. Rövassin
leirikeskuksessa. Ohjelmassa keskustelua ja yhdessäoloa.
Mukana myös Barbro Näse, Tom Sjöblom ja Seija
Korhonen. Ilmoittautumiset 10. 4 mennessä Tom
Sjöblomille (040-485 1045 / tom.sjoblom@evl.fi).
15.5. klo. 14 - 16. Kirkkoherra tarjoaa seurakuntakodilla
kakkukahvit 50-vuotiispäivien kunniaksi.

Datum för sommarkvällarnas konserter i Ingå kyrka är
3.6,17.6, 1.7, 15.7, 29.7, 12.8. Onsdagar kl.19

Konsertti Pitkäperjantaina klo 16 Inkoon kirkossa. Kaariensemble, dir./joht. Saara Aittakumpu. G.B.Pergolesi:
Stabat Mater
Kesäillan konsertit Inkoon kirkossa 3.6, 17.6, 1.7, 15.7,
29.7 ja 12.8. Keskiviikkoisin klo 19.
Musiikkihartauksia Fagervikin kirkossa 7.6, 12.7 ja 9.8.
Sunnuntaisin klo 18.

Gudstjänster vår- och
sommartid 2015
I Ingå kyrka

April

Sö 29.3		
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To 2.4		
		

Skärtorsdag. Den heliga nattvarden. 		
Skärtorsdagsmässa kl 19.

Fre 3.4		

Långfredag. Guds Lamm. Gudstjänst kl 10.

Sö 5.4		
		
Sö 19.4		
		
Sö 26.4		
		

Påskdagen. Kristus är uppstånden! 		
Högmässa kl 10.
Andra söndag efter påsk. Den gode 		
herden. Taizemässa kl 18.
Tredje söndag efter påsk. Guds folks 		
hemlängtan. Högmässa kl 10.

Maj
Sö 3.5		
		

Fjärde söndag efter påsk. Himmelrikets
medborgare i världen. Högmässa kl 10.

To 14.5
		

Kristi himmelsfärdsdag. Den upphöjde 		
Herren. Gudstjänst kl 10.

Sö 17.5		
		
		
		

Sjätte söndag efter påsk. De stupades
dag. Väntan på den heliga Anden. 		
Högmässa kl 10. Kransnedläggning Ingå
kl 11.30, Degerby kl 12.

Sö 24.5		
		
		

Pingstdagen. Den heliga Andens 		
utgjutande. Krigsveteransdistriktets 		
kyrksöndag. Högmässa kl 12.

To 29.5		
		

Kristi himmelsfärdsdag. Den upphöjde 		
Herren. Tvåspråkig gudstjänst kl 10.

Palmsöndag. Konfirmationsmässa kl 10.
No/Nro 1/2015
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Sö 31.5		
		

Treenighetssöndagen. Den dolde Guden.
Högmässa kl 10.

Juni

Sö 14.6
		
		

Tredje söndagen efter pingst. Kallelsen till
Guds rike. Tvåspråkig musikgudstjänst kl
10 i samarbete med Musik vid havet.

Lö 20.6		
		

Midsommardagen. Johannes döparens
dag. Gudstjänst på Gammelgården kl 10.

Sö 21.6		
		

Fjärde söndagen efter pingst. Förlorad 		
och återfunnen. Högmässa kl 10.

Sö 28.6		
		

Femte söndagen efter pingst. Var 		
barmhärtiga. Konfirmationsmässa kl 15.

Juli

Sö 5.7		
Apostladagen. I Herrens tjänst. Högmässa
		kl 10.
Sö 19.7
		

Kristi förklaringsdag. Kristus förhärligad.
Högmässa kl 10.

Sö 26.7		
		

Nionde söndgen efter pingst. Sanning 		
och sken. Högmässa kl 10.

Augusti

Sö 16.8		
		
		

18

Tolfte söndagen efter pingst. 			
Självprövning. Tvåspråkig gudstjänst på
Rövass lägergård kl 16.
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Sö 23.8		
		

Trettonde söndagen efter pingst. Jesus 		
vår helare. Högmässa kl 10.

Sö 30.8		
Fjortonde söndagen efter pingst. Vår 		
		
nästa. Högmässa kl 10.
		

I Degerby kyrka

April
Sö 6.4		
		

Annandag påsk. Mötet med den 		
uppståndne. Högmässa kl 10.

Maj
Sö 10.5		
		

Bönsöndagen. Hjärtats samtal med Gud.
Högmässa kl 10.

Juni
Sö 7.6		
		

Andra söndagen efter pingst. Förgängliga
och oförgängliga skatter. Högmässa kl 10.

Juli
Sö 12.7		
		

Sjunde söndagen efter pingst. Kärlekens
lag. Friluftsgudstjänst på Gutsåker kl 10.

Augusti
Sö 9.8		
		

Elfte söndagen efter pingst. Kallelsetider.
Högmässa kl 10.

Kevään ja kesän
jumalanpalvelukset 2015
Inkoon kirkossa

Huhtikuu
To 2.4.		
		

Kiirastorstai. Pyhä ehtoollinen. 			
Kiirastorstain messu klo 20.

Su 5.4.		
		

Pääsiäispäivä. Kristus on ylösnoussut. 		
Pääsiäispäivän messu klo 12.

Toukokuu

Su 3.5.		
4. s. pääsiäisen jälkeen Taivaan 			
		
kansalainen maailmassa. Perhemessu
		klo 12.
Su 31.5.
		

Kesäkuu

Heinäkuu
Su 5.7.		
		

Apostolien päivä. Herran palveluksessa.
Konfirmaatiomessu klo 12.

Elokuu
Su 16.8.
		
		

12. s. helluntaista. Itsensä tutkiminen. 		
Kaksikielinen jumalanpalvelus Rövassin
leirikeskuksessa klo 16.

Iltamessut Inkoon kirkossa
To 16.4. klo 20.00 Kiirastorstain iltamessu
To 21.5. klo 19.00 Nikolausmessu

Pyhän kolminaisuuden päivä. Salattu 		
Jumala. Messu klo 12.

Su 14.6.
		
		

Kaksikielinen musiikkijumalanpalvelus 		
yhteistyössä Musiikki ja Meri festivaalin
kanssa klo 10.

La 20.6.
		
		

Juhannuspäivä. Johannes kastajan päivä.
Tien raivaaja. Ulkojumalanpalvelus 		
Gammelgårdenilla klo 12.
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Maan, meren anna kantaa runsaasti lahjojas,
tarpeemme meille antaa sun siunauksestas.
Suo suloisuutta maistaa myös sielun sanassas,
ain armos sille paistaa, niin on se autuas.

Siunattua kevättä ja kesää!

Var glad, min själ, åt ängen, som blommar av Guds nåd
med kransar av den blå viol och mången gyllne våd!
I dag är lätt att vandra längs daggbegjuten ren
och låta hjärtat blomma i det stora sommarsken.

Välsignad vår och sommar!
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