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ADRESSER
TONERNAS STIG
Domkyrkans krypta, Kyrkogatan 18, Kottby kyrka, Mets-
olavägen 14, Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15, Johan-
neskyrkan, Högbergsgatan 12, Viks kyrka, Agronomgatan 5, 
Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3. 

BARNENS STIG 
Tomtbacka djurgård, Lagmansvägen 17, Fallkulla djurgård, 
Malmbågen 24, Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15.

STILLHETENS STIG
Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6, Åggelby gamla kyrka, Bro-
fogdevägen 12, Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3, Gamla kyr-
kan, Lönnrotsgatan 6, S:t Jacobs kyrka, Kvarnbergsbrinken 
1, Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12, Botby gårds kapell,  
Botbygårdsvägen 5, Malms kyrka, Kommunalvägen 1.

Aktläsning: Vad hände 
egentligen under påsken?

Lyssna till läsning ur evangelier-
nas beskrivningar av Jesus lidande 

och död. Läsningen varvas med 
psalmsång.

Torsdag 18.4 kl.18 Munksnäs kyrka
 och kl. 19 Åggelby gamla kyrka

Fredag 19.4 kl. 10 Munksnäs kyrka 
och kl. 12 Åggelby gamla kyrka.

Välj din påskstig!

Sista måltiden
På skärtorsdagen hör 

det till finländsk tradition 
att gå till nattvarden.

 Texterna berättar om Jesu
 sista måltid med lärjungarna. 

På skärtorsdagen tvättade Jesus 
också lärjungarnas fötter. 

I många kyrkosamfund hör seden 
att konkret tvätta varandras fötter 

fortfarande till gudstjänstlivet.
Då mässan avslutats på 

skärtorsdagens kväll kläs altaret
 i svart. Torsdag 18.4 kl. 18

 i Matteuskyrkan och 
Gamla kyrkan, samt kl. 19  

i S:t Jacobs kyrka.

Fredag i svart
Långfredagens guds-

tjänst är stram och 
enkel, orgeln är tyst 

och psalmerna är mollställ-
da och dramatiska. Altaret 
saknar blommor och inga 
ljus är tända. Istället är det 

svart och avklätt.
Fredag 19.4 kl. 10 i Matteus-
kyrkan, kl. 12  i Johannes-
kyrkan, kl. 15 tvåspråkig 

andakt på Jesu dödsstund, 
Botby gårds kapell samt  
kl. 16 i S:t Jacobs kyrka.

Påsknattens under
Under mässan går vi från 
mörker till ljus: Mässan 

börjar i mörker men efter 
tolvslaget har ljusen tänts 
igen och vittnar om det 
glada budskapet om att 

Jesus är uppstånden.
Lördag 20.4 kl. 23 i Johan-
neskyrkan kl. 23.30 i Åg-

gelby gamla kyrka.

Stillhetens stig

Lamm och 
kycklingar på 

husdjursgårdarna
Blir dagarna långa under 

påskhelgen kan man göra 
en utfärd till djurgårdarna 
i Tomtbacka eller Fallkulla 
där både lamm och kyck-
lingar ger familjens yngs-
ta vår- och påskstämning. 
Fritt inträde. Öppet dag-
ligen under påskhelgen. 

Se mera info på gårdarnas 
webbplatser.

Klä ut dig 
på lördag

Finlandssvenskarna har 
traditionellt varit påskhäxor 
på påskaftonen, medan de 

finskspråkiga har knackat på
 dörren på palmsöndagen. 

Att klä ut sig till påskhäxa på lörd-
agen bottnar i svensk folktro om 

att häxorna flyger på kvast till 
Blåkulla natten mot skärtorsdagen 
och återvänder på påsklördagen.

Påskbrasa på Fölisön 
Lördag 20.4 kl. 18.30. Fritt inträde. 

Mera info på Fölisöns hemsidor.

Tonernas stig
Pergolesis 

Stabat Mater 
i Domkyrkans krypta
Torsdag 18.4 kl. 19.30. 
Laura Murto och Fanny

 Dunderberg, sång. 
Ensemble och Seppo 

Murto, orgel. 
Fritt inträde, 

program 10 euro.

Passionsmusik: 
Låt stilla veckans hän-

delser tala till dig genom 
musiken. Kottby kyrka 

Fredag 19.4. kl. 15.

Alessandro Scarlatti - 
Stabat Mater: 

Fredag 19.4 kl. 18 
i Petruskyrkan. 

Margit Tuokko, sopran 
Ann-Marie Heino, mez-
zosopran, Ilpo Laspas, 

orgel. Fritt inträde, 
program 10 euro.

Via Crucis
Passionsspelet Via Crucis 
startar i Kajsaniemiparken 

på lördag 20.4 kl. 21 och går 
via Finlands Bank till Dom-
kyrkans trappor. Läs mera 

på sid. 20.

Glad påsk! 
Påskdagens fest-

gudstjänst
 söndag 21.4 kl. 12 
i Johanneskyrkan. 

S:t Jacobskören och Ro-
strösten medverkar. Mig-
nonägg och feststämning!

Påskkonsert 
i Viks kyrka 

Söndag 21.4 kl. 18. Ope-
rasångare Maria Kettunen 
och Jyrki Korhonen. Fritt 
inträde, program 10 euro.

Orgelmatiné 
Måndag 22.4 kl. 15 
i Johanneskyrkan.

Tribute to Mahalia Jackson
Måndag 22.4 kl. 18 i Kottby kyrka. 
Tiina Sinkkonen, sång, Eric-Olof 

Söderström, piano, Patrik Latvala, 
kontrabas, Thomas Törnroos, trum-
mor. Fritt inträde, program 10 euro.

Kvällsmässa 
En enkel mässa med mycket musik 
och bön. Måndag 22.4 kl. 18  i Matt-

euskyrkan. Gästtalare: Kari Kanala.

Mera konserter på 
www.musiikkiakirkoissa.fi

Påsk-Puls
med äggjakt 

och knytkalas
Välkommen på Påsk-Puls 

med påskäggsjakt och knyt-
kalas. Söndag 21.4 i Pet-

ruskyrkan kl. 15.30. Ta gärna 
med dig en vän och något gott till 

bordet!

Kristus är uppstånden!
På påskdagen firas Jesu 

uppståndelsefest. Gud har 
uppväckt Jesus från de dö-
da. I urkyrkan döptes för-

samlingsmedlemmarna ofta 
i påskgudstjänsten. 

Söndag 21.4 kl. 10 i Munks-
näs kyrka och kl. 10 i Matt-

euskyrkan, kl. 13 i Malms 
kyrka.

Han är sannerligen 
uppstånden!

På annandag påsk minns man 
hur den uppståndne Jesus visa-
de sig för de kvinnor som följt 
honom och för lärjungarna på 
väg till Emmaus. Då förstod de 
att han uppstått från de döda 

och alltid skulle vara med dem. 
Måndag 22.4 Kl. 10 Gudstjänst 
i Petruskyrkan och i S:t Jacobs 

kyrka.

Stillhet, musik 
eller äggjakt – 
hur ser din 
väg genom 
påskhelgen ut?

Barnens stig


