Piispa Guy Erwinin tilaisuuksien lisäksi tämän kirjeen lopussa on tieto Yhteys-liikkeen syyskokouksesta.

KUTSU
Lokakuussa on tulossa tapahtuma, joka on erityisen tärkeä Suomen tämänhetkistä tilannetta ajatellen. ELCA:n eli

Amerikan luterilaisen kirkon Los Angelesin hiippakunnan piispa Guy Erwin tulee Suomeen. Hän on
ensimmäinen luterilainen piispa joka edustaa Amerikan alkuperäiskansoja, Osage heimoa. Hän on myös
ensimmäinen avoimesti homoseksuaalinen piispa ja tulee tänne puolisonsa Rob Flynnin kanssa. He ovat
eläneet yhdessä 20 vuotta ja nyt myös solmineet avioliiton.
Piispa Erwin on erityisesti esittänyt pyynnön saada tavata Suomen sateenkaariväkeä ja Yhteys-liikettä.
Tähän pyyntöön olemme tietysti mielellämme suostuneet. Yhteys-liike on paljosta kiitollinen Amerikan
luterilaiselle kirkolle.
Yhteysliike on mukana järjestämässä kahta tapahtumaa, joihin olette lämpimästi tervetulleita:
Perjantaina 14.10 klo 16.00-18.00 Keskustelu seksuaalisen moninaisuuden todellisuudesta USA:ssa ja
Suomessa. Johanneksen kirkon seurakuntasali, Högbergssalen, Korkeavuorenkatu 10. Kutsumme mukaan
Malkuksen, Arcuksen, Setan ja Yhteyden ihmisiä, joita Guy Erwin ja Rob Flynn erityisesti haluavat tavata.
Alustukset ja puheenvuorot tulkataan.
Perjantaina 14.10 klo 19.00 Ruotsinkielinen sateenkaarimessu Johanneksen kirkossa. Messussa saarnaa
Guy Erwin, liturgina on kirkkoherra Johan Westerlund, lesbokuoro Kaupungin naiset laulaa johtajana Petra
Lampinen. Kyseessä on 10. sateenkaarimessu osana ruotsinkielisten hbtiq-ihmisten Regnbågshelgentapahtumaa, jonka järjestäjä Regnbågsankan juhlii 20 vuotista toimintaansa. Messu tulkataan.
Meitä kutsutaan myös osallistumaan seuraaviin piispa Guy Erwinin tilaisuuksiin:
Perjantaina 14.10.2016 klo 9.30-12.00 Seminaari Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan salissa,
Vuorikatu 3, 5 krs. Teemana on ”Amerikan luterilaisen kirkon ajankohtaiset haasteet”. Professori Risto
Saarisen johdolla toteutettavassa seminaarissa kuullaan Guy Erwinin USA:n tilannetta luotaava
puheenvuoro ja Saarisen huippuyksikön tutkijoiden Suomen tilannetta luotaavia puheenvuoroja.
Alustukset ja keskustelut englannin kielellä.
Sunnuntaina 16.10 klo 10.00 Jumalanpalvelus Temppeliaukion kirkossa, jossa piispa Guy Erwin saarnaa.
Kirkkokahveilla keskustelua piispa Guy Erwinin alustuksen pohjalta.
Klo 19.00-21.00 Erkki Niinivaara –seuran tilaisuus piispa Guy Erwinin kanssa Temppeliaukion kirkossa.
Syyskokous
Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 23.11. klo 18
Alppilan kirkon kappelisalissa, Kotkankatu 2, Helsingissä. Kaikki Yhteys-liikkeen jäsenet ovat tervetulleita
kokoukseen, mutta vain tukiyhdistyksen jäsenet voivat osallistua äänestyksiin. Kokouksessa mm. valitaan
vuoden 2017 johtokunta.
Siunattua syksyä!
Ulf Särs
johtokunnan puheen johtaja

