En sommarhälsning till alla vänner av Gemenskapsrörelsen!

Pride-evenemang av olika slag är ett säkert sommartecken. De hålls på många orter
och mera information kan hittas på evenemangens webbplatser.

Helsingfors Pride 24-30.6
Gemenskapsrörelsen är med och firar Regnbågsmässans 20-årsfestmässa fredag
28.6 kl 18 i Berghälls kyrka, Östra prästgatan 2. Och vi deltar med egen banderoll i
Pride-paraden lördag 29.6. med start kl 12.00 från Senatstorget. Paraden slutar i en
parkfest i Brunnsparken. Där har huvudstadsförsamlingarna har en Containerkyrka,
som bl.a. får besök av biskop Björn Vikström.
Vi behöver frivilliga jourer vid Containerkyrkan. Församlingarna, kristna föreningar
och sammanslutningar har som gemensam koordinator för sin medverkan pastor
Matti Peiponen, matti.peiponen@evl.fi, tfn 050 381 7629. Kontakta honom om du är
beredd att ställa upp.
Gemenskapsrörelsen deltar i paraden i församlingarnas block. Vi samlas i god tid före
starten kring vårt vita kors och vår banderoll. I fjol lyckades vi inte få bärare till vår
banderoll. I år hoppas vi på att många är beredda att göra en sådan konkret insats.
Den som är beredd att bära korset och/eller banderollen en kortare eller längre tid
kan kontakta Ulf Särs, ulsars@gmail.com, tfn 050 564 1833.

Plock ur övriga program:













ti 25.6 kl 17.30-19.30. Allsång i Björnparken. Arr. MCC
ti 25.6 kl 18.30-20.30 Träff för föräldrar till kristna regnbågsmänniskor. Alphöjdens kyrka,
Kotkagatan 2
on 26.6 kl 17-19 Träff för kristna som hör till könsminoriteter och deras vänner och
anhöriga. Alphöjdens kyrka
on 26.6 kl 18-19.30 föreläsning för singlar om längtan efter en partner och skapande av en
kod känslokontakt. Alphöjdens kyrka. Arr. familjerådgivningen i Vanda och Snellu,
specialungdomsarbetet i Helsingfors.
fre 28.6 kl 15.30-17.30 Dagens Stonewall - de religiösa och andliga regnbågsmänniskorna
bort ur marginalerna. Kallion seurakuntakoti, Broholmsgatan 28. Arr. Malkusgruppen i
Helsingfors och Regnbågsföreningen Malkus.
fre 28.6 kl 16.30-18.30. Kompisstödträff för dem vars familj och anhöriga har förorsakat
sorg och besvikelse. Alphöjdens kyrka. Arrangörer Regnbågsfamiljerna rf, Parisuhdekeskus
och Kyrkan i Helsingfors
fre 28.6 kl 20.30-ca 22.30 Snabbdejt för singlar. Kallion seurakuntakoti. Arr
Regnbågsföreningen Malkus
sö 30.6 kl 10 Gudstjänst i Helsinfors domkyrka med predikan av Hanna Mithiku, ordförande
för gemensamma kyrkofullmäktige
sö 30.6 kl 17 Regnbågsseurat som avslutning för Helsingfors Pride. Helsingin Seuratupa,
Salomonsgatan 17 D.

Övriga Pride-evenemang
Sommarens Pride-period har redan inletts i maj med Nordkarelen Pride och Lahtis
Pride. I juni arrangeras Villmanstrand Pride, Birkaland Pride,Vasa Pride och Riihimäki
Pride. Alla har också andligt program. Två tvåspråkiga Pride-evenemang hålls i Vasa
och Lovisa.

Vasa Pride 10-16.6







må 10.6 kl 18. God Love Pride – utställningens vernissage. Dragnäsbäcks kyrka,
Gerbyvägen 27
ti 11.6 kl 18.00-19.00 Håll om mig – parförhållandets grundstenar. Arr. Vasa svenska
församling, Familjerådgivningen i Vasa kyrkliga samfällighet och projektet Från börda till
resurs. Dragnäsbäcks kyrka
on 12.6 kl 14.00-16.00 Info-tillfälle om kyrkans familjerådgivning, Lilla församlingssalen,
Skolhusgatan 26
lö 15.6 kl 13 00 Prideparad från torget till Sandö och därefter fest på Sandö.
sö 16.6 kl 16.00 tvåspråkig Regnbågsmässa, Tefaldighetskyrkan, Kyrkoesplanaden 24

Lovisa Pride 6-7.7


lö 6.7 kl 12 startar den första Prideparaden i Lovisa



sö 7.7 kl 10 tvåspråkig Regnbågsmässa i Lovisa kyrka, Brandensteinsgatan 2. Arr. Agricola
svenska och finska församlingar.

Lovisa Pride är en del av konstfestivalen TransFolk Kucku Final Destination 4-7 juli,
där HLBTIQ-, människorätts- och identitetsfrågor lyfts fram genom konstnärliga
uttryck.

Övrigt aktuellt
European Forum of LGBT Christian Groups håller sin årskonferens 26-30.6.2019. På
forumets webbplats www.euroforumlgbtchristians.eu finns mera information och
en anmälningsblankett.
Regnbågsföreningen Malkus projekt Från börda till resurs har publicerat en enkät på
nätet, där man frågar, vilka erfarenheter personer som till hör sexuella och/eller
könsminoriteter har av (ev.luth.) kyrkans familjerådgivning. Enkäten kan besvaras
också på svenska på länken Resultaten av enkäten publiceras under sommaren.
Mera information om enkäten och föreningens övriga verksamhet fås på
webbplatsen www.voimavaraksi.fi/pa-svenska/ och Facebooksidan
www.facebook.com /taakastavoimavaraksi
Val av kyrkomöte och stiftsfullmäktige i den ev.luth. kyrkan hålls 11.2.2020. Det är
dags att börja nominera kandidater. Vilka teman är viktiga för dig i valet? Vem vill du
se som kandidat i valet, eller är du själv beredd att ställa upp? Det är värt att följa
med situationen och vara aktiv.
Efter Gemenskaps vårmöte hölls en diskussion med temat Ny kunskap och
nytänkande. Efter teol.lic. Jukka Hautalas inledning,med kommentarer av teol.dr
Matti Peionen och pastor Leena Väyrynen-Si väckte en livlig diskussion. Riksdagsman
Pekka Haavisto yttrtyckte i en hälsning sin stora uppskattning för
Gemenskapsrörelsens arbete.
På Gemenskapsrörelsens bord på de finska kyrkodagarna arrangerades en
omröstning om hur frågan om vigseln av samkönade par borde lösas. Tre alternativ
framfördes: 1. vigsel genom pastoral anvisning av biskoparna (före beslut av
kyrkomötet), 2. vigsel bara på beslut av kyrkomötet, 3. ingen vigsel. Dt första
förslaget fick absolut mest stöd.
Med önskan om en välsignad sommar
på styrelsens vägnar
Kirsi Hiilamo, ordf.

