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Sommaren kom. Fast det var osäkert ganska länge, det snöade i maj
(eller minns jag fel?) men sedan när det blev varmt hände allt så snabbt
att man inte hann med. Det kanske beror på att jag var mycket borta
under våren, och så förlorade jag en mycket nära vän. Plötsligt märker
jag bara att allt blommar för fullt. Jag känner värmen, men har svårt att
tro på den. Det var som om det fanns en hinna mellan mig och sommaren. Som om jag inte riktigt fick kontakt med den, trots att den är där.
Det finns tider i vårt liv då vi vänder inåt, tider då vi inte riktigt hinner
med det vanliga, eller inte ser vad som händer runt omkring oss. För
det mesta är det övergående. Vi måste bara tänka: allt har sin tid. Den
här våren var jag inte lika observant som vanligt, men det kommer fler
vårar om vi får leva. Om jag inte hinner se allt, får jag vara glad över det
som jag hinner se. Sommaren finns fast jag inte alltid märker det.
”Jag tror på solen
Även när den inte skiner.
Jag tror på kärleken
Även när jag inte känner den.
Jag tror på Gud
Även när han är tyst.”
Kyrkoherden önskar alla en fin sommar, med lagom sol.

☧ Gudstjänster och Högmässor
I SUND
09.06 Högmässa i Sunds kyrka kl.
(sön) 11.00. Pingstdagen—Den
heliga Andens utgjutande.
Olav Johansson, Kent Eriksson

I VÅRDÖ
02.06 Högmässa i Vårdö kyrka kl.
(sön) 11.00. Sjätte söndagen efter
påsk—Väntan på den heliga
Anden. Kyrkkaffe. Det är
nationella fadderdagen—ta
med din fadder eller ditt fadderbarn!
Outi Laukkanen, John-Adam
Sjölund

23.06 Friluftsgudstjänst utanför
16.06 Högmässa i Vårdö kyrka kl.
(sön) Sunds församlingshem kl.
(sön) 11.00. Treenighetssöndagen— Den dolde Guden.
11.00. Andra söndagen efter
Outi Laukkanen
pingst—Förgängliga och
oförgängliga skatter. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.
Outi Laukkanen, John-Adam
Sjölund
22.06 Friluftsgudstjänst på Storms(lör) kärs värdshus, Simskäla kl.
14.00. Midsommardagen—
Vägröjaren.
Outi Laukkanen, John-Adam
Sjölund
30.06 Högmässa med konfirmation
(sön) i Vårdö kyrka kl. 11.00.
Tredje söndagen efter
pingst—Kallelsen till Guds
rike.
Outi Laukkanen, John-Adam
Sjölund

 Verksamhet på äldreboenden
I SUND

I VÅRDÖ

05.06 Andakt på Tallgården kl.
(ons) 13.30.

06.06 Andakt på Strömsgården kl.
(tors) 13.30.

19.06 Andakt på Tallgården kl.
(ons) 13.30.

20.06 Andakt på Strömsgården kl.
(tors) 13.30.

  Musik och övrigt
I SUND OCH VÅRDÖ
07.06 Skolavslutningspicknick vid Sunds församlingshem efter skolavslut(fre) ningen. Församlingen bjuder på saft och kaffe med något sött.
11.06 Utflykt till Simskäla, Ruts ”Holken”. Vi samlas och tar färjan kl. 12.05
(tis) från Alören. Knytkalas. Det finns även möjlighet att grilla korv och
simma.
24Dagsläger för barn i lågstadieåldern i Sunds församlingshem. Pyssel,
25.06 lek, musik, läsning och författarbesök. Kl. 09.00—16.00 på måndag.
På tisdag börjar vi också kl. 09.00, men då bjuder vi på kvällsprogram från kl. 17.00 för barnen och deras familjer med grillad korv,
saft och kaffe. Den som vill kan ta med picknickkorg! Anmälan senast måndag 17.06 till sund-vardo@evl.fi, alternativt
kassor@litteratur.ax eller 040 827 3419. Lägret är avgiftsfritt. Arrangör: Sund-Vårdö församling och Ålands litteraturförening i samarbete med Folkhälsan i Sund och Sunds kommun.
Johannes Döparen vokalensemble under ledning av John-Adam
Sjölund övar på torsdagar kl. 17.30 i församlingshemmet i Sund. Är
du över 18 år? Kom med—vi välkomnar nya sångare!
OBS! Matbanken har sommarstängt 01.07—04.08.2019.

