Sid LEDAREN: Fastigheter, register, temadagar …
När kyrkans interna ångest växer är det frestande
att fokusera på ramar framför innehåll.
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PROFILEN: KOKO HUBARA
”En människas liv passar inte alltid
in i de lådor som man ska kryssa i.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Våga uppdraget
bortom ångesten
ett grunddrag för mänskligt handlande är att undvika ångest. Instinkten är
så stark att människan hellre klamrar
sig fast vid trygga, men falska, ankaren i vardagen än möter den fasa ångesten väcker. Den som kommer när vi inte längre vet vad vi ska ta oss till. När vi
inte längre får det gamla vanliga att fungera och inte
har en aning om vad vi ska göra i stället. När vi borde
bryta upp, men räddhågade stannar kvar. Ångestbekämpning sysslas det med inte bara privat. Ännu mer
systematiserad är den i organisationer och på arbetsplatser. Den sätts i kollektiva system så till den grad att
ångestarbetet ibland slukar mer energi än det verkliga uppdraget. I kyrkan också? Ja, naturligtvis också i kyrkan. Men det är sällan någon vågar säga det
rakt ut. Det gör nämligen ont. Från väst höjdes nyligen ett nödrop.

Jag är allt
helt och
hållet

på debattsidorna i rikssvenska Kyrkans tidning (11.10)
levererade en kyrkoherde ett svidade ärligt inlägg med
relevans långt utanför Eds församling, med drygt 4000
medlemmar. Han sätter fingret på folkkyrkans kanske allra ömmaste punkt, med den enda metod som
verkligen fungerar: genom att lämna ut sig själv och
sin egen del i det hela. Det han ser är en kyrka som inte
bara nöjer sig med att förvandlas till ett fastighetsbolag som förvaltar histora utan som i sjäva verket hellre vill vara fastighetsbolag än det där svåra andra som
den borde bli. Blundandet har blivit ett sätt att överleva: ”Vi går till arbetsuppgifter som ibland krympt
på ett sorgligt sätt. Och vad gör vi då när tvivlet ansätter oss. Jo, vi vänjer oss! En gudstjänstfirande församling med 15 deltagare känns i sin ordning, för den
har krympt successivt.” Alternativt kamoufleras sekulariseringen med sammanslagningar i större enheter, då märks bortfallet inte lika bra.
allra ärligast blir kyrkoherden när han vänder blicken mot sitt eget arbete. När ångesten hotar enheten
styrs engergin inåt. Arbetslaget blir ett surrogat för
den uteblivna församlingen, med tyngdpunkter på
nätverksgrupper, studiedagar, ämbeten, handboksdebatter och ”naturligtvis …
fastigheter”. ”Jag känner mig
jätteviktig när jag får leka med
de stora grabbarna som heter projektledare och byggherrar. Jag myser när jag får
åka till Göteborg på konferens om något digitalt bokföringssystem. För det liknar världen utanför. Det inger mig känslan av att jag
är betydelsefull.”

Koko Hubara är kristen, jude, arab och arbetarklass.
Dessutom är hon författare och chefredaktör. – Folk
försöker få mig att välja. Är du hälften si och hälften
så? Men jag vet att jag är helt och hållet alltihop.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

”Blundandet har
blivit ett sätt att
överleva.”

kyrkoherdens BEKännelse skälver av ett allvar som
handlar om kärna och mål. Därför är den allmängiltig – också för oss på andra sidan viken. Poängen är
naturligtvis inte att bokföring, temadagar, församlingsfusioner och fastighetsförvaltning är onda ting.
De förskjuter bara så lätt tyngdpunkten från uppdraget att i postkristen tid ta sig an den skara som kallas
församling. De är ramar, inte innehåll. ”Framtidens
hjältar är första linjens församlingsmedarbetare. Värdar för soppluncher, frivilliga på språkkaféer, diakonen som tar det extra steget för den papperslöse.”En
förändring kräver ödmjukhet och en rejäl dos mod.
Men framför allt den ärlighet som den okände kyrkoherden i utkanten av Stockholm levererar.
May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

Koko Hubara växte upp i Vanda, i samma hus som sina morföräldrar, föräldrar
och systrar. Det var ett hus med grönsaksland och bärbuskar och hundar och
katter, och det kallades ”kibbutzen”.
Där fick alla rum. Papperslösa flyktingar gömdes där, och där ordnades
en verkstad där man sydde kläder åt
gatubarnen i S:t Petersburg.
– Både hemma hos oss och hos min
pappas släkt i Israel var familjen ett
brett begrepp. Man behövde inte vara
biologisk släkting för att räknas.
Hon växte upp i ett arbetarklasshem
där två religioner, kristendomen och
judendomen, levde sida vid sida.
– Det jag lärde mig hemma är att
man hjälper sina närmaste och att alla bokstavligen har samma värde. Vad
än någon behövde var min mormor där
blixtsnabbt och fixade.
Dagen började med läsning av Helsingin Sanomat, dagens ord och bön.
När hon gick hem till kompisar förvånades hon över att de inte läste bordsbön före maten. Men familjen firade
också judiska högtider och försökte
äta kosher.
Ingen grälade någonsin om religion.
Och från första början var det klart att
barnen själva får välja vad de tror på.

Vi passar inte in

Koko Hubara är både kristen och jude.
– Men i befolkningsregistret kan man
kryssa i bara en ruta.
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Varför gör ni det så svårt?

Hon har inte upplevt sin judiska identitet som svår, helt enkelt för att folk inte ser henne som jude.
– Människor ser judarna som vita.
Om man antar något om mig tror man
att jag är muslim, eller är av indisk här-
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Hon blev döpt i den lutherska kyrkan. I skolåldern skrevs hon in i den judiska församlingen för att kunna börja
i judiska skolan. Men hon trivdes inte,
utan ville tillbaka till sin gamla skola i
Vanda. Hon blev lutheran igen och gick
skriftskolan. Efter skriftskolan lämnade hon kyrkan. För fyra år sedan blev
hon medlem igen.
– En människas liv passar inte alltid
in i de lådor som man ska kryssa i. Vårt
liv och vår identitet förändras. Som tonåring lämnade jag kyrkan för att jag inte stod ut med diskussionen om sexuella minoriteter. Nu vill jag vara medlem och påverka från insidan, rösta på
någon som tycker som jag.
Samtidigt har hon i många år tänkt på
att konvertera till judendomen.
– Det vill jag inte göra förrän jag hunnit fördjupa mig i den judiska tron. Det
är en andlig resa, inte ett ställningstagande. Men jag har alltid studsat mellan de här två religionerna. Jag har inget behov av att bli buddhist. När Jehovas vittnen knackar på min dörr säger
jag: Tack så mycket men jag har redan
tillräckligt många religioner i mitt liv.
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Privata prenumeranter kontaktar Kyrkpressen.

komst. Efter att jag offentligt började tala om de här sakerna har jag upplevt en
viss antisemitism. Jag har fått hemska
meddelanden. Men de har alltid kommit från ytterhögern, aldrig till exempel från muslimer.
Hennes pappas familjs rötter finns i
Jemen. När hon diskuterar religion med
andra araber har de kommit överens
om att vara solidariska med varandra.
– Det har varit en helande diskussion för mig. Arab är vanligen synonymt för muslim, och man glömmer
att det också finns kristna och judiska
araber. Vi grälar inte, vi funderar hellre på vad vi kan göra tillsammans. Min
egen arabiska tradition är ju bortspolad, så det har varit tröstande att hitta
egna bland andra religioner.
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När hon var ung och blev politiskt
aktiv förvånades hon över den religionsfientlighet som kunde dyka upp hos
vänstern.
– Varför gör ni det så svårt? tänkte jag. Vi har ju de här värderingarna
tillsammans, och det är samma värderingar jag fått av mina kristna morföräldrar. Varför ska Gud ha med det
här att göra?
I sin bok Bruna Flickor ville hon skriva
om att hennes identitet alltid varit tydlig och oproblematisk för henne själv.
Det är då hon lämnat hemmets trygga
väggar som andra försökt få henne att
vingla och snubbla.
– Först när jag konfronterades med
andras blick kom den här insikten att
man är på något visst sätt när man är

Måste religiös identitet
följa någon sorts
logik? undrar
Koko Hubara.
– Om någonting
ger dig trygghet
och tröst och
förenar dig med
din familj och din
tradition ska du
hålla fast vid det.
Det är sällsynt
i en sådan här
splittrad och
farlig värld, där
familjer lätt glider
ifrån varandra.

kristen eller finländare eller utländsk.
Och jag fyller inte rätt kriterier. Inget
barn borde råka ut för det. Barn ska vara fria att drömma och förverkliga sina drömmar. Om man tidigt blir låst i
en roll kan det vara svårt att tänka ”jag
kan bli vad som helst”. Särskilt om man
inte ser sig själv i tidningar eller i den
offentliga debatten, eller enbart i negativa sammanhang.

Erövra de offentliga rummen

Den trånga bilden har också en koppling till hennes arbetarklassbakgrund.
– Det finns en fördom om att människor som inte har utbildning inte kan
någonting om någonting, att deras åsikter inte har någon betydelse. Mina föräldrar har nio år grundskola bakom sig.

Arkebuserade välsignade till gravens ro
Inbördeskriget. På söndag
välsignades sex arkebuserade arbetare till gravens ro
i Jakobstad. Männen arkebuserades natten till den 2
mars 1918 efter en olaglig
krigsrättegång.
Kropparna lämnades att
ligga och församlingen ville inte begrava dem. Det
skötte slutligen en anhörig om.
I församlingens arkiv

framgår inte att männen
skulle ha välsignats till gravens ro. Därför vill kyrkoherde Bo-Göran Åstrand
och biskop Björn Vikström
göra det över hundra år senare.
Samtidigt bad Bo-Göran
Åstrand offentligt om ursäkt å församlingens vägnar av de anhöriga för att
männen av allt att döma
inte fick den kristna be-

gravning som de borde ha
fått.
– Gjort kan inte göras
ogjort. Men tillsammans
kan vi försöka rätta till de
fel som gjorts och söka försoning, sade Åstrand.
Under den tvåspråkiga ceremonin läste Carita
Skog, barnbarn till en av de
arkebuserade, en dikt som
hennes pappa Eero Tiihonen
skrivit om sina känslor när

Och ändå var det de som förde mig till
konstmuseer och köpte böcker och lärde mig två språk och en massa böner.
Den här klassaspekten är jätteviktig för
mig. Hur talar vi om människor som
tillhör arbetarklassen? ”De är sådana
idioter att de röstar på Sannfinländarna.” Så svartvitt är det inte.
När hon växte upp brukade hon gå till
Fazers kafé men sin mamma. Där drack
de kaffe och åt banana split och trivdes.
– Först när jag var äldre fattade jag
att det var ett ställe för finare folk, inte för sådana som vi som kom från en
Vandaförort med buss. Mina föräldrar
tog oss till årets naturfotogala, de reste med oss. De lärde oss att gallerierna och museerna och biblioteken och
kyrkorna tillhör alla – också oss.

KOKO HUBARA
FÖRFATTARE OCH CHEFREDAKTÖR FÖR WEBBMEDIET ”RUSKEAT
TYTÖT”.
FAMILJ: MAMMA, PAPPA, TVÅ SYSTRAR OCH EN SEXÅRIG DOTTER.
GÖR PÅ FRITIDEN: ”JAG HAR INGEN
FRITID! MEN JAG ÄLSKAR ATT PROMENERA. JAG KUNDE PROMENERA
FEM TIMMAR PÅ RAKEN MEDAN JAG
LYSSNAR PÅ EN LJUDBOK.”

Bernice Haglund-Wikström, Birgitta Karvonen
och Bo-Göran Åstrand
under välsignelseceremonin vid graven.
han gick till sin fars grav.
Församlingen lade också
ner en krans på de arkebuserades grav. Ett hundratal
personer bevittnade händelsen på kyrkogården.
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Fyra initiativ till fusion i Peder
FÖRSAMLINGSFUSION.
De fyra svenska församlingarna i Pedersörenejden har tagit var sitt
initiativ till sammanslagning. Skillnaden mellan
initiativen är att Jakobstad
också vill vara en del av
den nya församlingen.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
De tre församlingarna i Pedersöre kommun, alltså Pedersöre, Esse och Purmo
vill bilda en ny församling, Pedersöre församling. Församlingsråden i församlingarna tog initiativ i frågan senaste vecka.
Jakobstads svenska församling, som
också visat intresse att gå med i den nya
församlingen, står enligt grannförsamlingarnas initiativ utanför.
I går kväll, efter att denna tidning gått
i tryck möttes församlingsrådet i Jakobstads svenska för att besluta om att ta
ett eget initiativ.
– Först vill vi stifta bekantskap med
grannförsamlingarnas beslut, säger
kyrkoherde Bo-Göran Åstrand. Men
ifall inget radikalt avvikande skett från
det vi visste sedan tidigare väcker vi ett
eget initiativ där alla fyra blir en.
Vad kan vara så radikalt att ni inte besluter om initiativ?
– Det skulle i så fall vara att grannförsamlingarna tar en time-out och tar
del av den modell med fyra församlingar som jag och Kaj Granlund i Esse
utarbetat. Den modellen har församlingsråden i Purmo och Pedersöre inte alls sett på.
Något så radikalt verkar inte ha skett.
På söndagens visitationsstämma under
biskopsvisitationen i Jakobstad nämnde både Åstrand och biskop Björn Vikström ett initiativ från Jakobstads församling som något naturligt.

Tre vill bli en

På onsdag förra veckan beslöt församlingsråden i Esse, Purmo och Pedersöre
var varsitt håll enhälligt att ta initiativ
till en ny församling som består av de
tre landsortsförsamlingarna.
– Ingen i rådet talade för att inkludera Jakobstads svenska i den nya församlingen, säger kyrkoherde Kaj Granlund i Esse.
Samma säger kollegerna i Purmo Tomas Portin och Pedersöre Hans Häggblom.
– Vi diskuterade bara själva initiativet, och i det ingick tre församlingar,
säger Portin.

Biskop Björn
Vikström, assessor Linus
Stråhlman och
gemensamma
kyrkofullmäktiges ordförande
Rainer Karvonen
sjunger rörelsesånger med
Eftis-barnen
under biskopsvisitationen i
Jakobstad.

– När råden i Pedersöre, Esse och
Purmo var samlade uppfattade vi att
det finns ett stöd för ett samgångsinitiativ i våra församlingar. Inte minst
med tanke på att de förtroendevaldas
mandatperiod håller på att ta slut, säger Häggblom.
Församlingsrådet i Jakobstad hade
också möte samma kväll som grannförsamlingarna.
– Vi var ju medvetna om att landsortsförsamlingarna hade möten samtidigt och att de troligtvis tar initiativ till
samgång. Vi diskuterade frågan ingående, säger Bo-Göran Åstrand.

FLYKTINGAR PAKISTAN

Familjen Gill
söker hus

Pastorsfamiljen Gill som
nekades uppehållstillstånd
i Finland söker hus i Pakistan.
– För tillfället är de
inneboende hos en familj
i ett tryggare område tills
de hittar ett eget hus, sä-

ger Margareta Smith-Edström, pastor i Betelförsamlingen i Oravais där
familjen hade sin hemvist
under åren i Finland.
Några problem vid ankomsten till Pakistan hade familjen inte. Vid hemresan blev familjen assisterad av två representanter för Internationella

Pedersöreförsamlingarnas initiativ
är till sin formulering likartade. I det
ingår inga kapellförsamlingar.
– I den modell vi arbetat fram ingick
kapellförsamlingar i Esse och Purmo,

säger Åstrand. Det skulle ha bevarat de
nuvarande församlingarnas profil, säger Åstrand.
Det räcker med att en församling
tar initiativ till sammanslagning för

”Jag hoppas att domkapitlet tillsätter en utomstående utredningsman. Lokalt kommer vi inte längre.”
Bo-Göran Åstrand

BÖCKER VINNARE
Organisationen för Migration IOM, som följde dem
till Islamabad.
Margareta Smith-Edström håller kontakt med
familjen då och då.
– Barnen har ännu inte börjat skolan och föräldrarna har inga jobb men
familjen har funnit en församlingsgemenskap.

Årets kristna
bok utsedd

Årets kristna bok 2018
blev Eeva Peuras och Tarja Tervahaudas (red.) bok
Lapseni on poissa – kirja
suruun (ung. Mitt barn är
borta – en bok in i sorgen)
som utkommit på förlaget
Kirjapaja. Ett tjugotal för-

äldrar, syskon och moroch farföräldrar berättar om sin sorg i antologin, som är tänkt att vara
en medvandrare för dem
som sörjer.
Redaktörerna tilldelades ett pris på 2 000 euro. Teemu Laajasalo, biskop i Helsingfors stift, utsåg årets vinnare.
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sörenejden
en styrka som vi vill bevara. Jag tror
att det ska gå att hitta en fungerande
modell, säger Åstrand.
Rainer Karvonen, ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige, ser fler
fördelar med att alla fyra går ihop än
att bara tre gör det.
– Sett ur samfällighetens synpunkt
skulle det ge bättre förutsättningar att
göra de inbesparingar vi måste göra de
närmaste åren om alla fyra blev en. De
tre senaste åren har vi gjort minusresultat och vi har budgeterat för ett minusresultat också 2019, säger han.
Några snabba inbesparingar räknar
han ändå inte med att en gemensam
församling kommer att ge.
– Men det skapar förtsättningar att
spara på sikt, bland annat genom att
använda personalen mer rörligt och effektivt, säger Karvonen.
Han ifrågasätter också om det är
vettigt att två olika församlingar ska
administreras en kilometer från varandra.
– Vi har ett jättebra samarbete inom
samfälligheten. Vi får hoppas att initiativet inte ökar spänningen mellan församlingarna, säger Karvonen.
Kan inte ett eget initiativ från Jakobstads
svenska också bidra till att öka spänningen?
– Visst finns den risken, säger Karvonen. Men sett ur ett helhetsperspektiv skulle det vara bäst med en svensk
församling i samfälligheteten.

Biskopen på ort och ställe

att domkapitlet ska bereda frågan till
Kyrkostyrelsen för avgörande. I praktiken är det domkapitlet som avgör vilka församlingar som den nya församlingen ska omfatta.
– Jag hoppas att domkapitlet tillsätter
en utomstående utredningsman. Lokalt
kommer vi inte längre, säger Åstrand.
I Jakobstad anser man att en gemensam församling av alla fyra är bäst för
området som helhet.
– Man talar om spänningen mellan
stad och landsbygd. Vi vill motverka den genom att slå ihop de fyra församlingarna. Vi ser olikheterna som

Under veckoslutet befann sig biskop
Björn Vikström i Jakobstad för biskopsvisitaton av Jakobstads svenska församling samt Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.
– När ett initiativ kommer startar vi
på domkapitlet någon form av utredning. Finns det två avvikande initiativ
utreder vi dem båda. I den här samfälligheten har det ju gjorts många utredningar redan tidigare, vilket vi naturligtvis tar i beaktande, säger han.
Vilket beslutet blir vill biskopen inte föregå.
– Det handlar om hur de gamla delområdena ska organiseras, ska det vara kapell eller områden. Det gäller att
bekanta sig med dem och välja det som
funkar bäst, säger han.
Efter att utredningarna gjorts går
de tillbaka till församlingarna för utlåtande.
– Jag räknar med att utredningarna blir klara tidigast nästa vår, säger
Vikström.
Att det råkar vara visitation i alla fyra
församlingarna inom ett år ser biskopen som en fördel i den här situationen, I våras var det visitation i Pedersöre, nu i Jakobstad och nästa vår i Esse och Purmo.
– På så sätt har vi nära kontakt till
beslutsfattarna, säger biskopen.

En plats att presentera, diskutera, och analysera tillsammans ska motivera medarbetarna att ta fram ny kunskap som kan tillämpas i församlingarna. FOTO: PIXABAY

Vill uppmuntra till ny
forskning i stiftet
FORSKNING. Kunskapen
som finns bland de anställda skulle vara en stor
tillgång för Borgå stift.
Intresset för forskning
finns men sammanhang
saknas, tror initiativtagarna till stiftsseminariet.
TEXT: EMELIE WIKBLAD
I församlingarna jobbar i dag
personer som studerat på hög
nivå eller som är intresserade
av forskningsarbete men ännu inte kommit igång.
– Ur stiftets synvinkel är
det här en stor tillgång på
kunskap och möjlighet att
få fram kunskap som skulle behövas. Det är en resurs
som för närvarande inte tas
tillvara så som den kunde,
säger Anna Maria Böckerman, kantor i Johannes församling.
Böckerman och Yvonne
Terlinden, församlingspastor i Esbo, fick idén till ett
stiftsseminarium och presenterade den för biskop
Björn Vikström.
– Ett engagerande teologiskt samtal i kombination
med aktuell och relevant
forskning hjälper stiftet att
utvärdera och utveckla församlingarnas verksamhet

och gudstjänstliv. Det är en
rikedom för stiftet att ha motiverade medarbetare som
uppmuntras att tränga djupare in i aktuella frågor, och
presentera sina resultat för
andra, säger Vikström.
Tillsammans med stiftsdekan Magnus Riska har
de arbetat fram konceptet.
Grundtanken med stiftsseminariet är att fånga upp
kunskap som finns och stöda
de enskilda medarbetarna.
– När man är inne i ett
forskningsarbete är det väldigt intensivt och intressant
och man är engagerad i saken. Men när man går tillbaka till sitt vanliga jobb ute i en
församling och inte har kvar
det sammanhanget är det lätt
hänt att man inte fortsätter
forska, säger Anna Maria
Böckerman. Det behövs ett
ställe där man presenterar,
diskuterar, analyserar och
får jobbet att gå framåt.

Startar i januari

Seminariet blir också en plats
för den intresserade att be-

”Det är en resurs
som för närvarande
inte tas tillvara.”
Anna Maria Böckerman

kanta sig med forskningsarbete. Tanken är att ordna
träffar två till tre gånger per
år. Gruppen är öppen, man
binder sig inte till att delta
varje gång.
Den första träffen ordnas
den 15 januari i Helsingfors.
På programmet står fyra presentationer plus kommentarer.
– Inläggen är olika till
innehållet, så att man ska
kunna se att spektrat av ämnen man kan ta upp i seminariet är väldigt brett, säger
Böckerman.
Av den som vill delta
krävs ingen färdig idé eller
plan, endast nyfikenhet på
forskning. I inledningsskedet står deltagarnas egna
forskningsintressen i fokus
och det behöver inte finnas
någon klar bild av hur arbetet eventuellt kan tillämpas
på bredare front.
– I ett senare skede kunde det kanske vara möjligt
att till exempel domkapitlet
eller en enskild församling
uppmanar någon att undersöka en specifik fråga, säger
Björn Vikström.
Sista anmälningsdatum till seminariet är den 14 december, anmälan
till Susanne Lönnqvist på domkapitlet.

MISSION OMORGANISERING

Arbete i Europa
upphör
Finska Missionssällskapets
arbete i Europa upphör
gradvis fram till 2022.
Missionssällskapet arbetar i tre europeiska länder: Ryssland, Estland och
Frankrike.
– Missionssällskapet vill

arbeta bland de fattigaste och mest marginaliserade i områden där de kristna är få. Vi ser att behoven är större på annat håll
än i Europa, som ändå har
starka lokala kyrkor. Dessutom har vår egen kyrka och de finländska församlingarna starka direkta band till både Ingerman-

lands och Estlands kyrkor
och församlingar. Det finns
många aktörer och arbetet i närområdena är aktivt
även utan Missionssällskapet, säger verksamhetsledare Rolf Steffansson.
Missionssällskapet har
inte längre någon egen
personal i Marseille i Frankrike, och det praktiska ar-

betet har redan i åratal
skötts av den lokala diakoniföreningen.
Sällskapet har arbetat
i Estland sedan 2003 och
har tre anställda där. De
utvecklar barn- och ungdomsarbetet.
I Ryssland inleddes samarbetet med Ingermanlands kyrka 1994. Mis-

sionssällskapet har spelat
en viktig roll särskilt i utvecklingen av den teologiska utbildningen.
Stödet till Urals prosteri i
centrala Ryssland fortsätter. Också stödet till stiftelserna Dikoni och Jokainen fortsätter. Dikoni är ett
skyddshem för barn i Viborg. Stiftelsen Jokainen i

S:t Petersburg stöder barn
och unga med funktionsnedsättning.
– Kontakten med våra partner bryts givetvis inte även om projektsamarbetet upphör. Vi vill att
vänskapen och de goda
relationerna består också i framtiden, säger Rolf
Steffansson.
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TURKIET. Pansarvagnar på gatorna, journalister som fängslas, en
ny form av demokrati som växer fram. I Turkiet har Torsten Sandell
iakttagit hur islam både tagit revansch i samhället och samtidigt
tappar terräng bland unga. Materialet han samlat blev en bok om
landets nutidshistoria.

Skriver om ett land i
TEXT: EMELIE WIKBLAD
– Den förändring landet har gått igenom de senaste åren har varit oerhört
spännande. Inte trodde vi att vi skulle få följa med på första parkett. Inte
trodde vi att vi skulle hamna mitt uppe i en statskupp och få se pansarvagnar på gatorna, säger Torsten Sandell.
Jag träffar honom i Helsingfors några veckor innan han och frun Tua åker
iväg till Istanbul, dit de flyttade första
gången år 2014. De var i landet under
militärkuppförsöket sommaren 2016.
Torsten Sandell, som är samhällsvetare och teolog, arbetar som forskare vid Elrim-institutet och undervisar också turkiska kristna i teologi. När Sandells är hemma i Finland
blir de ofta ombedda att föreläsa om
sina erfarenheter i Turkiet.
– Folk frågar en massa saker om
landet, om kulturen och om religionerna. Så jag började samla material
från tidningar och göra anteckningar när jag talat med människor. Småningom märkte jag att jag kan svara på en hel del frågor, säger Torsten
Sandell.

Till slut hade han så mycket material att han behövde sammanställa
det för att själv hålla koll. Här väcktes
tanken på att skriva en bok som behandlar Turkiets nutidshistoria, framför allt 2010-talet – en tid när Turkiet
ofta förekommit i våra nyhetsmedier.
– Jag hoppas att det kan vara ett litet bidrag till förståelsen av landet och
hur det har utvecklats.

Den stora bilden ser vi senare

I boken blandar Sandell fakta med
egna iakttagelser från åren i Turkiet. Det innebär också en balansgång.
Som gäst i landet vill han till exempel inte komma med åsikter om regeringens politik. Däremot citerar
han offentliga källor som tidningsartiklar och böcker för att ge en bred
bild av landet.
Kritiska röster och skribenter har
det besvärligt i dagens Turkiet. Det är
inte ovanligt att journalister fängslas och att tillstånd för tidningar och
tv-kanaler dras in. Landet ligger på
plats 157 av 180 på Reportrar utan
gränsers pressfrihetsindex.
Att skriva nutidshistoria är också
utmanade på andra sätt.

– Just nu är vi inne i ett sådant skede
att man inte riktigt vet var det kommer att sluta. Det är så med historieforskningen, det är först långt senare
man ser den stora bilden. Medan man
är inne i ett skeende ser man en massa olika saker, men man vet inte med
säkerhet vilka som blir väsentliga.
Målgruppen för boken är alla som
är intresserade av att få en bättre förståelse för Turkiet och Mellanöstern
och det som händer där.
– När vi ser flyktingströmmar till
Europa förstår vi inte alltid vad som
gör att de lämnar sina länder.
Inom Turkiets gränser finns 3,5 miljoner syriska flyktingar, men turkar
själva har också flyttat utomlands.
Att få diskutera med turkiska kollegor och vänner har varit en förmån
för Sandell. Att människor i västvärlden har en del fördomar och felaktiga
uppfattningar om Turkiet och Mellanöstern ser Torsten Sandell som problematiskt.
– De kan vara väldigt ledsna när
de tycker sig märka att västerlänningar tror sig veta bättre om deras
egen historia och utveckling.
Sandell säger att historieuppfatt-

”Man kan inte
undertrycka
folkets religiösa
känslor hur länge
som helst.”
Torsten Sandell

ningen i Mellanöstern har formats av
traumat från det stora osmanska imperiet som föll samman. I folkmedvetandet finns en djupt rotad misstänksamhet mot västerlänningar. Den har
inte försvagats i modern tid, när USA
bombat Libyen, Irak och medverkat
till kaoset i Syrien.
– Man kan förstå att de tänker så
här: de kristna länderna vill förstöra muslimvärlden. Det är också mot
den bakgrunden man måste förstå de
extrema muslimska terroriströrelserna. De har uppstått ur ett hat mot den
kristna världen, de bygger på förståelsen att det pågår ett religionskrig.

Sekulär stat

Turkiet grundades som en sekulär stat.
Landsfadern Mustafa Kemal (Atatürk)
gjorde upp med det gamla sultanatet
och införde en strikt sekularism. Religionen skulle inte få ha någon roll i
politiken eller statsapparaten. Länge
var hans parti också det enda tillåtna.
– Det här upplever många turkar
som diskriminerande mot sin tro.
Trots allt är ju 99 procent av alla etniska turkar muslimer.
Nu har islam fått revansch. Presi-
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förändring
tera mot regeringens politik har de
blivit kallade rebeller och terrorister.
– När Erdoğan har vunnit, fast
han bara fått 51 procent, menar han
att det som han gör är lika med folkets vilja. Han har alltså fått en fullmakt att handla som han själv finner för gott. Det är väldigt långt från
vår uppfattning om demokrati. Men
man måste förstå den i den kontext
som finns där.
I Mellanöstern har det alltid funnits
en betoning på att en person ska leda, berättar Sandell. Det går tillbaka
till sultaner och khaner och det ännu äldre klansamhället.

som uppriktigt frågar efter alternativ till islam som de har vuxit upp
med. Jag kan inte låta bli att tänka
att det finns väldigt mycket uppriktigt sökande.

Uppriktigt sökande

Torsten Sandell säger att en väldig omvälvning är på gång i den muslimska
världen. Den är inte starkast just i Turkiet, men syns även där.
– Man kan bara tänka på det här:
Varför flyr muslimer från sina egna
muslimska länder? Varför flyr de till
kristna länder? Och när de märker
att de måste fly från sin egen religion
till den religion som Koranen beskriver som falsk, och de blir väl mottagna – vad händer då? Jo, vi har sett att

Torsten Sandell
märkte att många
ville veta mer om
Turkiet. FOTO:
EMELIE WIKBLAD

de omprövar sin egen livsgrund och
värdegrund.
Även i Turkiet händer ofta att människor kommer ber honom berätta om
sin tro. Sandell tycker det som händer
nu är spännande att följa med.
– Naturligtvis finns det också
lycksökare. Men jag har under de
här åren mött många människor

Hurdan är situationen för kristna i Turkiet idag?
– Den är nog bra, det är ingenting särskilt på gång nu. Naturligtvis är det en
liten minoritet, som man alltid har
hållit för lite mindre värd.
Vad framtiden bär vet vi inte. Sandell noterar att ett drag i islamsk kultur är att den ofta skyller ifrån sig och
söker syndabockar när något händer.
– Det är tyvärr inte otänkbart att
det någon dag går så att de kristna blir
syndabockarna.
Ifjol läckte det ut resultat från en
undersökning bland unga människor
i Turkiet om deras inställning till religion. Den visade på ett stort ras för
troende muslimer.
– Det sker någonting bland befolkningen. Det är egentligen oerhört, man har inte brukat ifrågasätta sin religion. Islam tappar terräng
på ett sätt som jag tror att vi i väst inte har koll på.

FOTO: PIXABAY

dent Erdoğans AKP är ett i raden av
religiösa partier som vuxit fram sedan
början av 1950-talet. Under 2000-talet har Turkiet islamiserats på alla
plan: staten stöder religiösa friskolor, huvuddukar för kvinnor är til�låtna i alla yrken, det satsas på byggande av moskéer.
– Nu har folket en regering och president som lyfter fram islam. Man
kan inte undertrycka folkets religiösa känslor hur länge som helst.
Men de som hoppades att islam
skulle lösa alla samhällsproblem har
blivit besvikna. Till exempel följer regeringen Koranens förbud mot att ta
ränta och vill inte höja styrräntan för
att stabilisera valutan. Det dogmatiska ställningstagandet leder till inflation, liran har fallit med 40 procent
sedan årsskiftet.
– Priserna har höjts överallt. Folk får
svårigheter, vi hörde också att det sker
konkurser nu: affärer, butiker och kaféer stänger.
Vi nordbor har svårt att förstå den
nya form av demokrati som växer
fram i Turkiet. De senaste 16 åren har
presidentens AKP vunnit valen. När
oppositionen samlats för att protes-
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KYRKBRAND. När kyrkan i Kiihtelysvaara
brann var chocken stor hos både ortsbor
och församlingsanställda. Nu brinner de
för att bygga en ny.

Det
brustna
hjärtats
kyrka
TEXT OCH FOTO: OLLI SEPPÄLÄ
Ett orange solljus sipprar fram genom
dimman. Det är en vacker, regntung
oktoberdag i Kiihtelysvaara. Höstfärgerna lyser tröstande över det karga,
nordkarelska landskapet.
I församlingshemmet har några personer samlats: Vaara-Karjala församlings kyrkoherde Anne Angervo, församlingsrådets viceordförande Eevi
Väistö samt församlingsmästare Jouni Heiskanen och hans fru, församlingens värdinna Maija-Leena Heiskanen. Henne kallar alla i Kiihtelysvaara för Maikki.
Ett tag var Kiihtelysvaara fokus för
riksmediernas uppmärksamhet. Den
23 september brann ortens korskyrka, helt byggd i trä.
Det klarnade snabbt att branden var
anlagd. Polisen har meddelat att den
skyldiga har erkänt. Han kommer från
Kiihtelysvaara, vilket har gjort sorgen

”Sedan gick han
in i kyrksalen,
lyfte ner altartavlan, bar ut
den och lutade den mot kyrkans stenmur.”

tyngre för många. Varför? frågar man.
Kyrkan är nu en hög förkolnade
stockar. En sorglig syn. Kommer Kiihtelysvaara att få en ny kyrka mer?
– Jo, det kommer vi! säger de som
samlats i församlingshemmet med en
mun.
I Kiihtelysvaara vill man snabbt inleda byggandet av en ny kyrka. Det finns
redan många tankar på hur kyrkan borde eller inte borde se ut.
Många hoppas på att kyrkan, åtminstone delvis, ska byggas på talko. Det
skulle skapa ett band mellan ortsborna och den nya kyrkan.
Penninginsamlingen för den nya
kyrkan väntar bara på det officiella beslutet om att bygga nytt. Församlingen är en offentligrättslig institution och
bär upp skatt, så den kan inte ordna en
insamling. Alltså har det lokala Kiihtelysvaara-sällskapet lovat stå för insamlandet.
När de som samlats i församlingshemmet minns det som hände den 23

september svallar känslorna. Både de
som jobbar i församlingen och andra
i trakten drabbades hårt av olyckan.
Branden har fortfarande följder i
människornas liv, även om röken blåst
bort sedan länge. Minnena är som sot:
fastnar lätt och är svåra att skaka av sig.

Elden fick kraft av spåntaket

Församlingsmästare Jouni Heiskanen
sov djupt hemma i sin säng när hans
telefon ringde. Klockan var 4.52.
Strax innan, klockan 4.50, hade
Kiihtelysvaara kyrkas brandlarmsystem alarmerat brandkåren. Samtalet
till Heiskanen kom från vaktföretaget
Tanskanen. De meddelade att det kom
ett brandlarm från kyrkan. Den sömniga Heiskanen tänkte att det aldrig förr
kommit ett brandlarm, bara fellarm
från alarmsystemet.
Han klädde på sig och tog bilen till
kyrkan, ett par kilometer från hemmet. Redan en god bit innan han var
framme såg han det orangea skenet och

brandbilarnas blåljus. Men inga lågor.
Innan Heiskanen åkte iväg erbjöd sig
hans fru Maikki att följa med. De kom
överens om att mannen åker iväg och
ringer om något har hänt.
När Heiskanen anlände till kyrkans
parkeringsplats fanns där en brandbil
och tre brandmän. En av dem sprutade vatten på lågorna. Elden fick mer
kraft när den klättrade uppför det tjärade spåntaket.
Heiskanen sa till en av brandmännen
att han tänkte kila in i kyrkan genom
dörren till sakristian, för elden hade
inte spritt sig dit än. Han öppnade det
låsta skåpet inne i sakristian och lyfte
ut lådorna med nattvardskärl. Han hade tänkt vara i kyrkan klockan sju den
morgonen och i god tid före gudstjänsten placera kärlen på på altaret.
Men nu bar han i stället ut dem och
ställde dem under en gran. Sedan gick
han in i kyrksalen, lyfte ner altartavlan, bar ut den och lutade den mot kyrkans stenmur.
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Sedan gick han in i kyrkan en tredje gång. Då bar han ut liturgiska kläder, bland dem en gammal, värdefull
mässhake. Också dem stuvade han under granen.
Klockan 5.06 ringde han sin fru
Maikki. De kom överens om att Jouni
skulle ringa samfällighetens fastighetschef Jussi Nevalainen och Maikki kyrkoherde Anne Angervo. Maikki ringde dessutom församlingspastor Jukka
Erkkilä och diakonen Reima Hassinen.
Sedan klädde hon sig i gul väst och cyklade till kyrkan.
Under tiden hade Jouni Heiskanen
lyft in de föremål han räddat i sin bil. Altartavlan var för stor, den fick inte rum.
Samtidigt insåg han att den måste flyttas, för värmen blev allt kraftigare och
släckningsvattnet kom allt närmare.
Heiskanen bar den tunga tavlan till
församlingshemmet, som låg 300 meter från kyrkan. När han lyfte ner tavlan hade ramen spruckit en aning. Nu
fick tavlan ett märke på Jesus knä, ef-

tersom Heiskanen bar den som man
bär gipsskivor: sidlänges så att de lutar mot bärarens huvud. Målningens
tyg har lossnat ur sin söm på det ställe
där trycket var som hårdast.

– Det stör mig inte, tvärtom. Jag tycker inte att det är obehagligt att gå igenom det som hände under brandnatten, det är mitt sätt att bearbeta händelserna, säger Heiskanen.

Änglar som hjälp?

Diagnos: brustet hjärta

Hur orkade Jouni Heiskanen ensam
bära en tung altartavla? Det har väckt
stor förundran. Själv har han sagt att
han tror att han hade några änglar som
medhjälpare.
I sociala medier har man skrattat åt
änglarna – hur tung kan en altartavla vara?
Väldigt tung. Det är bara att ta en tur
till Joensuu och Vaara-Karjala och be
om att få lyfta tavlan. Den lutar mot
väggen i salen i Kiihtelysvaara församlingshem, och den är inte alldeles lätt att lyfta.
Jouni Heiskanens hjältedåd har väckt
uppmärksamhet, och det finns det skäl
för. Han har nästan blivit en kändis och
får berätta sin historia om och om igen.

Som om allt detta inte varit nog för familjen Heiskanen kom följande tillbud
senare samma dag.
På eftermiddagen den 23 september drabbades Maikki Heiskanen av ett
sjukdomsanfall. Hon fördes till sjukhus
med ambulans.
Diagnosen var brustet hjärta, eller
takotsubo kardiomyopati. De känslor
som kyrkbranden väckte hos henne
framkallade en fysiologisk reaktion,
en hjärtinfarkt orsakad av emotionell
stress.
Hon låg en vecka på sjukhus.
– Om den nya kyrkan saknar namn
så har jag ett bra förslag, ler hon.
Det namnet står som rubrik för den
här artikeln.

Församlingsrådets viceordförande Eevi
Väistö, församlingsmästare
Jouni Heiskanen,
församlingsvärdinnan Maikki
Heiskanen och
kyrkoherde Anne
Angervo framför
det som finns
kvar av kyrkan i
Kiihtelysvaara.

Kunde inte titta på ruinen

Kyrkoherde Anne Angervo knäppte på
sin telefon klockan sju på morgonen
den 23 september. Där fanns ett meddelande: Ta snabbt kontakt. Kyrkan i
Kiihtelysvaara har brunnit.
Angervo hade semester och befann
sig i Helsingfors. Nu satte hon sig i bilen
tillsammans med sin man och började köra mot Joensuu. Hon säger att hon
inte minns just något av resan. Hon var
gråtfärdig hela tiden.
När bilen körde upp mot Kiihtelysvaara kunde hon inte titta åt vänster,
mot kyrkan. Vid klockstapeln svängde vägen åt höger, mot församlingshemmet.
– Jag kunde inte titta på den svarta,
tomma kyrkbacken. Om jag hade sett
en rykande ruin hade känslan av sorg
helt tagit överhanden. Snart var jag där,
tillsammans med uppskärrade, gråtanFortsättning på följande sida.
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Jouni Heiskanen poserar tillsammans med altartavlan som han räddade undan lågorna.

de människor vid församlingshemmet.
Om jag hade gråtit hade det inte varit
till hjälp för någon.
Själva brandplatsen besökte hon först
många dagar senare. Hon gick dit på
kvällen, för hon ville vara ensam.
– Det regnade. Jag stannade där
länge.
Det fotografi som tagits för den här
artikeln knäpptes den 16 oktober, och
det var andra gången Angervo besökte ruinerna av den förstörda kyrkan.
– Jag ser kyrkan framför mig som
den var, hel. Jag föreställer mig att jag
går in i kyrkan och gör som jag alltid
gjort. Jag saknar till exempel altardukens spetskant.
När Angervo sagt det här kommer
det fram att spetskanten inte var i kyrkan när den brann upp. Jouni Heiskanens vikarie hade av misstag knuffat till nattvardskärlet och spillt vin på
spetsen.
Nu är spetsen tvättad och fläcken
borta.
Människorna i Kiihtelysvaara får syn
på de här små, vardagliga miraklen. Det
finns ett annat minne från den gamla
kyrkan: en bänkrad som flyttades bort
för att ge rum för ett lekutrymme för
barnen. Bänken förvaras i klockstapeln
och räddades därför undan lågorna.

Ruinen lockar skattjägare

Församlingsrådets viceordförande Eevi
Väistö bor några kilometer från kyrkan
och var under brandmorgonen lyckligt
ovetande om det som hänt.
På morgonen tog hon fram sin iPad
och kastade en blick på Ilta-Sanomats
nätsida. Där stod det något om en kyrkbrand och om Kiihtelysvaara.
– Först fattade jag inte att det handlade om vår kyrka. På något vis trodde
jag att artikeln hade att göra med händelser långt bak i tiden.
Liksom Väistö var också många andra ortsbor ovetande om det som hänt.
En person fick veta om branden via bekanta i Sverige, när de ringde upp och
frågade hur det gått med kyrkan.
Brandplatsen och kyrkans ruiner
lockar fortfarande folk till platsen. Tysta
kommer de dit och ser på det som finns
kvar av den plats som varit en scen för
de viktiga händelserna i deras liv: den
egna kyrkan.
Församlingen har låtit installera kameror på brandplatsen, för ruinerna
har också lockat människor som är på
jakt efter ”skatter”, till exempel värdemetaller. Sådana har också hittats
i ruinerna, smultna ljusstakar i silver.
Dem har Jouni Heiskanen burit bort,
i säkerhet.
De gamla spikarna som i tiden smid-

”Jag är glad över att det inte är min uppgift att
förhöra eller anklaga den som tände på.”
Jouni Heiskanen

des av bysmeden har man också tagit
vara på. De kan till exempel förvandlas till föremål som kan säljas till förmån för det nya kyrkbygget. Också andra insamlingsidéer har framförts: åtminstone ska man ordna några konserter senare i höst.

Ett ögonblick i sänder

Vaara-Karjala församling har elva anställda. De har fått tala med en psykolog. Alla har bearbetat händelserna på
sitt eget sätt. Maikki Heiskanen berättar att hon gått igenom kyrkan i sitt sinne, föremål för föremål, och skrivit ner
allt hon minns.
Anne Angervo säger att med kyrkan
brann också en del av henne själv, en
del av hennes yrke och person.
– Folk har frågat mig hur jag orkar,
hur jag klarar mig. Jag har svarat att jag
inte vet, för jag har ingen erfarenhet av
hur jag reagerar när kyrkan brinner upp.

Så här ser de ut,
orgelpiporna som
fanns i Kiihtelysvaara kyrka.

Hon tröstas av orden i psalm 391: Blott
en dag, ett ögonblick i sänder.
– Jag tänker att om man lever bara
en halv dag i taget så orkar man bättre. Nu är det tid att sörja.
Många i Kiihtelysvaara är mer otåliga
eller snabba i sin sorg. De vill ha något
att göra och större aktivitet och verksamhet för den nya kyrkan.
Men att bygga nytt är en lång process.
Jouni Heiskanen jagar inte upp sig
genom att låta tankarna snurra kring
den person som tände på kyrkan i Kiihtelysvaara.
– Jag är glad över att det inte är min
uppgift att förhöra eller anklaga den
som gjorde det.
Vissa ortsbor har känt vrede och
hämndbegär.
– Men sätt nu ändå något hoppfullt
i slutet av din text, ber Anne Angervo.
Hon avlägsnar sig för en stund och
kommer tillbaka med en diktbok av
Mirjami Lähteenkorva. Hon bläddrar
fram till dikten Lasinen kirkko (En kyrka av glas).
”Se minkä kadotin, jäi kuitenkin; / jäi minuun kaikki, jota rakastin, / vain ajan lasi
välissä sen on.” (Ungefär: Det jag förlorade, stannade ändå kvar / allt jag älskade stannade kvar / bara tidens glas
skiljer oss åt.)
Kiihtelysvaaras nya kyrka kommer
knappast att byggas av glas, utan av
trä – åtminstone om man frågar ortsborna.
Men dikten handlar inte om byggnadsmaterial, utan om en syn där sorgen över det som gått förlorat och hoppet om det som ska komma blir ett.
(Översättning från finska av Sofia Torvalds.)
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RADIO & TV
Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl.19.15 Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 9.10)
Fre 2.11 Philip Hällund, Kökar Må 5.11 Hans Växby,
Vanda (repris) Ti 6.11 Karin
Saarukka, Nedervetil (repris) Ons 7.11 Sissi Uunila,
Mariehamn To 8.11 Fredrik
Martin, Ekenäs. VEGA

Fre 2.11 Inger Sjöberg, Esbo
Lö 3.11 18.03 Ett ord inför
helgen. Sö 4.11 Medborgare
i två riken. Textläsare: Karl
Sällström och Lotta Keskinen. Må 5.11 Heidi Jäntti, Sibbo Ti 6.11 Siv Södö,
Pedersöre Ons 7.11 Tommy
Nyman, Pedersöre To 8.11
Markus Linde, Sundom.
VEGA

Lö 3.11 Ökenmässa med
Vasa svenska församling.
Predikant och liturg: Gunnar
Särs. Organist: Dan Andersson. Monica Heikius leder
Trefaldighetskyrkans kör,
solist Gunnevi Granlund. Violinist: Leena Havu-Erhie.
Sö 4.11 Gudstjänst med Jakobstads svenska baptistförsamling. Predikant: Peter Sundqvist. VEGA

Vinterresa till Almuñécar,
södra Spanien 12–19.1.2019
Vi njuter av sol, värme, sköna promenader, intressanta utfärder, god mat, trevligt
sällskap och äkta andalusisk stämning. Börja
det nya året på bästa möjliga sätt!
Pris: 690 €, i priset ingår flyg, logi i 4-stjärnigt hotell i dubbelrum, riklig frukost och
middagsbuffé.
Mera info och anmälningar: verksamhetsledare Kalle Sällström, kontakt@forsamlingsforbundet.fi, 050-3562 475. Teknisk
arrangör: Göran Sundqvist Travelpartner

KANDIDATLISTOR FÖR VAL AV KYRKOFULLMÄKTIGE I LOJO FÖRSAMLING
FÖRHANDSRÖSTNING: 6-10.11 • VALDAG: 18.11
Info om röstningsställen på www. www.lohjanseurakunta.fi
2 Skog Valtteri
3 Helminen Erkki
4 Jalola-Korhosaari Pauliina
5 Kaartinen Sirkka
6 Kivinen Anna
7 Komulainen Susanna
8 Lampinen Heljä
9 Luhtala Riitta
10 Majuri Maija
11 Malinen Marjukka
12 Méling Jani
13 Meskanen Ayda
14 Oinonen Rolf
15 Saario Minna
16 Sornikivi Lea
17 Strömberg Janne
18 Urama Raija
19 Vaarala Erja
20 Virtanen Oili
21 Weckström Nea
22 Ilomäki-Piirilä Hannele
23 Isaksson Christer
24 Kangas Inkeri
25 Kullberg Teddy
26 Lehtinen Matti
27 Lindberg Leif
28 Mustonen Timo
29 Nordström Kim
30 Packalén Paul
31 Puomila Jaakko
32 Schulman Minette
33 Sere Susanne
34 Sutinen Saila
35 Tikkanen Terho
36 Virkkilä Iris
37 Virtanen Pasi
38 Välimäki Minna
39 Ahlström Heidi

40 Brummer Alli
41 Eräpolku Merja
42 Friberg Raimo
43 Hokkanen Mia
44 Iivonen Seppo
45 Jouhi Simo
46 Järvinen Tea
47 Kaskinen Anna-Mari
48 Kuntsi Pirjo
49 Lahtinen Anni
50 Myöhänen Paavo
51 Mäntyvaara Jyrki
52 Paattiniemi Kirsti
53 Piippo Ari
54 Pohjonen Kauko
55 Sohlberg Esa
56 Sojanto Suvi
57 Ståhle Miia
58 Suhonen-Laakso Anneli
59 Taivainen Erkki
60 Viljamaa Marika
61 Ahlfors Tuisku
62 Eskola Mika
63 Heino Jaakko
64 Hirva Olli
65 Jääskeläinen Susanna
66 Laaksonen Sanna
67 Lepokallio Miika
68 Mäkinen Minna
69 Niemi Tuula
70 Oksanen Kirsi
71 Ranta Hilkka
72 Räsänen Pekka
73 Saari Leena
74 Silander Jaana
75 Viita Uolevi
76 Aarnio Kaisa
77 Ahtiainen Jouni

För valnämnden i Lojo församling
Ordförande, Ilpo Härmä

78 Bäckman Erja
79 Erkintalo Jussi
80 Forsström Pirjo-Leena
81 Haatio Toivo
82 Hakola Satu
83 Hartikainen Leena
84 Holappa Jarkko
85 Huuhka-Tarkiainen Minna
86 Kaira Jorma
87 Kerko Helinä
88 Kielinen Mari
89 Kujala Timo
90 Lahtinen Marjatta
91 Lausteela Jorma
92 Lausteela Riitta
93 Lehtinen Maarit
94 Lehtonen Minna
95 Lehtonen Pirjo
96 Lylylahti Harri
97 Malin Suvi
98 Mantere Liisa
99 Mesimäki Aulikki
100 Mäenpää Riitta
101 Mäenpää-Sallinen Elisa
102 Niemimaa Juha
103 Niskala Kaisa
104 Nurmi Elisa
105 Pehkonen Keijo
106 Piira Ritva Heleena
107 Ravantti Kimmo
108 Rinne Kaisa
109 Salonen Irja
110 Seger Päivi
111 Silfverberg Jari
112 Silfverberg Päivi
113 Silvennoinen Birgitta
114 Syvänne Marja-Riitta
115 Särmäharju Juha

FÖRSAMLINGSVALET 2018 I VANDA
FÖRHANDSRÖSTNINGSSTÄLLEN I VANDA, DATUM OCH ÖPPETTID:
Asolan seurakuntatalo, Asolav. 6, 01400 Vanda, 08.11.2018 kl. 09.00 – 12.00. Vallokalen är
tillgänglig.
Dickursby Vanda-info, Köpcentrum Dixi, Banv. 11, 01300 Vanda, 06.11.2018 – 10.11.2018
kl. 09.00 – 18.00. Vallokalen är tillgänglig.
Foibekartano, Sjukhusg. 7, 01400 Vanda, 08.11.2018 kl. 10.30 – 12.00. Vallokalen är tillgänglig.
Folkhälsanhuset i Vanda, Vallmov. 28, 01300 Vanda, 08.11.2018 kl. 10.00 – 11.30. Seniorhus.
Vallokalen är tillgänglig.
Gladas församlingshus, Musikantgr. 1, 01390 Vanda, 09.11.2018 kl. 09.00 – 14.00,
10.11.2018 kl. 12.00 – 17.00. Vallokalen är tillgänglig.
Hakunilan kirkko, kirkkoherranvirasto, Håkansbölev. 48, 01200 Vanda, 06.11.2018 –
10.11.2018
kl. 09.00 – 18.00, 08.11.2018 kl. 09.00 – 20.00. Vallokalen är tillgänglig.
Havukosken palvelukeskus, Södra Rastv. 12, 01360 Vanda, 07.11.2018 kl. 10.30 – 12.00. Vallokalen är tillgänglig.
Honey Bakery, Askiston leipomo, Askisv. 1, 01680 Vanda, 08.11.2018 kl. 13.00 – 15.00.
Hämeenkylän kirkko, Yhteisen pöydän yhteydessä, Plogv. 3, 01630 Vanda, 07.11.2018 kl.
12.00 – 13.00. Vallokalen är tillgänglig.
Hämeenkylän seurakunnan kirkkoherranvirasto, Plogv. 3, 01630 Vanda,
06.11.2018 kl. 09.00 – 18.00, 07.11.2018 kl. 09.00 – 18.00, 08.11.2018 kl. 09.00 – 18.00,
09.11.2018 kl. 09.00 – 18.00, 10.11.2018 kl. 09.00 – 18.00. Vallokalen är tillgänglig.
K-Market Kulomäki / vaalibussi, Ryssugnsst. 2, 01450 Vanda, 08.11.2018 kl. 14.00 – 15.30,
10.11.2018 kl. 10.00 – 12.00.
K-Market Riskiläkuja / vaalibussi, Grisslagr. 2 A, 01450 Vanda, 08.11.2018 kl. 16.00 – 17.30,
10.11.2018
kl. 12.30 – 14.30.
K-Supermarket Korso, Minkgr. 2, 01450 Vanda, 08.11.2018 kl. 16.00 – 20.00, 10.11.2018
kl. 10.00 – 14.00. Vallokalen är tillgänglig.
K-Supermarket Nikinmäki / vaalibussi, Bromsv. 2, 01490 Vanda, 08.11.2018 kl. 18.00 –
20.00, 10.11.2018 kl. 15.00 – 17.00.
K-citymarket Koivukylä, Backlundsgr. 11, 01400 Vanda, 09.11.2018 kl. 12.00 – 19.00,
10.11.2018 kl. 11.00 – 18.00. Vallokalen är tillgänglig.
Katriinan sairaala, Katriinanakuja 4, 01760 Vantaa, 09.11.2018 kl. 12.00 – 19.00.
Kauppakeskus Myyrmanni, Iskoskuja 3 A 1, 01600 Vantaa, 06.11.2018 – 09.11.2018 kl. 12.00
– 19.00, 10.11.2018 kl. 11.00 – 18.00. Vallokalen är tillgänglig.
Kauppakeskus Myyrmanni, Stenflisgr. 3, 01600 Vanda, 07.11.2018 kl. 12.00 – 19.00. Vallokalen är tillgänglig.
Kivistön kirkko, Laavat. 1, 01700 Vantaa, 07.11.2018 kl. 14.00 – 19.00, 10.11.2018 kl. 11.00 –
15.00. Vallokalen är tillgänglig.
Koivukylän kirjasto, Granrisst. 2, 01360 Vanda, 06.11.2018 kl. 13.00 – 19.00.
Koivukylän palvelutalo, Vårträdsgr. 13, 01360 Vanda, 06.11.2018 kl. 10.30 – 12.00. Vallokalen
är tillgänglig.
Kolohongan kerhohuone, Östra Vitbäcksv. 19, 01260 Vanda, 07.11.2018 kl. 16.00 – 18.00.
Korson entinen kirjasto 2. kerros, Korsov. 2, 01450 Vanda, 07.11.2018 kl. 12.00 – 13.00. Vallokalen är tillgänglig.
Korson seurakuntakeskus kirkkosali II, Havsörnsv. 4, 01450 Vanda, 06.11.2018 – 10.11.2018
kl. 09.00 – 18.00. Vallokalen är tillgänglig.
Lammaspolun kerhotila, Lammst. 1, 01710 Vanda, 09.11.2018 kl. 10.00 – 11.30. Vallokalen är
tillgänglig.
Laurea, Banv. 22, 01300 Vanda, 07.11.2018 kl. 10.00 – 12.00. Vallokalen är tillgänglig.
Leinelän päiväkoti, Skogsfegr. 2, 01340 Vanda, 08.11.2018 kl. 16.00 – 19.00.
Länsimäen kirkko, Kerogr. 9, 01280 Vanda, 07.11.2018 kl. 17.00 – 19.00, 09.11.2018 kl. 11.00 –
14.00. Vallokalen är tillgänglig.
Martinlaakson lukio ja Kauppiaitten kauppaoppilaitos Mercuria, Martinlaaksont. 36, 01620
Vantaa, 08.11.2018 kl. 10.30 – 13.30.
Metropolia ammattikorkeakoulu, Leirit. 1, 01600 Vantaa, 07.11.2018 kl. 09.00 – 13.00.
Monitoimikeskus Lumo, Gråsiskav. 14, 01450 Vanda, 06.11.2018 – 08.11.2018 kl. 10.00 –
18.00. Vallokalen är tillgänglig.
Myyrmäen kirkko, kirkkoherranvirasto, Uomat. 1, 01600 Vantaa, 06.11.2018 – 10.11.2018
kl. 09.00 – 18.00. Vallokalen är tillgänglig.
Nissaksen asukaspuisto, Nissasv. 9, 01200 Vanda, 06.11.2018 kl. 10.00 – 12.00.
Peijaksen sairaala, Sjukhusg. 1, 01400 Vanda, 08.11.2018 kl. 13.00 – 15.00. Vallokalen är
tillgänglig.
Point, Hagelstamint. 1, 01520 Vanda, 06.11.2018 – 08.11.2018 kl. 17.00 – 20.00. Vallokalen är
tillgänglig.
Pähkinärinteen kerhotila, Lammgr. 2 B, 01710 Vanda, 06.11.2018 kl. 16.00 – 18.00. Vallokalen är tillgänglig.
Pähkinärinteen palvelutalo, Kastanjegr. 1, 01710 Vanda, 07.11.2018 kl. 14.00 – 15.30.
Päiväkummun koulu, Ismov. 2, 01420 Vanda, 07.11.2018 kl. 16.00 – 19.00.
Rekolan seurakunnan kirkkoherranvirasto, Gustavsv. 22 D, 01400 Vanda, 06.11.2018 –
10.11.2018 kl. 09.00 – 18.00. Vallokalen är tillgänglig.
Sotungin koulu, Sottungsbyv. 19, 01200 Vanda, 07.11.2018 kl. 11.00 – 13.00. Koulun oppilaille
ja henkilökunnalle.
Tikkurila Koskikeskus, Fernissag. 4, 01300 Vanda, 06.11.2018 – 09.11.2018 kl. 09.00 – 18.00.
Vallokalen är tillgänglig.
Tikkurilan lukio, Vitbäcksv. 53, 01370 Vanda, 08.11.2018 kl. 11.00 – 13.00. Vallokalen är tillgänglig.
Vantaan ammattiopisto Varia, Ojahaant. 5, 01600 Vantaa, 07.11.2018 kl. 09.00 – 13.00.
Vantaan ammattiopisto Varia, Koivukylän toimipiste, Pyrolav. 119, 01360 Vanda, 07.11.2018
kl. 11.00 – 14.00.
Vapaalan seurakuntatalo, Ilpolav. 2, 01650 Vanda, 08.11.2018 kl. 11.00 – 12.30. Vallokalen är
tillgänglig.
Varia Aviapoliksen enhet, Frälsev. 13, 01530 Vanda, 06.11.2018 kl. 11.00 – 13.00. Vallokalen är
tillgänglig.
Varia Sandkulla enhet, Tennisv. 1, 01370 Vanda, 09.11.2018 kl. 11.00 – 13.00. Vallokalen är
tillgänglig.
Vaskivuoren lukio, Virtat. 4, 01600 Vantaa, 06.11.2018 kl. 10.30 – 13.30.

Vantaan seurakunnat
Församlingarna i Vanda
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Dikter hjälper
mot allt

Det här är en
anspråksfull
rubrik men
jag menar
allvar.
Jag satt
på bussen
och min höft
värkte (min
höft värker ibland). Jag
tittade ut mot Västerledens bullerstaket och
kände mig själv övermannas av grå hopplöshet och just då plockade
jag fram boken Poems
for a world gone to sh*it
ur min väska och började
läsa dikter. Och min höft
slutade värka.
Jag lovar att det är
sant.
Sedan gick jag på jobb
och bläddrade lite till i
den här boken, och sedan började jag kopiera dikter ur den åt en vän
som är ledsen. Jag kopierade dikter om hur
hemskt allt är och sedan kopierade jag dikter
om hur vi gör motstånd
och tillslut sådana som
handlar om att vi äntligen är oss själva.
Jag kände mig som
en läkare som skriver
ut mediciner, men inte mediciner som lindrar
symtomen utan mediciner som botar.
Och jag kom ihåg fler
dikter. Jag kom ihåg att
jag brukade mumla ”Sigh
no more, ladies, sigh no
more, / Men were deceivers ever” (Shakespeare)
när jag var oyckligt kär.
Och efter det läste jag
Solja Krapu: ”Det kryllar
inte av sådana människor / som man skulle kunna ha den där / direktkontakten med /där
bara ett ögonkast / är
en stålvajer i darrning” –
och så kom jag ihåg att
när jag träffade min man
så var det en stålvajer
som darrade.
Och då visste jag.
Så det är inte bara det
att man kan känna igen
sin sorg och sin kärlek, man kan också känna igen det hopp som inte hunnit börja spira än.
Man kan känna igen det
man inte visste om sig
själv.
Det är sant, jag lovar.
¶¶Sofia

Torvalds
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Gud fanns
hela tiden men
nu märks han
RELIGION. Hur ska vi förhålla oss till böneutrop, religiösa skolor och kyrkklockor som stör
söndagssömnen? Finns det farlig religion? Kan
religion vara något som behövs för att bygga ett
gott samhälle? Joel Halldorf skriver om religionernas nya synlighet i ”Gud: Återkomsten”.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS
Författaren och teologen Joel Halldorf
ville skriva en enkel, folkbildande bok
som också är lite konstruktiv. Gud: Återkomsten handlar om att Gud är tillbaka
i samhällsdebatten. Äntligen! tycker en
del. Inte igen! tycker andra.
Lite som i ”Sagan om konungens återkomst”?
– Jag tänkte att titeln ska låta som en
film: ”Gud: Återkomsten.” För mig är
det liksom Sagan om konungens återkomst,
för vissa andra The Empire Strikes Back,
alltså någonting negativt. Så vi har lite olika syn på vilken film det är som
utspelar sig, ler Halldorf.
Han berättar att han precis föregående dag fick ett samtal av en man som
ville köpa tio stycken böcker för att dela ut till vänner och arbetslag. Äntligen
en bok den svarslösa troende kan ta till
i hetsiga religionsdebatter!
– De senaste åren har religionsfrågor
lyfts också av politiska partier. Man vill
förbjuda böneutrop, man vill förbjuda religiösa skolor – det blir en känsla av att det har gått för långt. Pendeln
svänger från tolerans till intolerans.
Då behövs saklighet och balans, säger Halldorf.
Egentligen handlar boken inte så
mycket om Guds återkomst som om
religionernas nya synlighet.
– På 1900-talet trodde vi att samhället var på väg att bli sekulärt. Religionen ignorerades och osynliggjordes. Den verklighetsbilden håller inte
längre. Religionerna är här, de gör väsen av sig, och de är här för att stanna.
Är den allmänna uppfattningen att vi lever
i en sekulär tid även om vi egentligen lever
i en postsekulär tid?

Om en helt annan värld
BOK
Djup tid och tunna ställen
Författare: Are Norrhava
Förlag: Verbum 2018
Are Norrhava är präst i Katarina församling i Stockholm och meditationslärare. Han är en omtyckt radiopratare i P1. Han är ho-

– Det finns en sammanblandning här.
Man är rädd för att religionerna ska återkomma, man säger att vi måste bevara
det sekulära samhället. Men samhället är inte sekulärt. Samhället är pluralistiskt och postsekulärt. Däremot
är staten sekulär, och det är någonting annat. Man blandar samman stat
och samhälle. Det är ingen av oss som
skriver om de här frågorna som vill ha
en religiös stat. Men vissa verkar tycka
att vi ska ha ett sekulärt samhälle och
att religionen helt ska privatiseras. Det
skulle bli ett väldigt förtryckande samhälle. Där skulle man förbjuda religiösa möten, man skulle förbjuda religiös förkunnelse på gatorna och kanske
religiösa symboler. Och det är en väldigt obehaglig och totalitär samhällsvision, menar jag.
När medier rapporterar om religiösa samfund är det ofta för att det hänt något upprörande – sexuella övergrepp till exempel.
Hur allmänbildade är svenska journalister
när det gäller religion?
– Det finns ett enormt kunskapsunderskott hos journalister. Journalistiken har
ju legat nära det man kallar den kulturradikala traditionen. Kulturradikalismen var väldigt kritisk mot Svenska
kyrkans makt. Det fanns skäl till det.
Men det är ett problem att journalister
idag inte har kompetensen att hantera
den religiösa mångfalden. De kan inte det de skriver om. Man kan skriva
väldigt initierat om politik och idrott,
men religion kan man skriva om bara
när det gäller något spektakulärt och
otäckt: övergrepp och våld. Det betyder att folk får en väldigt ensidig bild
av religion. All vardagsreligiositet går
helt under radarn.

”Mycket av det
vi uppfattar som
självklart goda
värderingar är en
kvardröjande kristen mentalitet.”

mosexuell och skriver och
talar mycket om HBTQpersoners rättigheter.
Det känns som att hans
färska bok Djup tid och tunna ställen i första hand riktar sig till den sekulära sökaren, den som står där vid religionernas smörgåsborg och
frågar: Varför ska jag komma
just till en kristen kyrka?
Anslaget känns provocerande för mig, på många
sätt. Det kan bero på att jag
– ur finländsk synvinkel –
helt enkelt känner att verk-

Det sägs till exempel att Trumpväljarna är
religiösa. Men du gör skillnad på religiös
identitet och religionsutövande.
– Finns det ett samband mellan religiös identitet och säg främlingsfientlighet och nationalism? Ja, inom vissa religiösa traditioner. Men tittar man
på svensk frikyrklighet finns inget sådant samband. Svenska frikyrkliga är
mer positiva till invandring och moskébyggen än sekulära. Tittar man på
Trumpväljarna så ser man att de nationalistiska värderingarna – till exem-

ligheten inte alls ser ut som
han beskriver den. Om man
i den kristna bubbla där jag
lever debatterar frågan ”kan
man ens gå på yoga som
kristen?” så är man liksom ett helt solsystem från
Norrhavas planet.
Men när det är sagt vill
jag poängtera att Norrhava skriver ödmjukt. Han är
ingen stor stilist – antagligen är han bättre som talare än som skribent – men
han har massvis att säga.
Nästan så mycket att det

pel att identiteten som ”vit” är mycket viktig – var något 60–70 procent av
Trumpväljarna kryssade för. Bland religiösa väljare var de här värderingarna
inte lika viktiga. Så den nationalistiska konservatismen både i Sverige och
USA appellerar mer till sekulära konservativa än till religiösa konservativa.
Det vi ser med Trump är alltså konservatismens sekularisering.
Vad kan vi göra åt att religionen fått dåligt rykte?
– Mina svärföräldrar har berättat hur
det var förr, när min farfar var pingstpastor i Linköping. De säger ofta: ”Det
var så skönt när din farfar kom till stan,
för han kunde prata med kommunalråden och man kände att man var nor-

här materialet kunde ha blivit flera böcker.
Han skriver starkt om
grabbfostran, om att skamma varandra så att varje uttryck för sårbarhet och
känslighet hålls tillbaka. (Men
åh, vill läsa mer!) Han skriver
också väldigt intressant om
sin egen, personliga upplevelse av att ägna sig åt kontemplation och psykoterapi
fokuserad på medkänsla (vill
läsa mer om det också!).
Ibland tänker jag att han
helt enkelt borde ha löpt li-

nan ut och skrivit en självbiografi om sin andliga resa.
Men jag blir också väldigt
nyfiken. Jag skulle vilja åka till
Katarina församling och ägna mig åt Centering prayer.
Jag skulle gärna bo i Stockholm och vara en del av den
gudstjänstgemenskap han
visar små glimtar från.
Här sitter jag på min egen
planet och undrar: Kan man
bli utbyteselev? Hur skulle
jag fungera i en sådan verklighet?
¶¶Sofia

Torvalds
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mal som pingstvän.” Jag har aldrig riktigt förstått vidden av det där. Kyrkorna måste alltså anstränga sig för att bli
en samtalspartner i lokalsamhället: lära
känna folk, tala med journalister, vara
en normal del av samhällslivet. Det är
viktigt att man också visar att man vill
vara med och bygga ett gott samhälle,
att man bryter isoleringen.
Du skriver att Jesus var revolutionär. Hur
menar du?
– Vi tänker idag att idén om människans lika värde, att alla människor har
ett unikt och okränkbart värde, är något självklart. Men tittar vi på historien och globalt så ser vi att det inte
alls är så. Det normala har varit väldigt hierarkiska samhällen där vissa

människor haft mer värde än andra.
Så var det också i det antika Rom, där
de fria männen hade ett människovärde. Men slavar, kvinnor, barn – de hade inget människovärde, dem kunde
man mer eller mindre handskas med
som man ville. Så kommer Jesus och
säger till dem som inte räknades: Det
som ni har gjort för dessa mina minsta, det har ni också gjort för mig. Han
identifierar de fattiga och utsatta med
Gud. Det är revolutionärt. Att vi inte ser det har att göra med att den här
revolutionen har segrat. Vi ska inte ta
den för given.
– Tittar vi på samhällets historia så
har vi händelser som avlöser varandra på ytan. Under händelserna ligger ideologier, strömningar, trender i

NY BOK

till alla Bärtilälskare!
Bärtil och knytkalaset

Monica Vikström-Jokela
Johanna Sjöström (illustrationer)

1990

tiden, och under dem en mentalitet.
Den mentaliteten är fortfarande kristen. Jag skulle säga att den håller på
att tonas ut betänkligt, men den lever
kvar. Mycket av det vi uppfattar som
självklart goda värderingar är en kvardröjande kristen mentalitet. Om den
försvinner – det uppfattar jag som den
stora utmaningen.

Joel Halldorf
är docent vid
Uppsala universitet med fokus
på religion och
modernitet.

Hur kunde en god, postsekulär politik se ut?
– Det behövs ett kunskapslyft. Den
svenska religionspolitiken är utformad
för att reglera den svenska statens relation till Svenska kyrkan, en enhetlig
religiös aktör. Idag är det inte en religion, det är religionerna. Man måste
hantera den här pluralismen, och då
måste man kunna göra lite mer kvali-

Fåret Bärtil har ingen aning om vad ett knytkalas är. Hur ska han nu kunna fira Isa Gris
på Alla grisars dag? När alla bjuder till blir
knytkalaset en riktig fest. Grisigt gott! Eller
vad sägs om Rune Bergs mysmat, Hollys
kokoskottar eller Älgens äppelgott!
I boken ingår recept av mästerkocken
Micke Björklund!

www.fontanamedia.fi • tfn (09) 612 615 30 • info@fontanamedia.fi • Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors

tativa bedömningar: vad är det här för
slags religion, vad är det här för slags
gemenskap, kan vi samarbeta och samverka med dem? Det kräver mycket mer kunskap och mycket mer relationalitet. Tjänstemän och politiker
måste känna aktörerna och kyrkorna
måste också jobba på de här relationerna. Det finns en bra bild: två händer. Ena handen måste hålla borta den
destruktiva religionen, den som är extrem och våldsbejakande. Men all religon kan inte behandlas så, för då göder man snarare extremism och motståndsidentitet. Så den andra handen
ska sträckas ut till vanliga religiösa så
att vi inkluderar, så att vi säger att vi
är tillsammans i detta projekt: att bygga ett gott samhälle.
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JOSEPH STEIN

SHELDON HARNICK

JERRY BOCK

SPELMAN PÅ TAKET
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TEXT AV

V Ä R L D E N S

M E S T

S P E L A D E

MUSIK AV

M U S I K A L E R

PREMIÄR: 21.9.2019

OM ETT ÅR FYLLER VI 100!

IDAG SLÄPPS BILJETTERNA TILL JUBILEUMSPJÄSEN!
REGI MARKUS VIRTA
ORIGINALPRODUKTION: NEW YORK STAGE
REGISSERAD OCH KOREOGRAFERAD AV
JEROME ROBBINS
PRODUCERAD AV HAROLD PRINCE

Baserad på berättelser av Sholem Aleichem,
med specialtillstånd av Arnold Perl
Presenteras i samarbete med Music Theatre International (Europe)

BILJETTKASSAN PÅ RITZ KYRKOESPL. 22 | 06-3209330 | ÖPPEN TI–LÖ KL 12-14.30 & 15-17
BILJETTER OCKSÅ FRÅN NETTICKET.FI | WWW.WASATEATER.FI

VI STÖDER RENOVERINGEN AV WASA TEATER.
GÖR DET NI OCKSÅ!
WASA TEATERS
DAMKOMMITTÉ

GE DITT BIDRAG: WWW.WT100.FI

Bröderna
Gröndahls Stiftelse
Gesellius fond

William Thurings
Stiftelse

STIFTELSEN
WASA TEATER
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UR EVANGELIET
”Saliga de som
sörjer, de skall bli
tröstade.”

Läs mera i Matt. 5:1–
12.

OM HELGEN

RUNT KNUTEN

De heligas gemenskap

På lördag firar vi Alla helgons dag. Då kommer vi
ihåg både kristenhetens martyrer och alla övriga troende som inte längre finns hos oss.
Men ordet ”heliga” syftar inte endast på
de avlidna. Alla som tillhör Kristus är heliga. Enligt trosbekännelsen utgör de heliga
en gemenskap som också vi på ett osynligt sätt har del i.
På söndag är det tjugofjärde söndagen efter pingst och temat är Medborgare i två riken.

INSIDAN
BETRAKTELSEN HARRY SANFRID BACKSTRÖM

”Se samtiden
genom historien”
– ett samtal
mellan Sture Lindholm och Anders
Lindström.
To 8.11 kl. 19 i Ekenäs
församlingshem.

#bönetwitter
”Visa mig, Herre, din väg, så att
jag kan vandra i
din sanning ... (Ps
86:11).”

HELGENS TEXTER
FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 65:23–25
ANDRA LÄSNINGEN
Upp. 22:1–5

Har vi faktiskt så bråttom?
Vi firar alla helgons dag. I gudstjänsten tänder vi ljus för nära och kära som har avlidit under året och hedrar familjemedlemmar eller släktingar som inte längre finns
bland oss. Till denna tradition hör också att
tända ljus på gravarna. Om man vandrar på
en gravgård på kvällen den dagen så öppnar det sig för vår syn ett eldhav av tända
ljus och lyktor.
Alla helgons dag är egentligen bildat av två
separata åminnelsedagar. Det är alla helgons
dag den 1 november och alla troende avlidnas minnesdag den 2 november. Det är en
god tradition som förenar och ger möjlighet
till närhet, samvaro och tröst.
Jag har en tanke: Hur skulle det vara om vi
kom samman lite oftare i våra kyrkor tillsammans med familj, släkt och vänner och
på så sätt kom ihåg varandra, och i gemen-

skap med andra? Tänk om man kunde samlas på det sättet några gånger under året och
få möjlighet att utbyta tankar, samtala och
glädjas tillsammans.
Kanske också så att man efter gudstjänsten skulle samlas för en gemenskapsmåltid. Det kunde till exempel vara i församlingens församlingshem. Detta som en tanke att förvalta vidare och kanske utveckla, kanske i samarbete med den församling
där ni är bosatta.
Någon säger att det är så bråttom, vi hinner inte. Men då ställer jag frågan: Är det faktiskt så? Kanske det egentligen handlar om
val eller om prioritering? Gud är allsmäktig: [...] Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och
kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet,
amen (Upp. 7: 12).
¶¶Harry Sanfrid Backström

Harry Sanfrid Backström är kyrkoherde i Väståbolands
svenska församling, vars geografiska område sammanfaller
med Pargas stads i västra delen av Åboland.
I dag funderar han på hur viktigt det är att tänka de goda
tankarna och sträva efter att utelämna de dåliga tankarna,
och att vi får be om hjälp i detta av vår Herre och Gud.
Hans tips: Satsa på att se det positiva och goda i naturen, i
arbetet, i tillvaron, i livet.

Vi njuter av sol, värme, sköna promenader, intressanta
utfärder, god mat, trevligt sällskap och äkta andalusisk
stämning. Börja det nya året på bästa möjliga sätt!
Pris: 690 €, i priset ingår flyg, logi i 4-stjärnigt hotell i
dubbelrum, riklig frukost och middagsbuffé.
Mera info och anmälningar: verksamhetsledare Kalle
Sällström, kontakt@forsamlingsforbundet.fi, 050-3562
475. Teknisk arrangör: Göran Sundqvist Travelpartner

för tiden 2–8.11

Följ Kyrkpressens bönetwitter på sökordet
#bönetwitter
Veckans tweet är skriven av Harry Sanfrid
Backström.

FOTO: Leila Warén-Backström

Vinterresa till Almuñécar,
södra Spanien 12–19.1.2019

EVANGELIUM
Matt. 5:1–12
Alla helgons dag.
Temat är De heligas gemenskap.

PSALMFÖRSLAG
298, 129, 435,
582.
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

I KLARSPRÅK
Parentation innebär att
man i kyrkan läser upp
namnen på de avlidna i
församlingen och tänder
ljus till deras minne. Den
här helgen firar många
församlingar parentationsgudstjänster och
tänder ljus för dem som
lämnat oss sedan allhelgona i fjol.
Också utanför kyrkans väggar tänds ljus –
på begravningsplatserna
lyser hundratals ljus upp
novembermörkret, ljus
som tänts till minne av
anhöriga
som
inte
längre
finns
bland
oss.

DOMPROSTERIET
¶¶ BORGÅ
LÖ 3.11 KL. 12.15: Högmässa i
domkyrkan med ljuständing, Wilén, Lindgård, Söderström, Marianne Kulps grupp, färdtjänst
LÖ 3.11 KL. 16: Andakt i Näsebackens kapell, Smeds, Tollander,
Giséla Gren-Nordström solosång
SÖ 4.11 KL. 10: Mässa i Svartbäck-Spjutsunds skärgårds kyrka,
Wilén, Söderström
KL. 12.15: Högmässa, Lindgård,
Smeds, Tollander, Anna HenningLindbloms grupp
KL. 18: Domkyrkans Orgel 40
år, Orgelmässa orgel Jarkko
Yli-Annala, cello Teemu Ahola,
predikant Mats Lindgård, liturg
Juha Takala
Må 5.11 KL 8.30: Stolfysio, Gröt
och Prat, Sampoväg. 1, Vårberga,
pris 0,50 €
KL. 18: Teckenspråkig nattvardsgudstjänst, Finska församlingshemmets kapell, Lundagatan 5.
Tema: Alla helgons dag. Vi tänder
ljus för döda i gudstjänsten. Efteråt kyrkkaffe.
TI 6.11 KL. 12: Andakt med lunch i
församlingshemmet
On 7.11 KL. 17: Missions- och bibelkväll i musikrummet
TO 8.11 KL. 14-16: Nalleklubben
i Domprostgården, Finnbyv. 6.
För barn från 2 år. Lek, pyssel,
bibelberättelser och sång. Ingen
anmälan.
TO 8.11 KL. 18.30: Nomaden i Mariagården. Oskar Rasks enmans
cirkusföreställning Nomaden i
Mariagården, Slingerv. 1. Cirkusföreställning är enkom gjord för
kyrkorummet. Med cirkuskonstens medel skapas en meditativ
värld, där tystnaden bryts bara av
artisten och hans redskap, en stor
ring. För alla som kan sitta stilla
en halv timme. Efteråt teservering
och diskussion. Fritt Inträde.
15.11 kl. 18: KUL på Svenska! Vill
du hjälpa invandrare att lära sig
svenska? Kom till församlingshemmet to kl.18-20: 15.11, 29.11
och 13.12. Kvällste och vi pratar
svenska med varandra i mindre
grupper, leker enkla, roliga lekar
och sjunger på svenska.
¶¶ LAPPTRÄSK
lö 3.11: Alla helgons dag, högmässa med parentation i kyrkan
kl. 12. SL, CWR, Kyrkokören
sö 4.11 kl. 18: Taizémässa i lilla
kyrkan, SL, CWR
ti 6.11 kl. 9.30-11.30: Vuxenbarnklubb, Krubban, i Annagården, EL
6-10.11: Förhandsröstning och
hemmaröstning i församlingsvalet
¶¶ LILJENDAL
fr 2.11 kl. 9.30-11: Öppet café för
alla åldrar i Annagården
lö 3.11: Alla helgons dag, tvåspråkig högmässa med parentation
i kapellet kl. 10, SL, CWR, SS,
Kyrkokören
lö 3.11: Alla helgons dag, högmässa
med parentation i Andreaskapellet
kl. 14, SL, CWR, SS, Kyrkokören.
Efteråt kaffe i Annagården, Hommansby marthaförening

Ansvarig redaktör
kyrkliga annonser:
Erika Rönngård,
040 831 6614,
annons@kyrkpressen.fi

lö 3.11 kl. 17.30: Cellis i Mariagården
sö 4.11 kl. 16: Taizémässa i kyrkan, SL, CWR
ti 6.11 kl. 9.30-11.30: Vuxenbarnklubb, Krubban, Annagården,
EL
on 7.11 kl. 18: Tjejharmoni i Prästgården, Nea. Tema: Avslappning
to 8.11 kl. 9.30-11.30: Vuxenbarnklubb, Krubban, i Mariagården, EL
6-10.11: Förhandsröstning och
hemmaröstning i församlingsvalet
¶¶ LOVISA
Lö 3.11 kl. 15: Minnesgudstjänst
för de under året avlidna, Lovisa
kyrka
Sö 4.11 kl. 12: Högmässa i kyrkan
Ti 6.11 kl. 11-13: En Euros Café i
församlingshemmet
To 8.11 kl. 8.30: Morgonkaffe i
Tikva
6-10.11: Förhandsröstning i församlingsvalet
¶¶ PERNÅ
Lö 3.11:
- kl. 10 Allhelgona – Högmässa: i
Kyrkan, Lemberg, Kalliokoski
- kl. 16 Tvåspråkig minnesandakt:
i kyrkan. Ljuständning för de under året avlidna.
Sö 4.11:
- kl. 10 Högmässa: i kyrkan, Silfvergrén, Kalliokoski
- kl. 13 Mässa: på Sarfsalö, Silfvergrén, Kalliokoski. Sarfsalö
Marthaförening rf bjuder på kyrkkaffe efter gudstjänsten.
Ti-Lö 6.-10.11: Församlingsvalets
förhandsröstning. Annons i KP
och Nya Östis.
¶¶ SIBBO
Mer information: på Sibbo svenska församlings hemsida www.
sibbosvenskaforsamling.fi
Fr 2.11 kl. 13: Aulacafé i Söderkulla
kyrka -kl.16.
Lö 3.11 kl. 12: Mässa på alla helgons dag i Sibbo kyrka. Katja
Korpi, Camilla Ekholm, Mauriz
Brunell, Milja Westerlund. Ljuständning för dem som avlidit
under det senaste året. Daniel
Schoultz, cello. Efter mässan
bjuder församlingen på kaffe och
program i Prästgården.
Sö 4.11 kl. 18: Taizémässa i Söderkulla kyrka. Katja Korpi och
Mauriz Brunell.
Må 5.11 kl. 15: Diakonisyföreningen hos Barbro Hindsberg, Gesterbyvägen 208.
Må 5.11 kl. 19: Vikings veranda i
Prästgården. Patrik Frisk.
Ti 6.11 kl. 9: Förhandsröstningen i
församlingsvalet inleds. Röstning
i pastorskansliet, Stora Byvägen
1, varje dag kl. 9-18 under tiden ti
6.11-lö 10.11.
Ti 6.11 kl. 10: Bönepromenad i
Prästgården. Margareta Trygg.
Ti 13: Aulacafé i Söderkulla kyrka
-kl. 16.
Ti 6.11 kl. 15-19: Förhandsrösning i
S-Market i Söderkulla.
On 7.11 kl. 10-12: Förhandsröstning i servicehuset Elsie.
On 7.11 kl. 12: Sjueuroslunch i
Kyrkoby församlingshem. Patrik
Frisk, Lauri Palin.
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TV HIMLALIV

TV GUDSTJÄNST

Skäms inte för att du är människa
- Försöker jag förstå dig utgående
från mig själv kommer jag att misslyckas. Jag måste kunna lämna bort
mig själv för att kunna möta dig.
Du ska höra dig själv tala sanningen
om ditt eget liv, säger den åländska sjukhusprästen Maria Widén fd
Båsk med rötter i Solf.
På Yle Arenan och sänds i Yle
Fem måndag 5.11 kl. 18.30, repris 6.11 kl. 10.

On 7.11 kl. 13-15: Förhandsröstning i servicehuset Linda.
On 7.11 kl. 18: Östra Nylands kyrkosångkrets, övning i Sibbo kyrka.
Mauriz Brunell.
To 8.11 kl. 11-13: Förhandsröstning
i Sibbo gymnasium.
To 8.11 kl. 16-20: Förhandsröstning i Söderkulla kyrka.
To 8.11 kl. 17: Aulacafé i Söderkulla
kyrka. Marthorna.

HELSINGFORS PROSTERI
¶¶ JOHANNES
Fr 2.11
kl. 10–11.30: Musiklek i Hörnan,
Högbergsgatan 10, gatunivån. För
barn över 1 år. Hollmérus.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i
Högbergsgården, Högbergsgatan
10 E. Välkommen på middagsbön i
Johanneskyrkan kl. 12.
Lö 3.11 Alla helgons dag
kl. 10: Högmässa i Johanneskyrkan. Lindström, Gehlin, Enlund.
Joanna Hanhikoski, cello.
kl. 16: Parentationsgudstjänst
i Sandudds Nya kapell. Gehlin,
Lindström, Ollberg, Johannes
kantori.
Sö 4.11 Alla själars dag
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs
kyrka. Heikel-Nyberg, Henricson.
S:t Jacobs eftis medverkar. Kyrkkaffe.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Busck-Nielsen, Lindström,
Almqvist, Böckerman, Enlund,
Tomas vokalensemble. Kyrkkaffe i
Högbergsgården.
Må 5.11
kl. 10–11.30:Babyrytmik i Hörnan,
Högbergsgatan 10, gatunivån. För
barn under 1 år. Hollmérus.
kl. 14-16: Café Fallerá! Ett möte
över generationsgränserna i
Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. Café-delen börjar kl. 14 och
en glad musikstund kl. 15.
Ti 6.11
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan
med Anna Pulli.
kl. 13: Träffpunkt. Finlandssvenskt
musikprogram på Svenska Dagen
med Minna Nyberg, sopran och
Dag-Ulrik Almqvist, piano. Högbergsgatan 10 E.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 0-3
åringar i Bokvillan, Tavastvägen
125. Hollmérus.
kl. 18: Tomasmässa i Johanneskyrkan. Liturg Maria Lindberg,
predikant Ulf Skogström, musiker
Anders Ekberg och speaker Bo
Ekman. Evangeliet läses av Nina
Granvik. Efteråt téstund i kryptan.
On 7.11
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. Busck-Nielsen, Enlund.  
To 8.11
kl. 10–11.30: Musiklek i S:t Jacob.
Kvarnbergsbrinken 1. Hollmérus.
kl. 14-15.30: Diakoniträff i S:t
Jacob. Vi förbereder söndagens
gudstjänst i S:t Jacobs kyrka.
Salenius.
kl 16: Förbön i kryptan. HeikelNyberg
kl. 17.30: Kristen meditation i Johanneskyrkan.
kl. 19: Topelius 200 år - psalmkväll i Johanneskyrkan. Vi sjunger
psalmer av Zacharias Topelius
tillsammans med Tomas vokalensemble, Roströsten och
Johannes kantori. Docent Birgitta
Sarelin guidar oss genom Topelius
psalmdiktning. Efteråt kvällste i
kryptan.
Middagsbön i Johanneskyrkan:
vardagar kl. 12.
Välkommen på en ryskinspirerad
trerättersmiddag i Johanneskyr-

kans krypta 20.11 kl. 17: Middagen
kostar 20€ (för medlemmar i
Johannes Missionsringen 15€). Vi
äter gott och njuter av musik och
samvaro en stund. Anmälningar
senast onsdag 14.11 till: carre.
lonnqvist@evl.fi, 050-469 8127.
Intäkterna går oavkortat till Johannes församlings missionsprojekt i Viborg och St. Petersburg.
¶¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Pastorskansliet har öppet: må-ti,
to-fre kl. 9-14
Matteuskyrkan är öppen: må-fr
kl. 10-14.
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Fre 2.11 kl. 18: Samling för män,
”Varför Israel?” med Ulf Emeleus.
Lö 3.11 kl. 18: Allhelgonadagens
gudstjänst, ljuständning och parentation till de avlidnas minne,
Juho Kankare, Niels Burgmann.
Sö 4.11 kl. 10: Högmässa, Juho
Kankare, Niels Burgmann, söndagsskola, kyrkkaffe i Olavussalen
Sö 4.11 kl. 18: Konsert med
Västnyländska kammarkören
och Matteus kyrkokör. Dir. Niels
Burgmann, piano Heidi KorhonenBjörkman
Ti 6.11 kl. 10: Musiklek, klapp och
klang, för 1-4 år, Daniela Strömsholm.
Ti 6.11 kl. 11: Musiklek, gung och
sjung, för 0-12 mån, Daniela
Strömsholm.
Ti 6.11 kl. 15: Popkör för barn och
ungdomar i åk 4-7 med Daniela
Strömsholm. Övning till kl. 16.00 i
Matteussalen, 2 vån. Möjlighet att
fika och chilla till ca. 16.30.
Ti 6.11 kl. 18.30: Matteus kyrkokör, Niels Burgmann
On 7.11 kl. 8.30: Morgonmässa,
Patricia Högnabba, Niels Burgmann
On 7.11 kl. 15-18: Öppet hus för
ungdomar
On 7.11 kl. 15.30: Vårton, Niels
Burgmann
On 7.11 kl. 18: MU-mässa, kort
mässa med bönevandring.
Ungdomar medverkar. Kyrkfika
efteråt
To 8.11 kl. 9.30-12: Familjeklubben i Nordsjö, Sjökortsgränden 6.
Ledare Marianne Bergström
To 8.11 kl. 13: Text och tro, i Olavussalen i nedre våningen. Text &
tro är samtal, sång och samvaro
kring kyrkoårets texter och psalmer tillsammans med Juho och
Niels
Församlingsvalets förhandsröstning i Matteuskyrkan: Tisdaglördag 6.11-10.11 kl. 9-18, onsdag
7.11 kl. 9-20
¶¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net
Kansliet är öppet: må-ti kl. 10-13,
ons kl. 13-16, to-fre kl. 10-13
09-2340 7100 Haga Prästgårdsväg 2, 00320 Helsingfors
Fr 2.11
kl. 10 Musiklek i Hagasalen: En
rolig förmiddag för er med barn
0-5 år. Efteråt kaffe och smörgås!
Vesperv. 12, 2 vån.
Lö 3.11
kl. 9.30-13 All day Breakfast på
café Torpet: Kom och njut av en
härlig helgfrukost. Köpingsvägen
48
kl. 14 Parentationsgudstjänst:
Vi tänder ett ljus till minne av de
medlemmar i Petrus församling
som avlidit under det senaste
året. Kören Petrus vokalensemble

Ökenmässa i allhelgonahelgen
Vasa svenska församling bjuder på mässa med inslag
från koptiska, ortodoxa och lutherska kyrkan. Liturg
och predikant Gunnar Särs. På orgel Dan Andersson
och violin Leena Havu-Erhie.
Monica Heikius leder Trefaldighetskyrkans kör med solist Gunnevi Granlund.
Alla helgons dag 3.11 kl.
13.03 i Yle Vega, söndag 4.11
kl. 12.00 i Yle Fem.

medverkar. Johan Cantell på klarinett. Servering. Södra Haga kyrka,
Vesperv. 12
Sö 4.11
kl. 10 Högmässa i Munksnäs
kyrka: Söndagsskola för barnen!
Tegels. 6 Thylin, Hilli. Kyrkkaffe
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla
kyrka: Kyrkkaffe. Brofogdev. 12.
Thylin, Hilli. Kyrkkaffe
kl. 16.30 Puls-gudstjänst: En
gudstjänst i nyare stil för alla
åldrar. Barnkyrka och Cool Kids
för barnen. Södra Haga kyrka,
Vesperv. 12
Må 5.11
kl. 18 Rotad i Ordet: Hitta en
tro som håller, en djupare resa
in i Bibeln. Leif Nummala: ”Den
Heliga Andes gåvor”. En gång i
månaden. Malms kyrka, Kommunalvägen 1.
Ti 6.11
kl. 9 Morgonandakt: Andakt, bön,
lovsång. För alla. Varje tisdag. Hagasalen, Vesperv. 12. Medverkande är lärjungaskolan Transform.
kl. 10 Musiklek i Malms kyrka: En
rolig förmiddag för er med barn
0-5 år. Efteråt kaffe och smörgås!
Kommunalv. 1
kl. 13 Dagscafé: Andakt, samtal
och kaffe. Mera info ger diakonissan Bodil Sandell, tel. 09-2340
7227, 050-380 3925. Varannan
tisdag. Varmt välkommen! Haga
Prästgårdsv. 2
On 7.11
kl. 13 Bibeleftermiddag: Undervisning, bön, kaffe och sång. StigOlof Fernström. Vespervägen 12
kl. 18 Använd din röst-kväll:
Trevlig kväll med sång, andakt,
kaffe och förhandsröstning.
Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6.
To 8.11
kl. 9 Morgonbön: Tanke för dagen,
bön, lovsång. Torsdagar i Hagasalen, Vesperv. 12. Medverkande är
lärjungaskolan Transform.
kl. 12.30 Vesperkören: Kom med
och sjung i kör! Vesperv. 12 Peter
Hilli
kl. 18 Använd din röst-kväll:
Trevlig kväll med sång, andakt,
kaffe och förhandsröstning. Åggelby gamla kyrka, Brofogdev. 12
kl. 18.30 Petrus Vokalensamble:
För dig som sjungit i kör förr. Åggelby gamla kyrka. Peter Hilli
ÖVRIGT
Förhandsröstningen inleds 6.11:
Du kan förhandsrösta 6.-10.11 på
alla förhandsröstningsställen i
Finland. T.ex. Petrus församlings
kansli kl. 9-18.
Café Torpet: Öppet må-fre 9-17,
All Day Breakfast lö jämna veckor
kl. 9.30–13.
¶¶ HELSINGFORS PROSTERI
Tomasmässa: Tomasmässa 6.11 i
Johanneskyrkan kl.18. Liturg Maria
Lindberg, predikant Ulf Skogström, musiker Ingmar Hokkanen
och speaker Bo Ekman. Evangeliet läses av Nina Granvik. Efteråt
téstund i kryptan. Välkommen!
Mässa i Taizéstil: Taizésånger,
bibeltexter, nattvard och tystnad.
Efter mässan kvällste. Mässan är
mångspråkig (åtminstone finska,
svenska, engelska) och firas i Helsingfors domkyrkas krypta den
andra fredagen varje månad (9.11,
7.12) kl. 18.
Det hjälper att prata: Kyrkans
samtalshjälp finns till för dig som
behöver ett lyssnande öra. De
jourhavande är utbildade frivilliga
eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt. Samtalstjänsten består
av chatt, brev- och telefonjour.
Chattjouren är öppen må-to kl.

19-21 och finns på adressen www.
samtalstjanst.fi. Telefonjourens
nummer är 0400 22 11 90 (från
utlandet +358400221190) och du
kan ringa varje kväll kl. 20-23. Du
kan dessutom skriva ett handskrivet brev till Kyrkans brevjour,
PB 210, 00131 Helsingfors. Vi svarar inom några dagar.
Problem i parförhållandet eller
familjen: Familjerådgivningen
erbjuder helsingforsare professionell samtalshjälp vid problem i
parrelationen och i krissituationer.
Vi samtalar med dig om frågor
som berör parrelationen, familjen
och dig. Du kan komma ensam,
med din partner eller med andra
familjemedlemmar. Samtalen
med mottagningssekreterarna
och familjerådgivarna kostar
inte något och är konfidentiella.
Samtalen förutsätter inte att du
är medlem i kyrkan. Ring tidsbeställningens nummer 09 2340
2555 vardagar kl. 9-12.
Kampens kapell: öppet vardagar
8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.
¶¶ DEUTSCHE GEMEINDE
Sa 3.11. um 15 Uhr: Gottesdienst
mit Gedenken der Verstorbenen
(Matti Fischer)
So 4.11. um 11 Uhr: Gottesdienst
mit Abendmahl (Matti Fischer)
¶¶ OLAUS PETRI
Lö 3.11 kl 11: Högmässa. Svenskt
requiem av Torsten Stenius. Medv.
Timo Viinikka, Hanna LaakkonenYang, Olaus Petrikören.
Lö 3.11 kl 18: Minnesgudstjänst.
Requiem av Gabriel Fauré. Medv.
Linnéa Sunfær Haug, Juhani
Vesikkala, Katri Tikka, Yonatan
Quemado, Hsin-Di Shih, Olaus
Petrikören dir. George Parris, Timo
Viinikka, Hanna Laakkonen-Yang.
Sö 4.11 kl 11: Högmässa. Fredrik
Santell, Hanna Laakkonen-Yang.
Må 5.11 kl 17: Musiklek för alla.
Sussi Isaksson leder.
Ons 7.11 kl 10: Musiklek för alla.
Sussi Isaksson leder.
To 8.11 kl 10: Babyrytmik (0-1 år).
Sussi Isaksson leder.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
¶¶ ESBO
Högmässor: Lö. 3.11. Esbo domkyrka kl. 12.15. Terlinden, von
Martens, Kronlund, Malmgren.
Namnen på de församlingsbor
som avlidit och jordfästs sedan
senaste alla helgons dag läses
upp och ljus tänds. Allhelgonacafé
i Sockenstugan kl. 11–20. Präster
och diakoniarbetare från Esbo sv.
förs. är på plats kl. 13.30–18, möjlighet till samtal.
Sö. 4.11. Esbo domkyrka kl. 12.15.
Jäntti, Wikman. Kyrkkaffe i Sockenstugan.
Olars kapell, Månskivan 4 (OBS
platsen!) kl. 10.30. Ahlbeck,
Malmgren. Kyrklunch.
Konserter i allhelgonatid:
Olars kyrka, finska sidan, lö 3.11
kl. 15: Eternity. EsVoces, dir. Håkan Wikman, Gustav Nyström,
piano. Modern körmusik med
evighetsperspektiv. Fritt inträde,
program 10 €.
Esbo domkyrka fre 9.11 kl. 19:
Kammarkören Novena, dir, Nina
Kronlund, Markus Malmgren,
orgel. Julius Reubke: Sonate über
den 94sten Psalm. Toivo Kuula:
Stabat mater. Fritt inträde &
program.

Valdebatt: Kaffe och kandidatprat
i Sockenstugan to 1.11 kl. 18. Kom
och bekanta dig med församlingsvalskandidaterna! Diskussionen leds av Jens Berg.
Församlingsvalets förhandsröstning: Esbo svenska församlings
valfunktionärer är på plats 6–10.11
kl. 9–18 i Entresse, ti 6.11 kl. 13–18
i Pikkulaiva, on 7.11 kl. 13–19 i
Ainoa (1 vån. vid infon), to 8.11 kl.
14–20 i Sello (1 vån.), fre 9.11 kl.
11–14 i Mattlidens gymnasium,
fre. 9.11 kl. 15–19 och lö 10.11 kl.
9–18 i Iso Omena, Chapple. Alla
som senast 18.11.2018 fyller 16 år
och är antecknade som närvarande medlemmar i församlingen
15.8.2018 har rösträtt. Du kan
rösta på vilket förhandsröstningsställe som helst i hela Finland,
men du kan rösta bara på din
egen församlings kandidater. Ta
med identitetsbevis.
Samlingar för seniorer & daglediga kl 13–14.30: To. 1.11 i Karabacka
kapell, on 6.11 Träffdax i Köklax
kapell, on. 7.11 i Södrik kapell, to
8.11 i Kalajärvi kapell.
Församlingslunch: Olars kyrka,
svenska sidan, ti 6.11kl. 12–14.
Pris 5 €.
Symamsellerna: Varje ti. kl. 16-19
i Vita huset, Prästgårdsgr. 1.
Öppen mottagning: varje to kl.
10-12, Esbo sv. förs. kansli, Kyrkog. 10. Kom och träffa diakoniarbetaren för samtal.
Ny sorgegrupp: start i januari
2019 i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4. Vi träffas för
samtal och stöd on 16.1, 23.1, 30.1,
6.2 och 13.2 kl. 18. Mer info: Heidi
Jäntti, 040 531 1046, heidi.jantti@
evl.fi
Vad sedan?: I januari 2019 startar
en ny grupp för dig som nyligen
lämnat arbetslivet och tillsammans med andra vill fundera på
hur vardagen ska se ut i fortsättningen. Vi samlas i Södrik kapell
on 30.1, 6.2 och 13.2 kl. 10.30. Mer
info: Heidi Jäntti, 040 531 1046,
heidi.jantti@evl.fi
¶¶ GRANKULLA
To 1.11 kl. 10-11: Lovsångs- och
förbönsgrupp i övre brasrummet,
Catherine Granlund.
Fr 2.11 kl. 18-21: Ungdomskväll i
Klubb 97, Daniel Nyberg.
Kl. 19: Musikfestens konsert i kyrkan ”Psalmer på jazz”. Perko, Avanti! - Kvartetten Biljetter 25/15€
via Lippupiste eller en timme före
vid dörren.
Lö 3.11 kl.12: Allhelgonadagens
högmässa, Daniel Nyberg, Barbro Smeds, Catherine Granlund.
Celloduo Varonen. Vi läser upp
namnen på de församlingsmedlemmar som avlidit under året
och tänder ett ljus för var och en
av dem. Kyrkkaffe i övre salen.
Sö 4.11 kl.10: Tvåspråkig musikgudstjänst med kyrkomusik av
Mozart i samarbete med Grankulla musikfest. Daniel Nyberg,
Hanna Vanonen, Heli Peitsalo.
Mozarts kyrkosonater och arior.
Hedvig Paulig, sopran; Jan Söderholm, violin; Rebecca Roozeman,
violin; Kalle-Pekka Koponen, cello
och Heli Peitsalo, orgel.
Ti 6.11 kl. 9.30: Familjelyktan i
Sebastos, Yvonne Fransman, Heli
Peitsalo.
Kl. 9.30- 11: Diakonimottagning
och brödutdelning.
Kl. 13: Sångstund för pensionärer i
nedre salen, Barbro Smeds.
Kl. 13.30: Tisdagsträffen i övre salen, Ulrik Sandell, Karin Nordberg.
Kyrkoföreningen 90 år!
Kl. 15: Glad idag -tvåspråkig
mentalvårdsgrupp i Sebastos,
Catherine Granlund.
On 7.11 kl. 13.30: Kyrkosyföreningen i övre brasrummet.
Kl. 15.30-17.30: Tvåspråkig närståendevårdarträff i Sebastos,
Karin Nordberg. Krävande vård,
Kristiina Mustakallio.
Kl. 16-17.30: Under ytan. Grupp
för ungdomar i Klubb 97, Marlen
Talus-Puzesh och Ulrik Sandell.
Kl. 18-19.15: Skönlitteratur och
sköna samtal i kyrkans övre
brasrum. Vi läser en novell av
den ryske författaren Ljudmila
Ulitskaja och samtalar över en
kopp té. Förfrågningar: Catherine
Granlund, diakon.
To 8.11 kl. 10-11: Lovsångs- och

förbönsgrupp i övre brasrummet,
Catherine Granlund.
Lö 17.11 kl. 11-14 och 14.30-17.30:
HELA FAMILJENS JULPYSSEL för
barn i åldern 3-12 år i Sebastos.
Förfrågningar och anmälningar tfn
050 443 0045 eller yvonne.fransman@evl.fi
¶¶ KYRKSLÄTT
Ti-lö 6-10.11 kl. 9-18: Församlingsval, förhandsröstning på
kansliet.
Fr 2.11 kl. 13-15: Effa för barn i åk
3-4, fredagar på Hörnan.
Lö 3.11 kl. 16: Parentation i Kyrkslätts kyrka. Vi tänder ljus och
minns dem som avlidit sen senaste alla helgonsdag. Varm saft
serveras vid klockstapeln. Lovén,
Rönnberg, Wilman, Pettersson,
Åberg.
Sö 4.11 kl. 12: Högmässa i Kyrkslätts kyrka. Helena Rönnberg,
Heidi Åberg.
Ti 6.11 kl. 10-13: Tisdagscafé i
Prästängens klubblokal, Grandalavägen 2.
On 7.11 kl. 15: Motion och mission,
promenera tillsammans och gör
gott på samma gång. Vi startar
från församlingshemmet och
vandrar i lugn takt ca 1 tim. och
ger en valfri summa till gott ändamål till Finska Missionssällskapet.
För promenad i norra Kyrkslätt,
kontakta Inger Lith, tel 044 258
1946.
On 7.11 kl. 15-17: Biljard och Chill,
öppet hus för ungdomar i högstadieåldern på Hörnan.
To 8.11 kl. 10-12: Knatterytmik på
Hörnan.
To 8.11 kl. 15-17: Hörnan MC,
klubb för åk 5–6 på Hörnan.
Kyrkoherdeämbetet: öppet måto kl. 9-15. Fredagar stängt. Tel.
(09) 8050 8292. Epost kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi. www.
kyrkslattsvenska.fi
¶¶ TAMMERFORS
Lör 3.11 kl 18: Allhelgonadagens
kvällsbön med nattvard i SvH.
Ljusen tänds till minne av våra
kära. Kvällste. Kim Rantala, Ingun
Ingo, Anni Nousiainen, Knut Nissinen, fiol
Sön 4.11 kl 11: Gudstjänst i SvH,
Kim Rantala, Juhana Mattila
Ti 6.11 OBS! Ingen mammis eller
tisdagsklubb
Ons 7.11 kl 13: Svenska Veckans
Kaffekonsert i SvH, Tuomas Laatu,
sång och Paula Sirén, piano
¶¶ VANDA
Fr 2.11 kl. 9.30: Barnens kyrkostund , S:t Martins kapell, Strömfårav. 1
Fr 2.11 kl. 14: Veckomässa – Alla
helgons dag. Folkhälsanhuset,
Vallmov. 28. M. Fagerudd
Lö 3.11 kl. 16: Parentationsandakt
– Alla helgons dag. Gudstjänst till
de dödas minne. Stilla musik kl.15.
S:t Lars kapell, Prästgårdsgr. 3. M.
Fagerudd, A. Ekberg
Sö 4.11 kl. 10: Högmässa, S:t Lars
kapell. A. Paavola, A. Ekberg
Sö 4.11 kl. 12: Mässa i Taizéanda,
S:t Martins kapell. A. Paavola, A.
Ekberg
Sö 4.11 kl. 18: Församlingsvalet i
Vanda svenska församling – Valdebatt i församlingssalen, Fernissag. 4. Debattledare Fred Wilén,
ansvarig Martin Fagerudd. Servering kl. 17.30.
Sö 4.11 kl. 18: Konsert i S:t Lars
kapell. Finländska kammarkören,
dir. Eric-Olof Söderström. Fritt
inträde, program 5 €.
Ti 6.11 kl. 12.30: Svensk träff
för alla åldrar Myrbacka kyrka,
Strömfårav. 1. Allsång med Anders
Ekberg, tal av Ulla Bäck, servering. En språkbadsklass deltar.
Arr. Vanda västra diakoniförening
i samarbete med Vanda svenska
församling
On 7.11 kl. 9.00: Morgonmässa,
församlingssalen, Fernissag. 4. M.
Fagerudd.
On 7.11 kl. 18: Ungdomskväll,
Bagarstugan, Kurirv. 1. Samvaro,
kaffe och annat.
Barnverksamhet (förhandsanmälan)
Musiklek & babyrytmik: med
musikpedagog Heidi Åberg må
5.11 Babyrytmik: 0-2 åringar med
vuxen kl.10.15-11. Musiklek: 3-5
åringar kl. 11.15-12 med vuxen.
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(hålls i samarbete med församlingens dagklubb). S:t Martins
kapell, Strömfårav. 1
Dagklubb: för barn i 2,5-6 års
åldern alla vardagar utom on.
Klubbutrymmet i Myrbacka,
Strömfårav. 13
Pysselcafé: för barn i åk 3-6, ti
och on kl. 13-17. Klubbutrymmet i
Myrbacka, Strömfårav. 13

RASEBORGS PROSTERI
¶¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Lö 3.11:
-kl. 10 Högmässa med ljuständning för avlidna: Ekenäs kyrka.
Lindström, Cleve, Englund, Nygård, Hätönen, kören.
-kl. 10 Högmässa med ljuständning för avlidna: Tenala kyrka. Yliportimo, Lindvik, Lindroos, kören.
-kl. 12 Högmässa med ljuständning för avlidna: Snappertuna
kyrka. Cleve, Nygård, Hätönen,
kören.
-kl. 12 Högmässa med ljuständning för avlidna: Bromarvs kyrka.
Yliportimo, Lindvik, Lindroos,
kören.
Sö 4.11:
-kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka.
Yliportimo, Nygård.
To 8.11:
-kl. 19 Se samtiden genom historien: Ekenäs förs.hem. Ett samtal
mellan Sture Lindholm och Anders
Lindström. Arr. i samarbete med
Bokkalaset.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi
¶¶ INGÅ
Lör 3.11:
- kl 10.00 Högmässa med parentation, Alla helgons dag: Ingå kyrka. Sjöblom, Hellsten, Gustafsson,
Burgmann, kyrkokören. Namnen
på de personer som avlidit sedan
senaste Alla helgons dag läses
upp och ljus tänds för dem.
Må 5.11 – fre 9.11:
- kl 9.00-15.00 Krattningstalko – ta gärna egen kratta och
handskar med: Degerby gravgård.
Korander.
Må 5.11:
- 18.30 Bibelgruppen: Prästgården. Tom Hellsten.
Ons 7.11
- 14.00 Församlingsträff: Prästgården. Noora Nylund.
To 8.11:
- kl 9.30- 12.00 Familjecafé: Ingå
församlingshem (nedre våningen).
Mera information: www.ingaforsamling.fi
¶¶ KARIS-POJO
Nattvardsgudstjänst, Alla helgons
afton fre 2.11 kl. 18: i Svartå kyrka.
Ljuständning.
Högmässa, Alla helgons dag lö
3.11
kl. 10: i S:ta Maria kyrka i Pojo.
Ljuständning.
kl. 16: i S:ta Katarina kyrka i Karis.
Ljuständning.
Barnvänlig allhelgonagudstjänst
sö 4.11 kl. 17: i S:t Olofs kapell.
Dagklubben medverkar.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
¶¶ LOJO
Lö 3.11. kl 13: Alla helgon dag
högmässa i Lojo kyrka. Lojosamfundet medverkar. Kyrkkaffe och
kyrktaxi.
Lö 3.11. kl 16: Alla helgons dag
tvåspråkig andakt i Virkby kyrka.
Sö 4.11. kl 16: Dan Andersson i
ord och toner med Rolf Sonntags
familjetrio i Åsvalla, Lojo, Nummisvägen 39. Efter föreställningen
kaffeservering. Arr. Lojo församling, Svenska föreningen i Lojo.
Obs: Kyrktaxi sköts av taxibolaget
Pepkin Oy. Beställning av taxi till
söndags gudstjänst skall beställas
på fredag och till svenska kretsen på måndag. Telefonnumret
till taxin är 040 500 96 35. Taxin
kostar 5,00€ tur och retur.
¶¶ TUSBY
Lö 3.11: Alla helgons dags högmässa kl 13 i Paijala kapell. Pastor
Eliisa Winberg, Cantor Riina
Haapaniemi. Klemetskog kyrkosångare.

REGION 2
ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt:
Lö 3.11 kl. 10: Alla helgons dags gudstjänst med ljuständning i Pargas kyrka,
Lidén, Lehtonen. Kyrkokören medverkar.
– kl. 18: Aftonmusik på alla helgons
dag, konsert i Pargas kyrka med Hanna
Lehtonen, och Anna Satomaa, orgel
och flöjt.
Sö 4.11 kl. 12: Högmässa i Pargas kyrka,
Grönqvist, Lehtonen.
On 7.11 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Grönqvist, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Lö 3.11 kl. 18: Alla helgons dags gudstjänst med ljuständning i Nagu kyrka,
Granström, Ollila.
Sö 4.11 kl. 11: Högmässa i Nagu kyrka,
Granström, Ollila. Predikan av Sture
Wargh från laestadianerna.
Korpo kapellförsamling:
Lö 3.11 kl. 18: Alla helgons dags gudstjänst i Korpo kyrka, Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Lö 3.11 kl. 11: Alla helgons dags gudstjänst med ljuständning i Houtskär
kyrka, Williams, Granlund.
Iniö kapellförsamling:
Lö 3.11 kl. 13: Alla helgons dags gudstjänst med ljuständning i Iniö kyrka,
Meriluoto, Grandell.
Sö 4.11 kl. 13: Gudstjänst med nattvard i
Iniö Aftonro, Meriluoto.

ÅBO

lö 3.11 kl 15.30: Musikgudstjänst med
parentation, Uppståndelsekapellet.
Mullo, Danielsson, Lempa. Sånggrupp
medverkar.
sö 4.11 kl 12: Högmässa med barnpredikan, Domkyrkan. Wikstedt (pred),
Grahn (lit), Danielsson, Lempa, Eklund.
ÅSFs barnkör (dir. Sofia Liljeström) och
gudstjänstgrupp femman medverkar.
Barnhörna. Kyrkkaffe
ti 6.11:
– kl 9-18: Förhandsröstning i församlingsvalet, Aurelia (Aurag. 18) och Centralregistret (Eriksg. 3)
– kl 11-14: Förhandsröstning i församlingsvalet, Gadolinia (Porthansg 3)
– kl 18: Tyst meditation, Aurelia
ons 7.11:
– kl 9-18: Förhandsröstning i församlingsvalet, Aurelia (Aurag. 18) och Centralregistret (Eriksg. 3)
– kl 10-12: Familjecafé. Papinholma
förs.hem
– kl 11-14: Förhandsröstning i församlingsvalet, Arken (Fabriksg 2)
– kl 12: Frukostklubben, Restaurang
Bassi (Västra Strandgatan 9), Björn Vikström ”Aktuellt vid Kyrkomötet”
– kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia. Bengt
Häggman ”Församlingsval – möjlighet
att tycka till och påverka”
– kl 13.30–15.30: Barnhålan, Aurelia
– kl 15.30–18.30: Ungdomshålan,
Aurelia
to 8.11:
– kl 9-18: Förhandsröstning i församlingsvalet, Aurelia (Aurag. 18) och Centralregistret (Eriksg. 3)
– kl 9.30–12: Familjecafé, Aurelia
– kl 11-14: Förhandsröstning i församlingsvalet, Katedralskolan (Gamla
Stortorget 2)

TO 08.11 kl. 12.00: Sopplunch i församlingshemmet.
TO 08.11 kl. 13.30-14.30: Förhandsrösta
i församlingsvalet på Trobergshemmet.
TO 08.11 kl. 15-15.30: Förhandsrösta i
församlingsvalet på Edlagården.
TO 08.11 kl. 18.30-20: Förhandsrösta i
församlingsvalet på S:t Mårtensgården.
Kyrktaxi: mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ

Allhelgonaafton 2.11 kl. 18.00: Musik i
Vårdö kyrka. John-Adam Sjölund.
Kl. 19.00: Kvällsmässa med parentation
i Vårdö kyrka. Outi Laukkanen, JohnAdam Sjölund.
Alla helgons dag 3.11 kl. 11.00: Högmässa med parentation i Sunds kyrka.
Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund,
Johannes Döparen vokalensemble.
Kl. 14.00: Suomenkielinen messu
Sundin kirkossa. Sirkka Liisa Enqvist,
John-Adam Sjölund, Kati Juntunen, Judit
Deáki, Suomi-kuoro. Kirkkokahvit.
Söndag 4.11 kl. 13.00: Nattvard på
Tallgården.
Kl. 15.00: Nattvard på Strömsgården.
Kl. 18.00: Sånger om himlen i Sunds
kyrka. S:t Mikaelskören, S:t Mårtenskören, S:t Olofs kyrkokör, Jomala församlings blåsgrupp, Guy Karlsson, Eva
Helena Hansen, Fredrik Erlandsson, KajGustav Sandholm, John-Adam Sjölund.
Arrangör: Ålands kyrkosångskrets.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

Lö. 3.11. kl. 11.00: Gudstjänst på Alla
Helgons dag med ljuständning. Heikkilä,
Granholm, kyrkokören.
Sö. 4.11. kl. 11.00: Högmässa i Molpe
bykyrka, Heikkilä, Granholm. Silver Sisters medverkar.
Syföreningarna besöker Petalax on
14.11. Anmäl till: birgitta.norrvik@evl.fi
eller på tel: 044-4101825 senast 7.11.

KRISTINESTAD

kristinestadssvenskaforsamling.fi
FR 2.11. kl 19: Andakt i Allhelgona i Tjöck
begravningskapell, Engström, Nilsson.
LÖ 3.11. kl 10: Gudstjänst med parentation i Lfd kyrka, Engström, Martikainen,
kyrkokören.
LÖ 3.11. kl 12: Gudstjänst med parentation i Krs kyrka, Norrback, Nilsson,
kyrkokören, Martikainen.
LÖ 3.11. kl 16: Musik i Allhelgona i Krs
kyrka, Gun Erikson, Göran Stenlund.
LÖ 3.11. kl 18: Gudstjänst med parentation i Sby kyrka, Engström, Martikainen,
Glädjedropparna.
SÖ 4.11. kl 12: HHN i Krs kyrka, pred.
Anders Värnström, lit. Norrback, Martikainen.
SÖ 4.11. kl 15: Möte i Uttermossa UFlokal, Anders Värnström, Norrback.
SÖ 4.11. kl 18: Bibelsamtal i grupprummet i Lfd församlingshem. Bror Vikfors
drar studiet.
TI 6.11. - LÖ 10.11. kl 9-18: Förhandsröstning i församlingsvalet, pastorskansliet.
TI 6.11. kl 11-15: Förhandsröstning i församlingsvalet i Café Tinka.
ON 7.11. kl 12-15: Förhandsröstning på
Krs gymnasium.
ON 7.11. kl 13: Pensionärssamling Lfd,
Siv, Erica, gäst Johan Eklöf.
ON 7.11. kl 16-18: Förhandsröstning i
Dagsmark bönehus.
TO 8.11. kl 10-12: Förhandsröstning på
Lappfjärds lantbrukskansli.

NÄRPES

ÅLANDS PROSTERI
HAMMARLAND

Allhelgonaafton 3 november kl.20.00:
Helgmålsbön med musik. Ljusgloben
är framme i kyrkan där man kan tända
minnesljus.
Alla helgons dag lördag kl. 12.00:
Högmässa med ljuständning för dem
som lämnat oss sedan senaste Alla
helgons dag. Sånggrupp, solistiskt inslag
Procession Mårten Andersson och Carl
Micael Dan
Sö 4 november kl. 13: Gudstjänst på
Hammargården Mårten Andersson och
Carl Micael Dan

JOMALA

Sö 03.11 kl.11.00: Allhelgonamässa
med parentation, S Äng, E-H Hansen, A
Karlsson, J Boholm-Saarinen, St Olofs
kyrkokör
Sö 04.11 kl.11.00: Lite enklare mässa S
Äng, E-H Hansen, A Karlsson, Laudamus, Kerstin Olsson

MARIEHAMN

FR 02.11 kl. 19.00: Musikandakt i Mariakapellet, Freda’kören,
LÖ 03.11 kl. 11.00: Högmässa i S:t
Görans kyrka, Marcus Gustafsson trumpet.
LÖ 03.11 kl. 11.00: Ljuständning för
under året avlidna i S:t Görans kyrka
Himlaliv, Zaida Ponthin - violin.
SÖ 04.11 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans kyrka, Suomikuoro.
SÖ 04.11.kl. 15.30: Konsert med gospelkören Good News.
TI 06.11 kl. 9-18: Förhandsrösta i församlingsvalet på pastorskansliet.
TI 06.11 kl. 10-17: Förhandsrösta i församlingsvalet i Sittkoff Galleira.
ON 07.11 kl. 9-18: Förhandsrösta i församlingsvalet på pastorskansliet.
ON 07.11 kl. 13-14: Förhandsrösta i församlingsvalet på Odalgården.
TO 08.11 kl. 9–18: Förhandsrösta i församlingsvalet på pastorskansliet.
TO 08.11 kl. 11-13: Förhandsrösta i
församlingsvalet på Folkhälsans Allaktivitetshus.
TO 08.11 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t Görans kyrka, Pilgrimskvartetten.

www.narpesforsamling.fi
Närpes
To 1.11 kl 14: Födelsedagsfest i förs.
hemmet för alla som under året fyller 70 år.
Lö 3.11 kl 12: Högmässa med parentation, Ingvesgård, S.Lindén, S:ta Maria
förs.kör.
Lö 3.11 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria. Orgelmeditation i allhelgonatid,
S.Lindén.
Sö 4.11 kl 18: Samling på Luthergården, A.Häggblom, T.Klemets, B.Jern,
D.Forsblom.
Lö 10.11 kl 9.30: Kvinnofrukost i Norrnäs
bönehus med Chamilla Sjöbacka, pris
8€. Anmäl senast 6.11 till Lillemor 050
5711966.
Övermark
Lö 3.11 kl 10: Gudstjänst med parentation, Jakobsson, Rosengård.
Sö 4.11 kl 12: Gemensam tvåspråkig
högmässa, Mika Helander pred., Ingvesgård lit., S.Lindén, S:ta Marian kuoro.
On 7.11 kl 18.30: Gudstjänstgrupperna
samlas till utvärdering i förs.hemmet.
Pörtom
Lö 3.11 kl 18: Gudstjänst med parentation, Jakobsson, G.Lindén, Pörtomkören.
On 7.11 kl 18: Finska gruppen i förs.hemmet, Sundqvist.
Är du intresserad att vara kyrkvärd eller textläsare: ta kontakt till kansliet 06
220 4200 senast 9.11.

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

Lö 3.11 kl. 16: Gudstjänst på Alla helgonsdag, Englund, Brunell, kyrkokören.
Ljuständning för dem som har avlidit
sedan Alla helgons dag senast firades.
Sö 4.11 kl. 14: Högmässa, Englund, Brunell. Textläsare: Iris Sjöberg.
Må 5.11 kl. 10: Familjeklubben i församlingshemmet.
Ti 6.11 kl. 13: Missionssyföreningen i församlingshemmet.
On 7.11 kl. 13: Träffpunkten i församlingshemmet. Gäst: Olle Rosenqvist.
Tema: ”Äventyr i Himalaya”.
On 7.11 kl. 18: Kyrkokören övar i församlingshemmet.

KORSHOLM

Fre 2.11:
kl 18 Soppa med gäst: i Smedsby församl.gård. Servering av god soppa och
tilltugg samt trevlig samvaro.
Lö 3.11:
kl 11 Gudstjänst med parentation: i
Korsholms kyrka, Ruth Vesterlund,
Nordqvist- Källström, Westerlund o
kyrkokören. Vi tänder ljus för våra kära
som avlidit under året och läser samtidigt upp deras namn.
kl 19 Allhelgonakonsert: i Korsholms
kyrka. Korsholms kammarorkester, dir.
o solist Susanne Westerlund.
Sö 4.11:
kl 18 Mässa med parentation: i Smedsby församlingsgård. Medverkande Kör
för alla, Berg och Nordqvist-Källström.
Vi läser upp namnen på våra kära som
avlidit under året och tänder ett ljus.
Ti-Lö 6-10.11:
kl 9-18 Förhandsröstning i församlingsvalet: på pastorskansliet i Gamla Vasa.
Se även övrig annonsering.

KVEVLAX

Lö 3.11 kl. 10: Högmässa Alla helgons
dag, ljuständning för de under året avlidna, Rune Lindblom, Rodney Andrén,
Kyrkokören.
Sö 4.11 kl. 18: Högmässa, Vi får säga
pappa – en nattvardsmässa på barnens
språk. Rune Lindblom, Emilia Kontunen,
Rodney Andrén, dagklubbsledarna,
barnkören.
Ons 7.11 kl. 10: Föräldra-barngruppen
i Stallet.
Ons 7.11 kl. 17.30: Kvällssyföreningen i
Drängstugan.
To 8.11 kl. 10: Mammalådstillverkning i
Prästgården.
To 8.11 kl. 18: Knattemusik i Stallet.
To 8.11 kl. 18: Barnkören i Församlingshemmet.
Julcafé: 30.11 kl. 14-18 i församlingshemmet. Försäljare sökes! Anm. till
pastorskansliet tel. 06 3462300

MALAX

FRE 2.11 kl. 16: Anmälan om hemmaröstning senast kl 16 till kansliet,
050-462 9575.
LÖ 3.11 kl. 18: Alla helgons dag. Minnesgudstjänst i kyrkan. Bengt-Erik
Häggback violin, Anna-Lena Back sång,
Kyrkokören. Kyrktaxi. Norrback, Lax.
SÖ 4.11 kl. 10: Högmässa i kyrkan.
Kyrktaxi. Norrback, Lax.
SÖ 4.11 kl. 17: Bön för alla i FH. Servering, barnpassning.
MÅ 5.11 kl. 10: Karacafé i KH. Arr. Äldrerådet och Folkhälsan i Malax.
TI 6.11 kl. 9: Förhandsröstning vid kansliet, varje dag 6-10.11, kl. 9-18. Kom
och rösta!
TI 6.11 kl. 16: Förhandsröstning vid
Strimman, kl. 16-17.30. Kom och rösta!
TI 6.11 kl. 18: Förhandsröstning vid Norrback bystuga, kl. 18-19. Kom och rösta!
TI 6.11 kl. 18: Ekumenisk bön i KH.
ON 7.11 kl. 12: Tro i vardagen för pensionärer i KH. Sång, diskussion och kaffe.
TO 8.11 kl. 13: Minnescafé i KH. Arr Österbottens Minneslots.
TO 8.11 kl. 15: Förhandsröstning vid FH,
kl. 15-20. Kom och rösta!
TO 8.11 kl. 18: Sångafton kl. 18 med Kyrkokören och Trallarna. Servering.

PETALAX

Invigning av den nya minneslunden: lö
3.11 kl. 18.30 på gravgården.
Ljuständning för avlidna sedan förra allhelgona: lö 3.11 kl. 19 i kyrkan. Kyrkokören medverkar. Björklund, Brunell.
Högmässa: sö 4.11 kl. 11. Björklund, Brunell. Kyrktaxi.

REPLOT

Lö 3.11 kl.10: Gudstjänst i Replot. Brunell, Wargh. Ljuständning för de under
året avlidna.
Lö 3.11 kl. 12.30: Gudstjänst i Björkö.
Brunell, Wargh. Ljuständning för de under året avlidna.
Sö 4.11 kl. 18: Meditationsgudstjänst i
Replot. Brunell, Wargh.
Ons. 14.11. kl.13: Vi över 60 besöker
Kvevlax församling. Start från församlingshemmet i Replot kl. 12.15. Anmälan
senast 9.11 kl. 12 till Jarl Nystrand eller
pastorskansliet.

SOLF

Fre 2.11 kl 18: Andakt i Allhelgonatid i
kyrkan. En kort stämningsfull andakt
med Ebba-Stina Beukelman och Karolin
Wargh.
Lö 3.11 kl 11: Alla helgons dag, högmässa
med parentation, ljus tänds för dem
som avlidit under året. Emilia Kontunen,
Karolin Wargh, Jyrki Paalanen medverkar
med cellomusik.
Sö 4.11 kl 11: Högmässa, Emilia Kontunen, Karolin Wargh.
On 7.11 kl 13: Pensionärsträff i Församlingshemmet. Sång, musik och lite
annat program med Karolin Wargh och
Gun-Lis Landgärds.

VASA

TREFALDIGHETSKYRKAN
Alla helgons dag högmässa med ljuständning: lö kl 13 Forslund, Jern, Andersson, Heikius. Trefaldighetskyrkans
kör, Brändö kyrkokör. Ljuständning o
namnuppläsning för de församlingsmedlemmar som avlidit sedan Alla
helgons dag 2017.
Stilla musik i Allhelgonatid: lö kl 17 i
Uppståndelsekapellet. Ungdomsorkestern, dir Monica Heikius, Aurora Heikius,
violin, Leena Havu-Erhie, violin, Dan
Andersson, orgel, Hanna Jern, andakt.
Gudstjänst: sö kl 13 Anders Kronlund,
Vidjeskog.
Morgonbön: to 8.11 kl 9 Forslund, Andersson.
Församlingens sorgegrupp: börjar to 8.11
kl 18 på Skolhusg 26 A III vån. Patrica
Strömbäck, Kerstin Borg. Anm. senast
5.11 tfn 06 3261 309.

BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm. David Oliver.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Dans i heligt rum: sö kl 19 Siv Jern.
SUNDOM KYRKA
Alla helgons dag högmässa med ljuständning: lö kl 10 Lindblom, Heikius,
Sundomkören. Ljuständning o namnuppläsning för de församlingsmedlemmar från Sundom som avlidit sedan Alla
helgons dag 2017.

PEDERSÖRE PROSTERI
ESSE

Fre 2.11 kl. 14-19.30: Kapellet på begravningsplatsen är öppet. Psalm och
bön varje heltimme.
- kl. 14: Nattvard i Esselunden.
- kl. 15: Nattvard i Essehemmet.
Lö 3.11 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Granlund, Ravall, ungdomskören, textläsare
Viveca Björk.
- kl. 19: Ljuständning i kyrkan till minne
av dem som avlidit sedan senaste allhelgona, Granlund, Ravall, Cederberg,
församlingskören, Bengt Forsblom blf.
Sö 4.11 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Granlund, Ravall, textläsare Gunilla Eriksson.
Må 5.11 kl. 14: Syföreningen i Essehemmet.
On 7.11 kl. 18.30: Sommarskriftskolans
föräldramöte i församlingshemmet.
Förhandsröstning i församlingsvalet
6-10.11.2018: Se info på www.esseforsamling.fi.

JAKOBSTAD

FR 2.11 kl. 13.00: Andakt med nattvard
på Ahlbäckhemmet, Turpeinen, Wester.
FR 2.11 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Esselström,
Nylund-Wentus.
LÖ 3.11 kl. 12.00: Mässa i Jakobstads
kyrka, Åstrand, Krokfors, Borgmästars,
Wester, Kyrkokören.
LÖ 3.11 kl. 18.00: Parentation i Församlingscentret, Åstrand, vokalensamble,
Borgmästars, Wester, diakoniarbetarna.
Ett enskilt ljus tänds och den avlidnes
namn läses för var och en av våra församlingsmedlemmar som har avlidit
sedan senaste Alla helgons dag (oberoende av var jordfästningen ägt rum).
Ett gemensamt ljus tänds även för dem
som avlidit och begravts på annan ort
och för annan sorg. Efteråt servering.
LÖ 3.11 kl. 19.00: Sångafton med andakt
i Skutnäs bönehus.
SÖ 4.11 kl. 10.30: Söndagsskola med
små och stora i Församlingscentret.
Lunch.
SÖ 4.11 kl. 12.00: Gudstjänst med små
och stora i Jakobstads kyrka, Krokfors,
Borgmästars, Wester, Lönnqvist, eftisbarnen och ledarna medverkar med
bl.a. sång. Grötlunch på kyrkbacken.
Pris: 12 år och äldre 5 €/person.
SÖ 4.11 kl. 15.00: Sammankomst i Skutnäs bönehus. Efteråt kaffeservering.
SÖ 4.11 kl. 17.00: Fokus i Församlingscentret, Johan Candelin, Maryam från
Iran, lovsång Kadosh.
SÖ 4.11 kl. 17.00: Tvåspråkig sammankomst i Bonäs församlingsstuga. Arr.:
Rauhan Yhdistys r.y.
MÅ 5.11 kl. 17.00: Tehuset i Församlingscentrets ungd.utr.
TI 6.11 kl. 9.00-18.00: Valstuga på gågatan i Jakobstad, Kanalesplanaden 2.
TI 6.11 kl. 9.00-18.00: Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2.
TI 6.11 kl. 11.00: Jakobstads kyrka öppen
för bön och samtal.
TI 6.11 kl. 13.00: Tisdagssamling på Station I, Magnus Dahlbacka.
ON 7.11 kl. 9.00-18.00: Valstuga på gågatan i Jakobstad, Kanalesplanaden 2.
ON 7.11 kl. 9.00-18.00: Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2.
ON 7.11 kl. 9.00-13.00: Optima, Trädgårdsgatan 30.
ON 7.11 kl. 9.00-13.00: Jakobstads
gymnasium, Skolgatan 20.
ON 7.11 kl. 14.00: Samtalsgrupp kring
sorg i Församlingscentret, Turpeinen,
Smeds.
TO 8.11 kl. 9.00-18.00: Valstuga på gågatan i Jakobstad, Kanalesplanaden 2.
TO 8.11 kl. 9.00-18.00: Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2.
TO 8.11 kl. 18.00: Förbön och samtal
i Församlingscentret, Kennet Marus,
Ralf Salo.
TO 8.11 kl. 19.00: Kvinnocafé i Församlingscentret, Turpeinen, Borgmästars.

KRONOBY

Nattvardsandakt: Fr 2.11 kl 14.30 i Sylviahemmet, 15.00 Herberts Hus, Kavilo,
Ellfolk-Lasen, Erickson.
Mässa: Lö, alla helgons dag, 3.11 kl
10.00, Wallis, Ellfolk-Lasen. Parentation.
Mässa: Sö 4.11 kl 10.00 Wallis, Kavilo,
Ellfolk-Lasen
Söndagsskola för alla: Sö 4.11 kl 10.00 i
fh, dagklubben
Seniorcafé: må 5.11 kl 9.00 i lilla salen,
gäst Stig Östdahl
Vardagslunch: Ti 6.11 kl 12.00 i fh. Anm.
till Christina Omars senast 1.11 tel.
0505377760. Elever från Centralskolan
medv med program
Karagruppen: Ti 6.11 kl 18.00 i fh
Musiklekis: on 7.11 kl 9.30 i fh

LARSMO

Lö 3.11 kl. 10 Allhelgonadagens högmässa med parentation: ljuständning till
minnet av dem som avlidit sedan förra
Allhelgonadagen, Ventin, Lassila, Wiklund. Kyrkvärd: Kaptens södra. Efteråt
kyrklunch och samling i sorgens tecken i
församlingshemmet. Gerd Snellman från
Jakobstad delar sina personliga erfarenheter av vandringen i sorgens landskap.
Sö 4.11 kl. 10 Gudstjänst: Ventin, Wiklund. Sång av Eivor och Nils Johansson.
Kyrkkaffe. Kyrkvärd: Kaptens norra.
To 8.11 kl. 18.30 Kvinnocafé: i Holm bönehus. Kvällens gäst Vivian Salo. Tema:
våra ord.

NEDERVETIL

LÖ 3.11 kl. 10.00: Alla helgons dag
högmässa med ljuständning för avlidna,
Store, Smedjebacka, Dalhem och Kyrkokören. Kyrkkaffe i fh.
SÖ 4.11 kl. 10.00: Högmässa i Norrby
byagård, pred. Kurt Hjulfors, Store,
Smedjebacka.
TO 8.11 kl.14.00: Andakt i Sandbacka
Vårdcenter, Smedjebacka.
FR 9.11 kl. 13.00: Andakt i pensionärshemmet, Smedjebacka.

NYKARLEBY

Förhandsröstning: kan ske under kansliets öppethållningstider Må, ti, to 9-12,
ons 13-16. Gäller den som hör till annan
församling och vill rösta här.
CENTRUM
Lö 3.11 kl 10 Tvåspråkig högmässa: kyrkan, Edman, Anderssén-Löf, Ringwall,
kyrkokören, parentation
Sö 4.11 kl 18 Sång och dikt i allhelgonatid: kyrkan, Hirvlaxkören, Munsala
kyrkokör, Margit Westerlund, Alma
Hedman, flöjtmusik, Edman
Må 5.11 kl 18 Kenyamission: fh, Kristina
o Rune Käld
Ti 6.11 kl 13 Missionsträffen: fh.
To 8.11 kl 13 Samtalsgrupp: fh, för män
MUNSALA
Dagar kring ordet 2-4.11 i Pensala
bönehus
Fre 2.11 kl 19 Möte: Pensala bönehus,
Max-Olav Lassila, Bengt Djupsjöbacka,
sånggruppen Delila
Lö 3.11 kl 14 Möte: Pensala bönehus,
Charles Isaksson och Lars Lövdahl, sång
Jonas o Malin Forsblom
- kl 18 Kvällsmässa: kyrkan, parentation, Sundstén, Näs, kyrkokören,
Sö 4.11 kl 12 Nattvardsgudstjänst: Pensala bönehus, Sundstén, Ringwall, sång
Christel Nyman
JEPPO
Lö 3.11 kl 19 Kvällsmässa: kyrkan,
parentation, Östman, Lönnqvist, kyrkokören.
To 8.11 kl 13 Missionssymöte: bönehuset, gäst Elin Nylund

PEDERSÖRE

www.pedersoreforsamling.fi
Fr 2.11 kl 14: Nattvardsgång i Hedbo seniorboende, Häggblom, Pandey
Fr 2.11 kl 18-20: Kyrkan öppen för stillhet och ljuständning
Lö 3.11 kl 10: Högmässa med nattvard
i kyrkan, Kyrkokören, lit. Häggblom &
Österbacka, pred. Erikson, kantorer
Pandey &amp; Östman, sång Marguerithe Sandstedt-Granvik, textläsare Sten
Westerholm, dörrvärdar Lövö
Lö 3.11 kl 15 &amp; 19: Sammankomst
i Flynängens bönehus, Roger Kero,
tolkning
Lö 3.11 kl 19: Ljuständning i kyrkan, St
Olofskören, Erikson, Emet, Östman,
Pandey, ljus tänds för gravsatta i Pedersöre församling sen allhelgona 2017
Lö 3.11 kl 19: Vi får säga pappa-mässa,
Pörkenäs lägergård, Häggblom, hela
familjen välkommen att fira gudstjänst
med deltagare på familjeretretreat
Sö 4.11 kl 10: Familjegudstjänst med
söndagsskolan i Lepplax bykyrka,
söndagsskolan sjunger, Österbacka,
Pandey (Obs ingen gudstjänst i Pedersöre kyrka!)
Sö 4.11 kl 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Roger Kero, tolkning
Sö 4.11 kl 18: Sammankomst i Kyrkostrands församlingshem
Må 5.11 kl 19.30: Bibel och bön i Forsby
bykyrka
Ti 6.11 kl 13: Symöte i Lövö bönehus
Ti 6.11 kl 14: Nattvardsgång i Pedersheim, Häggblom
6-10.11: Församlingsvalets förhandsröstning, se församlingens webbsida för
platser och tider.

PURMO

To 1.11 kl. 19.30: Bibelsits i Åvist bykyrka.
Fre 2.11 kl. 19: Ljuständning i kyrkan
till minne av dem som avlidit sedan
senaste allhelgona, Portin, Johansson,
Kanckos.
Lö 3.11 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Ralf
Salo, Portin, Johansson.
- kl. 19: Allhelgonamöte i Emaus
bönehus, Tomas Klemets, Portin, musikprogram Mikael Lasén och Maria
Ellfolk-Lasén.
Sö 4.11 kl. 10: Söndagsskola med Skatten i kyrkhemmet.
- Kl. 12: Gudstjänst i Åvist bykyrka,
Portin, Johansson.
- Kl. 14: Allhelgonamöte i Emaus bönehus, Gustav Åbonde, sång av Nådens
Vind.
Ti 6.11 kl. 13: Kenyamissionsmöte i
Emaus bönehus, hemlig gäst.
- Kl. 17: Drängstugans talko.
To 8.11 kl. 14: Andakt i Sisbacka pensionärsbostäder, Portin, Johansson.

TERJÄRV

FR 2.11 kl 19: Ungdomssamling i förs.h
LÖ 3.11 kl 10: Alla helgons dag. Högmässa med ljuständning, khden, Johan
Sten, Kyrkokören.
SÖ 4.11:
- kl 10: Gudstjänst i Högnabba byahem,
khden, Johan Sten.
- kl 19: Andakt och Gemenskap i Kortjärvi byagård.
Förhandsröstningen i församlingsvalet:
förrättas 6-10.11 på pastorskansliet
varje dag kl 9-18. Dessutom ordnas förhandsröstning på följande ställen:
Tisdag 6.11: Hästbacka byahem kl
18.30-19. Kolam byahem kl 19.30-20.
Drycksbäck, hos Bengt Åsvik, Snårevägen 43, kl 20.30-21.
Onsdag 7.11: Kortjärvi byagård kl 18.3019, Högnabba byahem kl 19.30-20.
Småbönders skola, kl 20.30-21.30.
SÖ 11.11 kl 10: Gudstjänst, khden, Leni
Granholm.
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HELSINGFORS PÅ INSIDAN
Matteuskyrkan

Johanneskyrkan

Hagasalen

S:t Jacob

HÅLLPLATSER FÖR LIV OCH TRO I STAN. NR 44/2018

Lekholmen

Lokalinsidorna för de svenska församlingarna i Helsingfors utkommer varannan vecka.
Ansvarig redaktör: Ulrika Hansson, ulrika.hansson@kyrkpressen.fi, 040 831 6322

Vem ska bestämma i din kyrka?
Den 18 november är det församlingsval. I valet utses förtroendevalda i församlingarna för en mandatperiod på fyra år. De beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, vilken
verksamhet som ordnas, vem man hjälper – var och hur. Du kan
själv påverka besluten i din församling genom valet.

I Helsingfors består församlinsgvalet av två val: Val av medlemmar till den egna lokalförsamlingens församlingsråd och val av
gemensamma kyrkofullmäktige som är den kyrkliga samfällighetens högsta beslutande organ. I Matteus och Petrus församlingar är det sämjoval till gemensamma kyrkofullmäktige.

JOHANNES FÖRSAMLING

Johannes församlings kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige
I KANDIDATLISTA FOLKKYRKANS VÄNNER

2
GUSEFF
Fredrik

partisekreterare
Tölö

3
HARMS-AALTO
Martina

FM,
verksamhetsledare
Rödbergen

4
JOHANSSON
Mikael

handelstekniker
Mejlans

5
KESKINEN
Lotta

EM, fondanalytiker
Drumsö

6
LUMIVIRTA
Sabina

religionslärare
Vallgård

7
MELIN
Olav

TM, chefredaktör
emeritus
Drumsö

8
NYBACK
Virva

stiftssekreterare för
personalvård
Drumsö

9
STENBÄCK
Henrik

generalsekreterare
Drumsö

10
SÄLLSTRÖM
Kalle

verksamhetsledare
Kronohagen

Kandidater i valet till Johannes församlings församlingsråd
I KANDIDATLISTA FOLKKYRKANS VÄNNER

11
ANDERSÉN
Markus
företagare
Drumsö

20
KAINULAINEN
Leena
hälsovårdare,
pensionär
Drumsö

12
BERGMAN
Justus

diplomingenjör
Drumsö

21
KESKINEN
Lotta

EM, fondanalytiker
Drumsö

13
BERGMAN
Simon

designer
Arabiastranden

22
LAGERGREN
Henry

studentmerkonom
Ulrikasborg

14
BJÖRNBERG
Maria
FM
Gardestaden

23
LUMIVIRTA
Sabina

religionslärare
Vallgård

15
GRÄSBECK
Solveig

FM, pianopedagog
Bortre Tölö

24
LÅNGBACKA
Hedvig
FM, redaktör
Rödbergen

16
GUSEFF
Fredrik

partisekreterare
Tölö

17
HARMS-AALTO
Martina

FM,
verksamhetsledare
Rödbergen

25
NORDSTRÖM
Nanny
PM
Drumsö

26
NYBACK
Virva

stiftssekreterare för
personalvård
Drumsö

FÖRHANDSRÖSTA VAR SOM HELST
29
SÄRS
Atti

pensionerad
församlingssekreterare
Gräsviken

30
ÖHMAN
Pia

socialarbetare
Mejlans

Förhandsröstning bl.a. på Narinken och i köpcentren Redi, Kaari och Malms torg
6–10.11.2018. Du kan förhandsrösta på alla förhandsröstningsställen.
Kom ihåg identitetsbevis! Alla röstningsställen på forsamlingsvalet.fi.

18
HOLM
Björn

ITK-lärare,
pensionär
Drumsö

27
PALMÉN
Sofia

studerande
Drumsö

19
JOHANSSON
Mikael

handelstekniker
Mejlans

28
SÄLLSTRÖM
Kalle

verksamhetsledare
Kronohagen

Högbergsgården

Åggelby gamla kyrka

Matteussalen
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MATTEUS FÖRSAMLING

Kandidater i valet till Matteus församlings församlingsråd
I KANDIDATLISTA VÅRT MATTEUS

6
ERIKSON-BLOMFELT
Gun

PeM, biträdande rektor
Degerö

14
NORDSTRÖM
Siv
arkitekt
Nordsjö

8

7
AHOLA
Kai

EM
Stensböle

LAMPENIUS
Markus
DI
Botby

15
VIKSTRÖM
Ulf
DI
Botby

9
BRUUN
Eva

CGR-revisor
Nordsjö

16
SALENIUS
Jan-Anders
FM, lektor
Degerö

17
WIKSTRÖM
Anders

chef för medelanskaffning
Östersundom

10
SÖDERSTRÖM
Annica
FK
Nordsjö

18

11
WESTERLING
Maria

diakonissa,
administrativ assistent
Nordsjö

12
GÄDDA
Matias

byggnadsingenjör
Stensböle

13
GULL
Ann-Sofi

PeM,biträdande rektor
Östersundom

I Matteus församling förverkligas endast ett val, dvs val av församlingsråd. Kandidaterna till gemensamma kyrkofullmäktige motsvarar det antal som ska väljas och därför sker inget val. De invalda från
Matteus församling är: Kai Ahola, Rolf Steffansson och Anders Wikström. Suppleant: Ingmar Tollander.

SALOKIVI
Jouni
DI, FM
Brändö

II KANDIDATLISTA FÖR BARN OCH UNGA I MATTEUS

19
LEMSTRÖM
Niclas
studerande
Botby

20

22

21

HILDÉN
Daniela

VIKSTRÖM
Anton

ungdomsarbetsledare
Mellungsbacka

studerande
Havsrastböle

KAARO
Axel

studerande
Hertonäs strand

23
BERGMAN
Jenny-Maria
ämneslärare
Mellungsby

24
BLAUBERG
Rolf
lektor
Degerö

25
ÅKERLUND
Marina

optiker
Östersundom

PETRUS FÖRSAMLING

Kandidater i valet till Petrus församlings församlingsråd
I KANDIDATLISTA PETRUS FÖR ALLA

7
DJUPSJÖBACKA
Sonja
klasslärare, TM
Munkshöjden

8
GRANLUND
Jona

studerande,mångsysslare
Stapelstaden

9
SANDSTRÖM
Caroline

FD, huvudredaktör
Munksnäs

10
STEN
Maria

pastor
Munkshöjden

11

I Petrus församling förverkligas endast ett val, dvs val av församlingsråd. Kandidaterna till gemensamma kyrkofullmäktige motsvarar det antal som ska väljas och därför sker inget val. De invalda
från Petrus församling är: Bengt Lassus, Björn Månsson, Christoffer
Perret. Suppleanter: Tuomas Anttila och Matias Ekkerhaugen.

ÅVALL
Ann-Kristin
informatiker
Kottby

II KANDIDATLISTA TRO OCH GEMENSKAP

12
ANTTILA
Tuomas

lektor i religion
Hoplax

13

14

GAUFFIN
Jonatan

LAMPIKOSKI
Elisabeth

studerande
Håkansåker

FM, pensionerad
translator

15
LASSUS
Britta

pensionerad
speciallärare

16
LINDÉN
Göran

ML
Svedängen

17
NYSTRÖM
Annika
FM, PM
Svedängen

18
PERRET
Johannes

EM
Magnuskärr

19
RISKA
Ingrid

lärare
Gamlas

III KANDIDATLISTA PETRUS FRAMTID

20
PERRET
Christoffer
företagare
Södra Haga

21
PIMENOFF
Susanna
företagare, FM
Åggelby

22
AUDAS-KASS
Amanda
gymnasielärare
Södra Haga

23
MIKKONEN
Tommy
idrottsinstruktör
Malmgård

24
AIROLA
Amos
teol. stud.
Gamlas

25
FOUGSTEDT
Mikaela
studerande
Krämertskog

26
EKKERHAUGEN
Matias
produktutvecklingsingenjör
Lassas

27
HEDENGREN
Rufus
tv- och radioredaktör
Sockenbacka

Hörnan

Café Torpet

Bokvillan

Malms kyrka

Månsas kyrka

INSIDAN 17

KYRKPRESSEN TORSDAG 1.11.2018 • NR 44/H • 09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

DET HÄR HÄNDER I DIN FÖRSAMLING
Veckans församlingsprogram var så god!

JOHANNES

MATTEUS

www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Kansliet öppet: må, ti, to kl. 10–14, on kl. 13–17,
fr kl. 9–13, tfn 09 2340 7700
Högbergsgatan 10 E, vån. 3, 00120 Helsingfors
Kyrkoherde: Johan Westerlund

www.matteus.fi
Kansliet öppet: må, ti, to, fr kl. 9-14,
tfn 09 2340 7300
Åbohusvägen 3, vån. 2, 00900 Helsingfors
Kyrkoherde: Stefan Forsén

kl. 10–11.30: Musiklek i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn
över 1 år. Hollmérus.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 E. Välkommen på middagsbön i Johanneskyrkan kl. 12.

FRE 2.11

kl. 18: Samling för män, ”Varför Israel?” med Ulf Emeleus.

LÖ 3.11

kl. 18: Allhelgonadagens gudstjänst, ljuständning och parentation till de
avlidnas minne, Juho Kankare, Niels Burgmann.

SÖ 4.11

kl. 10: Högmässa, Juho Kankare, Niels Burgmann, söndagsskola, kyrkkaffe i Olavussalen
kl. 18: Konsert med Västnyländska kammarkören och Matteus kyrkokör.
Dir. Niels Burgmann, piano Heidi Korhonen-Björkman

TI 6.11

kl. 10: Musiklek, klapp och klang, för 1-4 år, Daniela Strömsholm.
kl. 11: Musiklek, gung och sjung, för 0-12 mån, Daniela Strömsholm.
kl. 15: Popkör för barn och ungdomar i åk 4-7 med Daniela Strömsholm.
Övning till kl. 16.00 i Matteussalen, 2 vån. Möjlighet att fika och chilla till
ca. 16.30.
kl. 18.30: Matteus kyrkokör, Niels Burgmann

ON 7.11

kl. 8.30: Morgonmässa, Patricia Högnabba, Niels Burgmann
kl. 15-18: Öppet hus för ungdomar
kl. 15.30: Vårton, Niels Burgmann
kl. 18: MU-mässa, kort mässa med bönevandring. Ungdomar medverkar. Kyrkfika efteråt

TO 8.11

kl. 9.30-12: Familjeklubben i Nordsjö, Sjökortsgränden 6. Ledare Marianne Bergström
kl. 13 Text och tro: i Olavussalen i nedre våningen. Text & tro är samtal,
sång och samvaro kring kyrkoårets texter och psalmer tillsammans
med Juho och Niels

ÖVRIGT

Församlingsvalets förhandsröstning i Matteuskyrkan: Tisdag-Lördag
6.11-10.11 kl. 9-18, onsdag 7.11 kl. 9-20

HELSINGFORS PROSTERI

Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi

Tomasmässa: Tomasmässa 6.11 i Johanneskyrkan kl.18. Liturg Maria
Lindberg, predikant Ulf Skogström, musiker Ingmar Hokkanen och
speaker Bo Ekman. Evangeliet läses av Nina Granvik. Efteråt téstund i
kryptan. Välkommen!
Mässa i Taizéstil: Taizésånger, bibeltexter, nattvard och tystnad. Kvällste efteråt.
Mässan är mångspråkig (åtminstone finska, svenska, engelska) och firas i Helsingfors domkyrkas krypta andra fredagen varje månad (9.11, 7.12) kl. 18.
Det hjälper att prata: Kyrkans samtalshjälp finns till för dig som behöver
ett lyssnande öra. De jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt
anställda med tystnadsplikt. Samtalstjänsten består av chatt, brev- och
telefonjour. Chattjouren är öppen må-to kl. 19-21 och finns på adressen
www.samtalstjanst.fi. Telefonjourens nummer är 0400 22 11 90 (från
utlandet +358400221190) och du kan ringa varje kväll kl. 20-23. Du
kan dessutom skriva ett handskrivet brev till Kyrkans brevjour, PB 210,
00131 Helsingfors. Vi svarar inom några dagar.
Problem i parförhållandet eller familjen: Familjerådgivningen erbjuder
helsingforsare professionell samtalshjälp vid problem i parrelationen
och i krissituationer. Vi samtalar med dig om frågor som berör parrelationen, familjen och dig. Du kan komma ensam, med din partner eller
med andra familjemedlemmar. Samtalen med mottagningssekreterarna
och familjerådgivarna kostar inte något och är konfidentiella. Samtalen
förutsätter inte att du är medlem i kyrkan. Ring tidsbeställningens nummer 09 2340 2555 vardagar kl. 9-12.
Kampens kapell: Öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar
10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.

LÖ 3.11 Alla helgons dag

kl. 10: Högmässa i Johanneskyrkan. Lindström, Gehlin, Enlund. Joanna
Hanhikoski, cello.
kl. 16: Parentationsgudstjänst i Sandudds Nya kapell. Gehlin, Lindström,
Ollberg, Johannes kantori.

kl. 10 Musiklek i Hagasalen: En rolig förmiddag för er med barn 0-5 år.
Efteråt kaffe och smörgås! Vesperv. 12, 2 vån.

LÖ 3.11

kl. 9.30-13 All day Breakfast på café Torpet: Kom och njut av en härlig
helgfrukost. Köpingsvägen 48.
kl. 14 Parentationsgudstjänst: Vi tänder ett ljus till minne av de medlemmar i Petrus församling som avlidit under det senaste året. Johan Cantell
på klarinett och kören Petrus vokalensemble medverkar. Servering. Södra
Haga kyrka, Vesperv. 12.

SÖ 4.11

SÖ 4.11 Alla själars dag

kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. Heikel-Nyberg, Henricson. S:t Jacobs eftis medverkar. Kyrkkaffe.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Busck-Nielsen, Lindström, Almqvist,
Böckerman, Enlund, Tomas vokalensemble. Kyrkkaffe i Högbergsgården.

MÅ 5.11

kl. 10–11.30:Babyrytmik i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. För
barn under 1 år. Hollmérus.
kl. 14-16: Café Fallerá! Ett möte över generationsgränserna i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. Café-delen börjar kl. 14 och en glad musikstund kl. 15.

TI 6.11

kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med Anna Pulli.
kl. 13: Träffpunkt. Finlandssvenskt musikprogram på Svenska Dagen
med Minna Nyberg, sopran och Dag-Ulrik Almqvist, piano. Högbergsgatan 10 E.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 0-3 åringar i Bokvillan, Tavastv. 125. Hollmérus.
kl. 18: Tomasmässa i Johanneskyrkan. Liturg Maria Lindberg, predikant
Ulf Skogström, musiker Anders Ekberg och speaker Bo Ekman. Evangeliet läses av Nina Granvik. Efteråt téstund i kryptan.

kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka: Söndagsskola för barnen! Tegelstigen 6 Thylin, Hilli. Kyrkkaffe.
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka: Kyrkkaffe. Brofogdev. 12. Thylin, Hilli. Kyrkkaffe.
kl. 16.30 Puls-gudstjänst: En gudstjänst i nyare stil för alla åldrar. Barnkyrka och Cool Kids för barnen. Södra Haga kyrka, Vesperv. 12.

MÅ 5.11

kl. 18 Rotad i Ordet: Hitta en tro som håller, en djupare resa in i Bibeln.
Leif Nummala: ”Den Heliga Andes gåvor”. En gång i månaden. Malms
kyrka, Kommunalvägen 1.

TI 6.11

kl. 9 Morgonandakt: Andakt, bön, lovsång. För alla. Varje tisdag. Hagasalen, Vesperv. 12. Medverkande är lärjungaskolan Transform.
kl. 10 Musiklek i Malms kyrka: En rolig förmiddag för er med barn 0-5
år. Efteråt kaffe och smörgås! Kommunalv. 1.
kl. 13 Dagscafé: Andakt, samtal och kaffe. Mera info ger diakonissan
Bodil Sandell, tel. 09-2340 7227, 050-380 3925. Varannan tisdag.
Varmt välkommen! Haga Prästgårdsv. 2

ON 7.11

ON 7.11

kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. Busck-Nielsen, Enlund.  

TO 8.11

kl. 10–11.30: Musiklek i S:t Jacob. Kvarnbergsbrinken 1. Hollmérus.
kl. 14-15.30: Diakoniträff i S:t Jacob. Vi förbereder söndagens gudstjänst
i S:t Jacobs kyrka. Salenius.
kl 16: Förbön i kryptan. Heikel-Nyberg.
kl. 17.30: Kristen meditation i Johanneskyrkan.
kl. 19: Topelius 200 år - psalmkväll i Johanneskyrkan. Vi sjunger psalmer
av Zacharias Topelius tillsammans med Tomas vokalensemble, Roströsten och Johannes kantori. Docent Birgitta Sarelin guidar oss genom
Topelius psalmdiktning. Efteråt kvällste i kryptan.

ÖVRIGT

Middagsbön: i Johanneskyrkan vardagar kl. 12.
Välkommen på en ryskinspirerad trerättersmiddag: i Johanneskyrkans
krypta 20.11 kl. 17. Middagen kostar 20€ (för medlemmar i Johannes
Missionsringen 15€). Vi äter gott och njuter av musik och samvaro en
stund. Anmälningar senast onsdag 14.11 till: carre.lonnqvist@evl.fi, 050469 8127. Intäkterna går oavkortat till Johannes församlings missionsprojekt i Viborg och St. Petersburg.

kl. 13 Bibeleftermiddag: Undervisning, bön, kaffe och sång. Stig-Olof
Fernström. Vespervägen 12.
kl. 18 Använd din röst-kväll: Trevlig kväll med sång, andakt, kaffe och
förhandsröstning. Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6.

TO 8.11

kl. 9 Morgonbön: Tanke för dagen, bön, lovsång. Torsdagar i Hagasalen,
Vesperv. 12. Medverkande är lärjungaskolan Transform.
kl. 12.30 Vesperkören: Kom med och sjung i kör! Vesperv. 12 Peter Hilli.
kl. 18 Använd din röst-kväll: Trevlig kväll med sång, andakt, kaffe och
förhandsröstning. Åggelby gamla kyrka, Brofogdev. 12.
kl. 18.30 Petrus Vokalensamble: För dig som sjungit i kör förr. Åggelby
gamla kyrka. Peter Hilli.

ÖVRIGT

Förhandsröstningen inleds 6.11: Du kan förhandsrösta 6.-10.11 på alla förhandsröstningsställen i Finland. T.ex. Petrus församlings kansli kl. 9-18.
Café Torpet: Öppet må-fre 9-17, All Day Breakfast lö jämna veckor kl.
9.30–13.

Ljud högt, ljud fritt och förhandsrösta!

Den 6.11 firar Johannes församling Svenska dagen med auktion och
festligt tårtkalas i Hörnan, Högbergsgatan 10. Tillsammans sjunger vi
modersmålets sång och därefter auktioneras Liisa Sieversens signerade fotografier ut till förmån för Johannes församlings mission.
Fotografierna är tagna på Drumsös stränder och går under samlingsnamnet ”Is skimmer”. En unik
tavla kan vara en bra julklapp!
Samma dag inleds förhandsröstningen i församlingsvalet.
Valurnan står öppen på pastorskansliet från kl. 9 fram till
kl. 18. Hjärtligt välkommen och
förhandsrösta! Kaffeserveringen i Hörnan börjar kl. 17.30.

Allhelgonahelgen i Helsingfors
MATTEUS FÖRSAMLING

JOHANNES FÖRSAMLING

SÖNDAG 4.11
kl. 10: Högmässa i Matteuskyrkan, söndagsskola, kyrkkaffe i Olavussalen.
kl. 18 Allhelgonamusik i Matteuskyrkan. Konsert med
Västnyländska kammarkören och Matteus kyrkokör.
Dir. Niels Burgmann, piano Heidi Korhonen-Björkman.

ALLA SJÄLARS DAG 4.11
kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs kyrka. Kyrkkaffe.
kl. 12 Högmässa i Johanneskyrkan. Tomas Vokalensemble. Kyrkkaffe.

ALLA HELGONS DAG 3.11
kl. 18 Allhelgonadagens gudstjänst, ljuständning
och parentation till de avlidnas minne i Matteuskyrkan.

FR 2.11

FR 2.11

Matteuskyrkan är öppen må-fr kl. 10-14.

PETRUS

www.petrusforsamling.net
Kansliet öppet: må–ti kl. 10–13, on kl. 13–16, to–fr kl. 10–13
tfn 09 2340 7100
Haga Prästgårdsväg 2, 00320 Helsingfors
Kyrkoherde: Daniel Björk

ALLA HELGONS DAG 3.11
kl. 12 Högmässa i Johanneskyrkan.
kl. 16 Parentationsgudstjänst i Sandudds
Nya kapell.

PETRUS FÖRSAMLING

ALLA HELGONS DAG 3.11
kl. 14 Parentationsgudstjänst: Vi tänder ett ljus
till minne av de medlemmar i Petrus församling
som avlidit under det senaste året. Johan Cantell
på klarinett och kören Petrus vokalensemble
medverkar. Servering. Södra Haga kyrka,
Vesperv. 12.
SÖNDAG 4.11
kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka: Söndagsskola för barnen! Tegelstigen 6. Kyrkkaffe.
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka:
Kyrkkaffe. Brofogdev. 12. Kyrkkaffe.
kl. 16.30 Puls-gudstjänst: En gudstjänst i nyare
stil för alla åldrar.

INSIDAN 15

KYRKPRESSEN TORSDAG 1.11.2018 • NR 44/P • 09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

UR EVANGELIET
”Saliga de som
sörjer, de skall bli
tröstade.”

Läs mera i Matt. 5:1–
12.

OM HELGEN

RUNT KNUTEN

De heligas gemenskap

På lördag firar vi Alla helgons dag. Då kommer vi
ihåg både kristenhetens martyrer och alla övriga troende som inte längre finns hos oss.
Men ordet ”heliga” syftar inte endast på
de avlidna. Alla som tillhör Kristus är heliga. Enligt trosbekännelsen utgör de heliga
en gemenskap som också vi på ett osynligt sätt har del i.
På söndag är det tjugofjärde söndagen efter pingst och temat är Medborgare i två riken.

INSIDAN
BETRAKTELSEN HARRY SANFRID BACKSTRÖM

”Sånger om
himlen i Sunds
kyrka.”

Söndag 4.11 kl. 18
konsert i Sunds kyrka,
Åland.

#bönetwitter
”Visa mig, Herre, din väg, så att
jag kan vandra i
din sanning ... (Ps
86:11).”

HELGENS TEXTER
FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 65:23–25
ANDRA LÄSNINGEN
Upp. 22:1–5

Har vi faktiskt så bråttom?
Vi firar alla helgons dag. I gudstjänsten tänder vi ljus för nära och kära som har avlidit under året och hedrar familjemedlemmar eller släktingar som inte längre finns
bland oss. Till denna tradition hör också att
tända ljus på gravarna. Om man vandrar på
en gravgård på kvällen den dagen så öppnar det sig för vår syn ett eldhav av tända
ljus och lyktor.
Alla helgons dag är egentligen bildat av två
separata åminnelsedagar. Det är alla helgons
dag den 1 november och alla troende avlidnas minnesdag den 2 november. Det är en
god tradition som förenar och ger möjlighet
till närhet, samvaro och tröst.
Jag har en tanke: Hur skulle det vara om vi
kom samman lite oftare i våra kyrkor tillsammans med familj, släkt och vänner och
på så sätt kom ihåg varandra, och i gemen-

skap med andra? Tänk om man kunde samlas på det sättet några gånger under året och
få möjlighet att utbyta tankar, samtala och
glädjas tillsammans.
Kanske också så att man efter gudstjänsten skulle samlas för en gemenskapsmåltid. Det kunde till exempel vara i församlingens församlingshem. Detta som en tanke att förvalta vidare och kanske utveckla, kanske i samarbete med den församling
där ni är bosatta.
Någon säger att det är så bråttom, vi hinner inte. Men då ställer jag frågan: Är det faktiskt så? Kanske det egentligen handlar om
val eller om prioritering? Gud är allsmäktig: [...] Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och
kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet,
amen (Upp. 7: 12).
¶¶Harry Sanfrid Backström

Harry Sanfrid Backström är kyrkoherde i Väståbolands
svenska församling, vars geografiska område sammanfaller
med Pargas stads i västra delen av Åboland.
I dag funderar han på hur viktigt det är att tänka de goda
tankarna och sträva efter att utelämna de dåliga tankarna,
och att vi får be om hjälp i detta av vår Herre och Gud.
Hans tips: Satsa på att se det positiva och goda i naturen, i
arbetet, i tillvaron, i livet.

Vi njuter av sol, värme, sköna promenader, intressanta
utfärder, god mat, trevligt sällskap och äkta andalusisk
stämning. Börja det nya året på bästa möjliga sätt!
Pris: 690 €, i priset ingår flyg, logi i 4-stjärnigt hotell i
dubbelrum, riklig frukost och middagsbuffé.
Mera info och anmälningar: verksamhetsledare Kalle
Sällström, kontakt@forsamlingsforbundet.fi, 050-3562
475. Teknisk arrangör: Göran Sundqvist Travelpartner

för tiden 2–8.11

Följ Kyrkpressens bönetwitter på sökordet
#bönetwitter
Veckans tweet är skriven av Harry Sanfrid
Backström.

FOTO: Leila Warén-Backström

Vinterresa till Almuñécar,
södra Spanien 12–19.1.2019

EVANGELIUM
Matt. 5:1–12
Alla helgons dag.
Temat är De heligas gemenskap.

PSALMFÖRSLAG
298, 129, 435,
582.
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

I KLARSPRÅK
Parentation innebär att
man i kyrkan läser upp
namnen på de avlidna i
församlingen och tänder
ljus till deras minne. Den
här helgen firar många
församlingar parentationsgudstjänster och
tänder ljus för dem som
lämnat oss sedan allhelgona i fjol.
Också utanför kyrkans väggar tänds ljus –
på begravningsplatserna
lyser hundratals ljus upp
novembermörkret, ljus
som tänts till minne av
anhöriga
som
inte
längre
finns
bland
oss.

ÅBOLANDS PROSTERI
¶¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Lö 3.11 kl. 10: Alla helgons dags
gudstjänst med ljuständning i
Pargas kyrka, Lidén, Lehtonen.
Kyrkokören medverkar.
– kl. 18: Aftonmusik på alla helgons dag, konsert i Pargas kyrka
med Hanna Lehtonen, och Anna
Satomaa, orgel och flöjt.
Sö 4.11 kl. 12: Högmässa i Pargas
kyrka, Grönqvist, Lehtonen.
On 7.11 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Grönqvist, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Lö 3.11 kl. 18: Alla helgons dags
gudstjänst med ljuständning i
Nagu kyrka,
Granström, Ollila.
Sö 4.11 kl. 11: Högmässa i Nagu
kyrka, Granström, Ollila. Predikan
av Sture Wargh från laestadianerna.
Korpo kapellförsamling:
Lö 3.11 kl. 18: Alla helgons dags
gudstjänst i Korpo kyrka, Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Lö 3.11 kl. 11: Alla helgons dags
gudstjänst med ljuständning i
Houtskär kyrka, Williams, Granlund.
Iniö kapellförsamling:
Lö 3.11 kl. 13: Alla helgons dags
gudstjänst med ljuständning i Iniö
kyrka, Meriluoto, Grandell.
Sö 4.11 kl. 13: Gudstjänst med
nattvard i Iniö Aftonro, Meriluoto.
¶¶ ÅBO
lö 3.11 kl 15.30: Musikgudstjänst
med parentation, Uppståndelsekapellet. Mullo, Danielsson,
Lempa. Sånggrupp medverkar.
sö 4.11 kl 12: Högmässa med
barnpredikan, Domkyrkan. Wikstedt (pred), Grahn (lit), Danielsson, Lempa, Eklund. ÅSFs barnkör
(dir. Sofia Liljeström) och gudstjänstgrupp femman medverkar.
Barnhörna. Kyrkkaffe
ti 6.11:
– kl 9-18: Förhandsröstning i församlingsvalet, Aurelia (Aurag. 18)
och Centralregistret (Eriksg. 3)
– kl 11-14: Förhandsröstning i
församlingsvalet, Gadolinia (Porthansg 3)
– kl 18: Tyst meditation, Aurelia
ons 7.11:
– kl 9-18: Förhandsröstning i församlingsvalet, Aurelia (Aurag. 18)
och Centralregistret (Eriksg. 3)
– kl 10-12: Familjecafé. Papinholma förs.hem
– kl 11-14: Förhandsröstning i församlingsvalet, Arken (Fabriksg 2)
– kl 12: Frukostklubben, Restaurang Bassi (Västra Strandgatan
9), Björn Vikström ”Aktuellt vid
Kyrkomötet”
– kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia.
Bengt Häggman ”Församlingsval – möjlighet att tycka till och
påverka”
– kl 13.30–15.30: Barnhålan,
Aurelia
– kl 15.30–18.30: Ungdomshålan,
Aurelia
to 8.11:
– kl 9-18: Förhandsröstning i församlingsvalet, Aurelia (Aurag. 18)

Ansvarig redaktör
kyrkliga annonser:
Erika Rönngård,
040 831 6614,
annons@kyrkpressen.fi

och Centralregistret (Eriksg. 3)
– kl 9.30–12: Familjecafé, Aurelia
– kl 11-14: Förhandsröstning i
församlingsvalet, Katedralskolan
(Gamla Stortorget 2)

ÅLANDS PROSTERI
¶¶ HAMMARLAND
Allhelgonaafton 3 november
kl.20.00: Helgmålsbön med musik. Ljusgloben är framme i kyrkan
där man kan tända minnesljus.
Alla helgons dag lördag kl. 12.00:
Högmässa med ljuständning
för dem som lämnat oss sedan
senaste Alla helgons dag. Sånggrupp, solistiskt inslag Procession
Mårten Andersson och Carl Micael
Dan
Sö 4 november kl. 13: Gudstjänst
på Hammargården Mårten Andersson och Carl Micael Dan
¶¶ JOMALA
Sö 03.11 kl.11.00: Allhelgonamässa med parentation, S Äng, E-H
Hansen, A Karlsson, J BoholmSaarinen, St Olofs kyrkokör
Sö 04.11 kl.11.00: Lite enklare
mässa S Äng, E-H Hansen, A
Karlsson, Laudamus, Kerstin
Olsson
¶¶ MARIEHAMN
FR 02.11 kl. 19.00: Musikandakt i
Mariakapellet, Freda’kören,
LÖ 03.11 kl. 11.00: Högmässa i S:t
Görans kyrka, Marcus Gustafsson
- trumpet.
LÖ 03.11 kl. 11.00: Ljuständning
för under året avlidna i S:t Görans
kyrka Himlaliv, Zaida Ponthin violin.
SÖ 04.11 kl. 11.00: Högmässa i S:t
Görans kyrka, Suomikuoro.
SÖ 04.11.kl. 15.30: Konsert med
gospelkören Good News.
TI 06.11 kl. 9-18: Förhandsrösta
i församlingsvalet på pastorskansliet.
TI 06.11 kl. 10-17: Förhandsrösta i
församlingsvalet i Sittkoff Galleira.
ON 07.11 kl. 9-18: Förhandsrösta
i församlingsvalet på pastorskansliet.
ON 07.11 kl. 13-14: Förhandsrösta
i församlingsvalet på Odalgården.
TO 08.11 kl. 9–18: Förhandsrösta
i församlingsvalet på pastorskansliet.
TO 08.11 kl. 11-13: Förhandsrösta
i församlingsvalet på Folkhälsans
Allaktivitetshus.
TO 08.11 kl. 11.30: Lunchmässa i
S:t Görans kyrka, Pilgrimskvartetten.

TO 08.11 kl. 12.00: Sopplunch i
församlingshemmet.
TO 08.11 kl. 13.30-14.30: Förhandsrösta i församlingsvalet på
Trobergshemmet.
TO 08.11 kl. 15-15.30: Förhandsrösta i församlingsvalet på Edlagården.
TO 08.11 kl. 18.30-20: Förhandsrösta i församlingsvalet på S:t
Mårtensgården.
Kyrktaxi: mot beställning, tfn
19500.
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TV HIMLALIV

TV GUDSTJÄNST

Skäms inte för att du är människa
- Försöker jag förstå dig utgående
från mig själv kommer jag att misslyckas. Jag måste kunna lämna bort
mig själv för att kunna möta dig.
Du ska höra dig själv tala sanningen
om ditt eget liv, säger den åländska sjukhusprästen Maria Widén fd
Båsk med rötter i Solf.
På Yle Arenan och sänds i Yle
Fem måndag 5.11 kl. 18.30, repris 6.11 kl. 10.

¶¶ SUND-VÅRDÖ
Allhelgonaafton 2.11 kl. 18.00:
Musik i Vårdö kyrka. John-Adam
Sjölund.
Kl. 19.00: Kvällsmässa med
parentation i Vårdö kyrka. Outi
Laukkanen, John-Adam Sjölund.
Alla helgons dag 3.11 kl. 11.00:
Högmässa med parentation i
Sunds kyrka. Outi Laukkanen,
John-Adam Sjölund, Johannes
Döparen vokalensemble.
Kl. 14.00: Suomenkielinen messu
Sundin kirkossa. Sirkka Liisa Enqvist, John-Adam Sjölund, Kati
Juntunen, Judit Deáki, Suomikuoro. Kirkkokahvit.
Söndag 4.11 kl. 13.00: Nattvard på
Tallgården.
Kl. 15.00: Nattvard på Strömsgården.
Kl. 18.00: Sånger om himlen i
Sunds kyrka. S:t Mikaelskören, S:t
Mårtenskören, S:t Olofs kyrkokör,
Jomala församlings blåsgrupp,
Guy Karlsson, Eva Helena Hansen,
Fredrik Erlandsson, Kaj-Gustav
Sandholm, John-Adam Sjölund.
Arrangör: Ålands kyrkosångskrets.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI
¶¶ KORSNÄS
Lö. 3.11. kl. 11.00: Gudstjänst på
Alla Helgons dag med ljuständning. Heikkilä, Granholm, kyrkokören.
Sö. 4.11. kl. 11.00: Högmässa i
Molpe bykyrka, Heikkilä, Granholm. Silver Sisters medverkar.
Syföreningarna besöker Petalax on 14.11. Anmäl till: birgitta.
norrvik@evl.fi eller på tel: 0444101825 senast 7.11.
¶¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
FR 2.11. kl 19: Andakt i Allhelgona
i Tjöck begravningskapell, Engström, Nilsson.
LÖ 3.11. kl 10: Gudstjänst med
parentation i Lfd kyrka, Engström,
Martikainen, kyrkokören.
LÖ 3.11. kl 12: Gudstjänst med
parentation i Krs kyrka, Norrback,
Nilsson, kyrkokören, Martikainen.
LÖ 3.11. kl 16: Musik i Allhelgona
i Krs kyrka, Gun Erikson, Göran
Stenlund.
LÖ 3.11. kl 18: Gudstjänst med parentation i Sby kyrka, Engström,
Martikainen, Glädjedropparna.
SÖ 4.11. kl 12: HHN i Krs kyrka,
pred. Anders Värnström, lit. Norrback, Martikainen.
SÖ 4.11. kl 15: Möte i Uttermossa
UF-lokal, Anders Värnström,
Norrback.
SÖ 4.11. kl 18: Bibelsamtal i
grupprummet i Lfd församlingshem. Bror Vikfors drar studiet.
TI 6.11. - LÖ 10.11. kl 9-18: Förhandsröstning i församlingsvalet,
pastorskansliet.
TI 6.11. kl 11-15: Förhandsröstning
i församlingsvalet i Café Tinka.
ON 7.11. kl 12-15: Förhandsröstning på Krs gymnasium.
ON 7.11. kl 13: Pensionärssamling
Lfd, Siv, Erica, gäst Johan Eklöf.
ON 7.11. kl 16-18: Förhandsröstning i Dagsmark bönehus.
TO 8.11. kl 10-12: Förhandsröstning på Lappfjärds lantbrukskansli.
¶¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
To 1.11 kl 14: Födelsedagsfest i
förs.hemmet för alla som under
året fyller 70 år.

Lö 3.11 kl 12: Högmässa med parentation, Ingvesgård, S.Lindén,
S:ta Maria förs.kör.
Lö 3.11 kl 18: Aftonmusik i S:ta
Maria. Orgelmeditation i allhelgonatid, S.Lindén.
Sö 4.11 kl 18: Samling på Luthergården, A.Häggblom, T.Klemets,
B.Jern, D.Forsblom.
Lö 10.11 kl 9.30: Kvinnofrukost i
Norrnäs bönehus med Chamilla
Sjöbacka, pris 8€. Anmäl senast
6.11 till Lillemor 050 5711966.
Övermark
Lö 3.11 kl 10: Gudstjänst med parentation, Jakobsson, Rosengård.
Sö 4.11 kl 12: Gemensam tvåspråkig högmässa, Mika Helander
pred., Ingvesgård lit., S.Lindén,
S:ta Marian kuoro.
On 7.11 kl 18.30: Gudstjänstgrupperna samlas till utvärdering i
förs.hemmet.
Pörtom
Lö 3.11 kl 18: Gudstjänst med
parentation, Jakobsson, G.Lindén,
Pörtomkören.
On 7.11 kl 18: Finska gruppen i
förs.hemmet, Sundqvist.
Är du intresserad att vara kyrkvärd eller textläsare: ta kontakt
till kansliet 06 220 4200 senast
9.11.

KORSHOLMS PROSTERI
¶¶ BERGÖ
Lö 3.11 kl. 16: Gudstjänst på Alla
helgonsdag, Englund, Brunell,
kyrkokören. Ljuständning för dem
som har avlidit sedan Alla helgons
dag senast firades.
Sö 4.11 kl. 14: Högmässa, Englund,
Brunell. Textläsare: Iris Sjöberg.
Må 5.11 kl. 10: Familjeklubben i
församlingshemmet.
Ti 6.11 kl. 13: Missionssyföreningen i församlingshemmet.
On 7.11 kl. 13: Träffpunkten i
församlingshemmet. Gäst: Olle
Rosenqvist. Tema: ”Äventyr i Himalaya”.
On 7.11 kl. 18: Kyrkokören övar i
församlingshemmet.
¶¶ KORSHOLM
Fre 2.11:
kl 18 Soppa med gäst: i Smedsby
församl.gård. Servering av god
soppa och tilltugg samt trevlig
samvaro.
Lö 3.11:
kl 11 Gudstjänst med parentation: i Korsholms kyrka, Ruth
Vesterlund, Nordqvist- Källström,
Westerlund o kyrkokören. Vi tänder ljus för våra kära som avlidit
under året och läser samtidigt
upp deras namn.
kl 19 Allhelgonakonsert: i Korsholms kyrka. Korsholms kammarorkester, dir. o solist Susanne
Westerlund.
Sö 4.11:
kl 18 Mässa med parentation: i
Smedsby församlingsgård. Medverkande Kör för alla, Berg och
Nordqvist-Källström. Vi läser upp
namnen på våra kära som avlidit
under året och tänder ett ljus.
Ti-Lö 6-10.11:
kl 9-18 Förhandsröstning i församlingsvalet: på pastorskansliet
i Gamla Vasa. Se även övrig annonsering.
¶¶ KVEVLAX
Lö 3.11 kl. 10: Högmässa Alla helgons dag, ljuständning för de under året avlidna, Rune Lindblom,
Rodney Andrén, Kyrkokören.
Sö 4.11 kl. 18: Högmässa, Vi får
säga pappa – en nattvardsmässa

Ökenmässa i allhelgonahelgen
Vasa svenska församling bjuder på mässa med inslag
från koptiska, ortodoxa och lutherska kyrkan. Liturg
och predikant Gunnar Särs. På orgel Dan Andersson
och violin Leena Havu-Erhie.
Monica Heikius leder Trefaldighetskyrkans kör med solist Gunnevi Granlund.
Alla helgons dag 3.11 kl.
13.03 i Yle Vega, söndag 4.11
kl. 12.00 i Yle Fem.

på barnens språk. Rune Lindblom,
Emilia Kontunen, Rodney Andrén,
dagklubbsledarna, barnkören.
Ons 7.11 kl. 10: Föräldra-barngruppen i Stallet.
Ons 7.11 kl. 17.30: Kvällssyföreningen i Drängstugan.
To 8.11 kl. 10: Mammalådstillverkning i Prästgården.
To 8.11 kl. 18: Knattemusik i Stallet.
To 8.11 kl. 18: Barnkören i Församlingshemmet.
Julcafé: 30.11 kl. 14-18 i församlingshemmet. Försäljare sökes!
Anm. till pastorskansliet tel. 06
3462300
¶¶ MALAX
FRE 2.11 kl. 16: Anmälan om hemmaröstning senast kl 16 till kansliet, 050-462 9575.
LÖ 3.11 kl. 18: Alla helgons dag.
Minnesgudstjänst i kyrkan.
Bengt-Erik Häggback violin, Anna-Lena Back sång, Kyrkokören.
Kyrktaxi. Norrback, Lax.
SÖ 4.11 kl. 10: Högmässa i kyrkan.
Kyrktaxi. Norrback, Lax.
SÖ 4.11 kl. 17: Bön för alla i FH.
Servering, barnpassning.
MÅ 5.11 kl. 10: Karacafé i KH. Arr.
Äldrerådet och Folkhälsan i Malax.
TI 6.11 kl. 9: Förhandsröstning
vid kansliet, varje dag 6-10.11, kl.
9-18. Kom och rösta!
TI 6.11 kl. 16: Förhandsröstning
vid Strimman, kl. 16-17.30. Kom
och rösta!
TI 6.11 kl. 18: Förhandsröstning vid
Norrback bystuga, kl. 18-19. Kom
och rösta!
TI 6.11 kl. 18: Ekumenisk bön i KH.
ON 7.11 kl. 12: Tro i vardagen för
pensionärer i KH. Sång, diskussion och kaffe.
TO 8.11 kl. 13: Minnescafé i KH. Arr
Österbottens Minneslots.
TO 8.11 kl. 15: Förhandsröstning
vid FH, kl. 15-20. Kom och rösta!
TO 8.11 kl. 18: Sångafton kl. 18
med Kyrkokören och Trallarna.
Servering.
¶¶ PETALAX
Invigning av den nya minneslunden: lö 3.11 kl. 18.30 på gravgården.
Ljuständning för avlidna sedan
förra allhelgona: lö 3.11 kl. 19 i
kyrkan. Kyrkokören medverkar.
Björklund, Brunell.
Högmässa: sö 4.11 kl. 11. Björklund, Brunell. Kyrktaxi.
¶¶ REPLOT
Lö 3.11 kl.10: Gudstjänst i Replot.
Brunell, Wargh. Ljuständning för
de under året avlidna.
Lö 3.11 kl. 12.30: Gudstjänst i
Björkö. Brunell, Wargh. Ljuständning för de under året avlidna.
Sö 4.11 kl. 18: Meditationsgudstjänst i Replot. Brunell, Wargh.
Ons. 14.11. kl.13: Vi över 60 besöker Kvevlax församling. Start från
församlingshemmet i Replot kl.
12.15. Anmälan senast 9.11 kl. 12 till
Jarl Nystrand eller pastorskansliet.
¶¶ SOLF
Fre 2.11 kl 18: Andakt i Allhelgonatid i kyrkan. En kort stämningsfull
andakt med Ebba-Stina Beukelman och Karolin Wargh.
Lö 3.11 kl 11: Alla helgons dag,
högmässa med parentation, ljus
tänds för dem som avlidit under
året. Emilia Kontunen, Karolin
Wargh, Jyrki Paalanen medverkar
med cellomusik.
Sö 4.11 kl 11: Högmässa, Emilia
Kontunen, Karolin Wargh.
On 7.11 kl 13: Pensionärsträff i

Församlingshemmet. Sång, musik
och lite annat program med Karolin Wargh och Gun-Lis Landgärds.
¶¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Alla helgons dag högmässa med
ljuständning: lö kl 13 Forslund,
Jern, Andersson, Heikius. Trefaldighetskyrkans kör, Brändö
kyrkokör. Ljuständning o namnuppläsning för de församlingsmedlemmar som avlidit sedan
Alla helgons dag 2017.
Stilla musik i Allhelgonatid: lö kl
17 i Uppståndelsekapellet. Ungdomsorkestern, dir Monica Heikius, Aurora Heikius, violin, Leena
Havu-Erhie, violin, Dan Andersson, orgel, Hanna Jern, andakt.
Gudstjänst: sö kl 13 Anders Kronlund, Vidjeskog.
Morgonbön: to 8.11 kl 9 Forslund,
Andersson.
Församlingens sorgegrupp: börjar
to 8.11 kl 18 på Skolhusg 26 A III
vån. Patrica Strömbäck, Kerstin
Borg. Anm. senast 5.11 tfn 06 3261
309.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm. David
Oliver.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Dans i heligt rum: sö kl 19 Siv Jern.
SUNDOM KYRKA
Alla helgons dag högmässa med
ljuständning: lö kl 10 Lindblom,
Heikius, Sundomkören. Ljuständning o namnuppläsning för de
församlingsmedlemmar från
Sundom som avlidit sedan Alla
helgons dag 2017.

PEDERSÖRE PROSTERI
¶¶ ESSE
Fre 2.11 kl. 14-19.30: Kapellet
på begravningsplatsen är öppet.
Psalm och bön varje heltimme.
- kl. 14: Nattvard i Esselunden.
- kl. 15: Nattvard i Essehemmet.
Lö 3.11 kl. 10: Högmässa i kyrkan,
Granlund, Ravall, ungdomskören,
textläsare Viveca Björk.
- kl. 19: Ljuständning i kyrkan till
minne av dem som avlidit sedan
senaste allhelgona, Granlund, Ravall, Cederberg, församlingskören,
Bengt Forsblom blf.
Sö 4.11 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan,
Granlund, Ravall, textläsare Gunilla Eriksson.
Må 5.11 kl. 14: Syföreningen i Essehemmet.
On 7.11 kl. 18.30: Sommarskriftskolans föräldramöte i församlingshemmet.
Förhandsröstning i församlingsvalet 6-10.11.2018: Se info på
www.esseforsamling.fi.
¶¶ JAKOBSTAD
FR 2.11 kl. 13.00: Andakt med
nattvard på Ahlbäckhemmet, Turpeinen, Wester.
FR 2.11 kl. 19.00: In da house i
Församlingscentrets ungd.utr.,
Esselström, Nylund-Wentus.
LÖ 3.11 kl. 12.00: Mässa i Jakobstads kyrka, Åstrand, Krokfors,
Borgmästars, Wester, Kyrkokören.
LÖ 3.11 kl. 18.00: Parentation
i Församlingscentret, Åstrand,
vokalensamble, Borgmästars,
Wester, diakoniarbetarna.Ett
enskilt ljus tänds och den avlidnes
namn läses för var och en av våra
församlingsmedlemmar som har
avlidit sedan senaste Alla helgons
dag (oberoende av var jordfästningen ägt rum). Ett gemensamt
ljus tänds även för dem som avlidit och begravts på annan ort och
för annan sorg. Efteråt servering.

LÖ 3.11 kl. 19.00: Sångafton med
andakt i Skutnäs bönehus.
SÖ 4.11 kl. 10.30: Söndagsskola
med små och stora i Församlingscentret. Lunch.
SÖ 4.11 kl. 12.00: Gudstjänst med
små och stora i Jakobstads kyrka,
Krokfors, Borgmästars, Wester,
Lönnqvist, eftisbarnen och ledarna medverkar med bl.a. sång.
Grötlunch på kyrkbacken.
Pris: 12 år och äldre 5 €/person.
SÖ 4.11 kl. 15.00: Sammankomst
i Skutnäs bönehus. Efteråt kaffeservering.
SÖ 4.11 kl. 17.00: Fokus i Församlingscentret, Johan Candelin, Maryam från Iran, lovsång Kadosh.
SÖ 4.11 kl. 17.00: Tvåspråkig sammankomst i Bonäs församlingsstuga. Arr.: Rauhan Yhdistys r.y.
MÅ 5.11 kl. 17.00: Tehuset i Församlingscentrets ungd.utr.
TI 6.11 kl. 9.00-18.00: Valstuga på
gågatan i Jakobstad, Kanalesplanaden 2.
TI 6.11 kl. 9.00-18.00: Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2.
TI 6.11 kl. 11.00: Jakobstads kyrka
öppen för bön och samtal.
TI 6.11 kl. 13.00: Tisdagssamling
på Station I, Magnus Dahlbacka.
ON 7.11 kl. 9.00-18.00: Valstuga
på gågatan i Jakobstad, Kanalesplanaden 2.
ON 7.11 kl. 9.00-18.00: Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2.
ON 7.11 kl. 9.00-13.00: Optima,
Trädgårdsgatan 30.
ON 7.11 kl. 9.00-13.00: Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20.
ON 7.11 kl. 14.00: Samtalsgrupp
kring sorg i Församlingscentret,
Turpeinen, Smeds.
TO 8.11 kl. 9.00-18.00: Valstuga
på gågatan i Jakobstad, Kanalesplanaden 2.
TO 8.11 kl. 9.00-18.00: Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2.
TO 8.11 kl. 18.00: Förbön och
samtal i Församlingscentret, Kennet Marus, Ralf Salo.
TO 8.11 kl. 19.00: Kvinnocafé i
Församlingscentret, Turpeinen,
Borgmästars.
¶¶ KRONOBY
Nattvardsandakt: Fr 2.11 kl 14.30
i Sylviahemmet, 15.00 Herberts
Hus, Kavilo, Ellfolk-Lasen, Erickson.
Mässa: Lö, alla helgons dag, 3.11
kl 10.00, Wallis, Ellfolk-Lasen.
Parentation.
Mässa: Sö 4.11 kl 10.00 Wallis, Kavilo, Ellfolk-Lasen
Söndagsskola för alla: Sö 4.11 kl
10.00 i fh, dagklubben
Seniorcafé: må 5.11 kl 9.00 i lilla
salen, gäst Stig Östdahl
Vardagslunch: Ti 6.11 kl 12.00 i fh.
Anm. till Christina Omars senast
1.11 tel. 0505377760. Elever från
Centralskolan medv med program
Karagruppen: Ti 6.11 kl 18.00 i fh
Musiklekis: on 7.11 kl 9.30 i fh
¶¶ LARSMO
Lö 3.11 kl. 10 Allhelgonadagens
högmässa med parentation:
ljuständning till minnet av dem
som avlidit sedan förra Allhelgonadagen, Ventin, Lassila, Wiklund.
Kyrkvärd: Kaptens södra. Efteråt
kyrklunch och samling i sorgens
tecken i församlingshemmet.
Gerd Snellman från Jakobstad delar sina personliga erfarenheter av
vandringen i sorgens landskap.
Sö 4.11 kl. 10 Gudstjänst: Ventin,
Wiklund. Sång av Eivor och Nils
Johansson. Kyrkkaffe. Kyrkvärd:
Kaptens norra.
To 8.11 kl. 18.30 Kvinnocafé: i
Holm bönehus. Kvällens gäst Vivian Salo. Tema: våra ord.
¶¶ NEDERVETIL
LÖ 3.11 kl. 10.00: Alla helgons
dag högmässa med ljuständning
för avlidna, Store, Smedjebacka,
Dalhem och Kyrkokören. Kyrkkaffe i fh.
SÖ 4.11 kl. 10.00: Högmässa i
Norrby byagård, pred. Kurt Hjulfors, Store, Smedjebacka.
TO 8.11 kl.14.00: Andakt i Sandbacka Vårdcenter, Smedjebacka.
FR 9.11 kl. 13.00: Andakt i pensionärshemmet, Smedjebacka.

¶¶ NYKARLEBY
Förhandsröstning: kan ske under
kansliets öppethållningstider Må,
ti, to 9-12, ons 13-16. Gäller den
som hör till annan församling och
vill rösta här.
CENTRUM
Lö 3.11 kl 10 Tvåspråkig högmässa: kyrkan, Edman, Anderssén-Löf, Ringwall, kyrkokören,
parentation
Sö 4.11 kl 18 Sång och dikt i allhelgonatid: kyrkan, Hirvlaxkören,
Munsala kyrkokör, Margit Westerlund, Alma Hedman, flöjtmusik, Edman
Må 5.11 kl 18 Kenyamission: fh,
Kristina o Rune Käld
Ti 6.11 kl 13 Missionsträffen: fh.
To 8.11 kl 13 Samtalsgrupp: fh,
för män
MUNSALA
Dagar kring ordet 2-4.11 i Pensala
bönehus
Fre 2.11 kl 19 Möte: Pensala bönehus, Max-Olav Lassila, Bengt
Djupsjöbacka, sånggruppen Delila
Lö 3.11 kl 14 Möte: Pensala bönehus, Charles Isaksson och
Lars Lövdahl, sång Jonas o Malin
Forsblom
- kl 18 Kvällsmässa: kyrkan,
parentation, Sundstén, Näs, kyrkokören,
Sö 4.11 kl 12 Nattvardsgudstjänst:
Pensala bönehus, Sundstén,
Ringwall, sång Christel Nyman
JEPPO
Lö 3.11 kl 19 Kvällsmässa: kyrkan,
parentation, Östman, Lönnqvist,
kyrkokören.
To 8.11 kl 13 Missionssymöte: bönehuset, gäst Elin Nylund
¶¶ PEDERSÖRE
www.pedersoreforsamling.fi
Fr 2.11 kl 14: Nattvardsgång i
Hedbo seniorboende, Häggblom,
Pandey
Fr 2.11 kl 18-20: Kyrkan öppen för
stillhet och ljuständning
Lö 3.11 kl 10: Högmässa med
nattvard i kyrkan, Kyrkokören, lit.
Häggblom & Österbacka, pred.
Erikson, kantorer Pandey &amp;
Östman, sång Marguerithe Sandstedt-Granvik, textläsare Sten
Westerholm, dörrvärdar Lövö
Lö 3.11 kl 15 &amp; 19: Sammankomst i Flynängens bönehus,
Roger Kero, tolkning
Lö 3.11 kl 19: Ljuständning i kyrkan, St Olofskören, Erikson, Emet,
Östman, Pandey, ljus tänds för
gravsatta i Pedersöre församling
sen allhelgona 2017
Lö 3.11 kl 19: Vi får säga pappamässa, Pörkenäs lägergård,
Häggblom, hela familjen välkommen att fira gudstjänst med deltagare på familjeretretreat
Sö 4.11 kl 10: Familjegudstjänst
med söndagsskolan i Lepplax
bykyrka, söndagsskolan sjunger,
Österbacka, Pandey (Obs ingen
gudstjänst i Pedersöre kyrka!)
Sö 4.11 kl 15: Sammankomst i
Flynängens bönehus, Roger Kero,
tolkning
Sö 4.11 kl 18: Sammankomst i
Kyrkostrands församlingshem
Må 5.11 kl 19.30: Bibel och bön i
Forsby bykyrka
Ti 6.11 kl 13: Symöte i Lövö bönehus
Ti 6.11 kl 14: Nattvardsgång i Pedersheim, Häggblom
6-10.11: Församlingsvalets förhandsröstning, se församlingens
webbsida för platser och tider.
¶¶ PURMO
To 1.11 kl. 19.30: Bibelsits i Åvist
bykyrka.
Fre 2.11 kl. 19: Ljuständning i kyrkan till minne av dem som avlidit
sedan senaste allhelgona, Portin,
Johansson, Kanckos.
Lö 3.11 kl. 10: Högmässa i kyrkan,
Ralf Salo, Portin, Johansson.
- kl. 19: Allhelgonamöte i Emaus
bönehus, Tomas Klemets, Portin,
musikprogram Mikael Lasén och
Maria Ellfolk-Lasén.
Sö 4.11 kl. 10: Söndagsskola med
Skatten i kyrkhemmet.
- Kl. 12: Gudstjänst i Åvist bykyrka, Portin, Johansson.
- Kl. 14: Allhelgonamöte i Emaus
bönehus, Gustav Åbonde, sång av
Nådens Vind.
Ti 6.11 kl. 13: Kenyamissionsmöte i
Emaus bönehus, hemlig gäst.
- Kl. 17: Drängstugans talko.
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To 8.11 kl. 14: Andakt i Sisbacka
pensionärsbostäder, Portin, Johansson.
¶¶ TERJÄRV
FR 2.11 kl 19: Ungdomssamling i
förs.h
LÖ 3.11 kl 10: Alla helgons dag.
Högmässa med ljuständning, khden, Johan Sten, Kyrkokören.
SÖ 4.11:
- kl 10: Gudstjänst i Högnabba
byahem, khden, Johan Sten.
- kl 19: Andakt och Gemenskap i
Kortjärvi byagård.
Förhandsröstningen i församlingsvalet: förrättas 6-10.11 på
pastorskansliet varje dag kl 9-18.
Dessutom ordnas förhandsröstning på följande ställen:
Tisdag 6.11: Hästbacka byahem kl
18.30-19. Kolam byahem kl 19.3020. Drycksbäck, hos Bengt Åsvik,
Snårevägen 43, kl 20.30-21.
Onsdag 7.11: Kortjärvi byagård kl
18.30-19, Högnabba byahem kl
19.30-20. Småbönders skola, kl
20.30-21.30.
SÖ 11.11 kl 10: Gudstjänst, khden,
Leni Granholm.

REGION 2
DOMPROSTERIET
BORGÅ

LÖ 3.11 KL. 12.15: Högmässa i domkyrkan med ljuständing, Wilén, Lindgård,
Söderström, Marianne Kulps grupp,
färdtjänst
LÖ 3.11 KL. 16: Andakt i Näsebackens
kapell, Smeds, Tollander, Giséla GrenNordström solosång
SÖ 4.11 KL. 10: Mässa i SvartbäckSpjutsunds skärgårds kyrka, Wilén,
Söderström
KL. 12.15: Högmässa, Lindgård, Smeds,
Tollander, Anna Henning-Lindbloms
grupp
KL. 18: Domkyrkans Orgel 40 år, Orgelmässa orgel Jarkko Yli-Annala, cello
Teemu Ahola, predikant Mats Lindgård,
liturg Juha Takala
Må 5.11 KL 8.30: Stolfysio, Gröt och
Prat, Sampoväg. 1, Vårberga, pris 0,50 €
KL. 18: Teckenspråkig nattvardsgudstjänst, Finska församlingshemmets
kapell, Lundagatan 5. Tema: Alla helgons
dag. Vi tänder ljus för döda i gudstjänsten. Efteråt kyrkkaffe.
TI 6.11 KL. 12: Andakt med lunch i församlingshemmet
On 7.11 KL. 17: Missions- och bibelkväll i
musikrummet
TO 8.11 KL. 14-16: Nalleklubben i Domprostgården, Finnbyv. 6. För barn från
2 år. Lek, pyssel, bibelberättelser och
sång. Ingen anmälan.
TO 8.11 KL. 18.30: Nomaden i Mariagården. Oskar Rasks enmans cirkusföreställning Nomaden i Mariagården,
Slingerv. 1. Cirkusföreställning är enkom
gjord för kyrkorummet. Med cirkuskonstens medel skapas en meditativ värld,
där tystnaden bryts bara av artisten och
hans redskap, en stor ring. För alla som
kan sitta stilla en halv timme. Efteråt
teservering och diskussion. Fritt Inträde.
15.11 kl. 18: KUL på Svenska! Vill du
hjälpa invandrare att lära sig svenska?
Kom till församlingshemmet to kl.1820: 15.11, 29.11 och 13.12. Kvällste och vi
pratar svenska med varandra i mindre
grupper, leker enkla, roliga lekar och
sjunger på svenska.

LAPPTRÄSK

lö 3.11: Alla helgons dag, högmässa med
parentation i kyrkan kl. 12. SL, CWR,
Kyrkokören
sö 4.11 kl. 18: Taizémässa i lilla kyrkan,
SL, CWR
ti 6.11 kl. 9.30-11.30: Vuxen-barnklubb,
Krubban, i Annagården, EL
6-10.11: Förhandsröstning och hemmaröstning i församlingsvalet

LILJENDAL

fr 2.11 kl. 9.30-11: Öppet café för alla
åldrar i Annagården
lö 3.11: Alla helgons dag, tvåspråkig
högmässa med parentation i kapellet kl.
10, SL, CWR, SS, Kyrkokören
lö 3.11: Alla helgons dag, högmässa med
parentation i Andreaskapellet kl. 14, SL,
CWR, SS, Kyrkokören. Efteråt kaffe i Annagården, Hommansby marthaförening
lö 3.11 kl. 17.30: Cellis i Mariagården
sö 4.11 kl. 16: Taizémässa i kyrkan, SL,
CWR
ti 6.11 kl. 9.30-11.30: Vuxen-barnklubb,
Krubban, Annagården, EL
on 7.11 kl. 18: Tjejharmoni i Prästgården,
Nea. Tema: Avslappning
to 8.11 kl. 9.30-11.30: Vuxen-barnklubb,
Krubban, i Mariagården, EL
6-10.11: Förhandsröstning och hemmaröstning i församlingsvalet

LOVISA

Lö 3.11 kl. 15: Minnesgudstjänst för de
under året avlidna, Lovisa kyrka
Sö 4.11 kl. 12: Högmässa i kyrkan
Ti 6.11 kl. 11-13: En Euros Café i församlingshemmet
To 8.11 kl. 8.30: Morgonkaffe i Tikva
6-10.11: Förhandsröstning i församlingsvalet

PERNÅ

Lö 3.11:
- kl. 10 Allhelgona – Högmässa: i Kyrkan, Lemberg, Kalliokoski
- kl. 16 Tvåspråkig minnesandakt: i
kyrkan. Ljuständning för de under året
avlidna.
Sö 4.11:
- kl. 10 Högmässa: i kyrkan, Silfvergrén,
Kalliokoski
- kl. 13 Mässa: på Sarfsalö, Silfvergrén,
Kalliokoski. Sarfsalö Marthaförening rf
bjuder på kyrkkaffe efter gudstjänsten.
Ti-Lö 6.-10.11: Församlingsvalets förhandsröstning. Annons i KP och Nya
Östis.

SIBBO

Mer information: på Sibbo svenska
församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi
Fr 2.11 kl. 13: Aulacafé i Söderkulla kyrka
-kl.16.
Lö 3.11 kl. 12: Mässa på alla helgons dag
i Sibbo kyrka. Katja Korpi, Camilla Ekholm, Mauriz Brunell, Milja Westerlund.
Ljuständning för dem som avlidit under
det senaste året. Daniel Schoultz, cello.
Efter mässan bjuder församlingen på
kaffe och program i Prästgården.
Sö 4.11 kl. 18: Taizémässa i Söderkulla
kyrka. Katja Korpi och Mauriz Brunell.
Må 5.11 kl. 15: Diakonisyföreningen hos
Barbro Hindsberg, Gesterbyvägen 208.
Må 5.11 kl. 19: Vikings veranda i Prästgården. Patrik Frisk.
Ti 6.11 kl. 9: Förhandsröstningen i församlingsvalet inleds. Röstning i pastorskansliet, Stora Byvägen 1, varje dag kl.
9-18 under tiden ti 6.11-lö 10.11.
Ti 6.11 kl. 10: Bönepromenad i Prästgården. Margareta Trygg.
Ti 13: Aulacafé i Söderkulla kyrka -kl. 16.
Ti 6.11 kl. 15-19: Förhandsrösning i SMarket i Söderkulla.
On 7.11 kl. 10-12: Förhandsröstning i
servicehuset Elsie.
On 7.11 kl. 12: Sjueuroslunch i Kyrkoby
församlingshem. Patrik Frisk, Lauri Palin.
On 7.11 kl. 13-15: Förhandsröstning i
servicehuset Linda.
On 7.11 kl. 18: Östra Nylands kyrkosångkrets, övning i Sibbo kyrka. Mauriz
Brunell.
To 8.11 kl. 11-13: Förhandsröstning i
Sibbo gymnasium.
To 8.11 kl. 16-20: Förhandsröstning i
Söderkulla kyrka.
To 8.11 kl. 17: Aulacafé i Söderkulla
kyrka. Marthorna.

HELSINGFORS PROSTERI
JOHANNES

Fr 2.11
kl. 10–11.30: Musiklek i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn över
1 år. Hollmérus.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 E. Välkommen på middagsbön i Johanneskyrkan
kl. 12.
Lö 3.11 Alla helgons dag
kl. 10: Högmässa i Johanneskyrkan.
Lindström, Gehlin, Enlund. Joanna Hanhikoski, cello.
kl. 16: Parentationsgudstjänst i Sandudds Nya kapell. Gehlin, Lindström,
Ollberg, Johannes kantori.
Sö 4.11 Alla själars dag
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka.
Heikel-Nyberg, Henricson. S:t Jacobs
eftis medverkar. Kyrkkaffe.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Busck-Nielsen, Lindström, Almqvist,
Böckerman, Enlund, Tomas vokalensemble. Kyrkkaffe i Högbergsgården.
Må 5.11
kl. 10–11.30:Babyrytmik i Hörnan,
Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn
under 1 år. Hollmérus.
kl. 14-16: Café Fallerá! Ett möte över
generationsgränserna i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. Café-delen
börjar kl. 14 och en glad musikstund
kl. 15.
Ti 6.11
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan
med Anna Pulli.
kl. 13: Träffpunkt. Finlandssvenskt
musikprogram på Svenska Dagen med
Minna Nyberg, sopran och Dag-Ulrik
Almqvist, piano. Högbergsgatan 10 E.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 0-3
åringar i Bokvillan, Tavastvägen 125.
Hollmérus.
kl. 18: Tomasmässa i Johanneskyrkan.
Liturg Maria Lindberg, predikant Ulf
Skogström, musiker Anders Ekberg och
speaker Bo Ekman. Evangeliet läses av
Nina Granvik. Efteråt téstund i kryptan.
On 7.11
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan.
Busck-Nielsen, Enlund.  
To 8.11
kl. 10–11.30: Musiklek i S:t Jacob. Kvarnbergsbrinken 1. Hollmérus.
kl. 14-15.30: Diakoniträff i S:t Jacob. Vi
förbereder söndagens gudstjänst i S:t
Jacobs kyrka. Salenius.
kl 16: Förbön i kryptan. Heikel-Nyberg
kl. 17.30: Kristen meditation i Johanneskyrkan.
kl. 19: Topelius 200 år - psalmkväll i
Johanneskyrkan. Vi sjunger psalmer av
Zacharias Topelius tillsammans med
Tomas vokalensemble, Roströsten och
Johannes kantori. Docent Birgitta Sarelin
guidar oss genom Topelius psalmdiktning. Efteråt kvällste i kryptan.
Middagsbön i Johanneskyrkan: vardagar kl. 12.
Välkommen på en ryskinspirerad trerättersmiddag i Johanneskyrkans krypta 20.11 kl. 17: Middagen kostar 20€ (för
medlemmar i Johannes Missionsringen
15€). Vi äter gott och njuter av musik
och samvaro en stund. Anmälningar
senast onsdag 14.11 till: carre.lonnqvist@
evl.fi, 050-469 8127. Intäkterna går
oavkortat till Johannes församlings missionsprojekt i Viborg och St. Petersburg.

MATTEUS

Matteus hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Pastorskansliet har öppet: må-ti, to-fre
kl. 9-14
Matteuskyrkan är öppen: må-fr kl.
10-14.
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Fre 2.11 kl. 18: Samling för män, ”Varför
Israel?” med Ulf Emeleus.
Lö 3.11 kl. 18: Allhelgonadagens gudstjänst, ljuständning och parentation till
de avlidnas minne, Juho Kankare, Niels
Burgmann.
Sö 4.11 kl. 10: Högmässa, Juho Kankare,
Niels Burgmann, söndagsskola, kyrkkaffe i Olavussalen
Sö 4.11 kl. 18: Konsert med Västnyländska kammarkören och Matteus kyrkokör. Dir. Niels Burgmann, piano Heidi
Korhonen-Björkman
Ti 6.11 kl. 10: Musiklek, klapp och klang,
för 1-4 år, Daniela Strömsholm.
Ti 6.11 kl. 11: Musiklek, gung och sjung,
för 0-12 mån, Daniela Strömsholm.
Ti 6.11 kl. 15: Popkör för barn och ungdomar i åk 4-7 med Daniela Strömsholm. Övning till kl. 16.00 i Matteussalen, 2 vån. Möjlighet att fika och chilla
till ca. 16.30.
Ti 6.11 kl. 18.30: Matteus kyrkokör, Niels
Burgmann
On 7.11 kl. 8.30: Morgonmässa, Patricia
Högnabba, Niels Burgmann
On 7.11 kl. 15-18: Öppet hus för ungdomar
On 7.11 kl. 15.30: Vårton, Niels Burgmann
On 7.11 kl. 18: MU-mässa, kort mässa
med bönevandring. Ungdomar medverkar. Kyrkfika efteråt
To 8.11 kl. 9.30-12: Familjeklubben i
Nordsjö, Sjökortsgränden 6. Ledare Marianne Bergström
To 8.11 kl. 13: Text och tro, i Olavussalen
i nedre våningen. Text & tro är samtal,
sång och samvaro kring kyrkoårets
texter och psalmer tillsammans med
Juho och Niels
Församlingsvalets förhandsröstning i
Matteuskyrkan: Tisdag-lördag 6.11-10.11
kl. 9-18, onsdag 7.11 kl. 9-20

PETRUS

www.petrusforsamling.net
Kansliet är öppet: må-ti kl. 10-13, ons
kl. 13-16, to-fre kl. 10-13
09-2340 7100 Haga Prästgårdsväg 2,
00320 Helsingfors
Fr 2.11
kl. 10 Musiklek i Hagasalen: En rolig förmiddag för er med barn 0-5 år. Efteråt
kaffe och smörgås! Vesperv. 12, 2 vån.
Lö 3.11
kl. 9.30-13 All day Breakfast på café
Torpet: Kom och njut av en härlig helgfrukost. Köpingsvägen 48
kl. 14 Parentationsgudstjänst: Vi tänder
ett ljus till minne av de medlemmar i
Petrus församling som avlidit under
det senaste året. Kören Petrus vokalensemble medverkar. Johan Cantell på
klarinett. Servering. Södra Haga kyrka,
Vesperv. 12
Sö 4.11
kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka:
Söndagsskola för barnen! Tegels. 6 Thylin, Hilli. Kyrkkaffe
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka:
Kyrkkaffe. Brofogdev. 12. Thylin, Hilli.
Kyrkkaffe
kl. 16.30 Puls-gudstjänst: En gudstjänst
i nyare stil för alla åldrar. Barnkyrka och
Cool Kids för barnen. Södra Haga kyrka,
Vesperv. 12
Må 5.11
kl. 18 Rotad i Ordet: Hitta en tro som
håller, en djupare resa in i Bibeln. Leif
Nummala: ”Den Heliga Andes gåvor”.
En gång i månaden. Malms kyrka, Kommunalvägen 1.
Ti 6.11
kl. 9 Morgonandakt: Andakt, bön, lovsång. För alla. Varje tisdag. Hagasalen,
Vesperv. 12. Medverkande är lärjungaskolan Transform.
kl. 10 Musiklek i Malms kyrka: En rolig
förmiddag för er med barn 0-5 år. Efteråt kaffe och smörgås! Kommunalv. 1
kl. 13 Dagscafé: Andakt, samtal och
kaffe. Mera info ger diakonissan Bodil
Sandell, tel. 09-2340 7227, 050-380
3925. Varannan tisdag. Varmt välkommen! Haga Prästgårdsv. 2
On 7.11
kl. 13 Bibeleftermiddag: Undervisning,
bön, kaffe och sång. Stig-Olof Fernström. Vespervägen 12
kl. 18 Använd din röst-kväll: Trevlig kväll
med sång, andakt, kaffe och förhandsröstning. Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6.
To 8.11
kl. 9 Morgonbön: Tanke för dagen, bön,
lovsång. Torsdagar i Hagasalen, Vesperv.
12. Medverkande är lärjungaskolan
Transform.
kl. 12.30 Vesperkören: Kom med och
sjung i kör! Vesperv. 12 Peter Hilli
kl. 18 Använd din röst-kväll: Trevlig
kväll med sång, andakt, kaffe och förhandsröstning. Åggelby gamla kyrka,
Brofogdev. 12
kl. 18.30 Petrus Vokalensamble: För dig
som sjungit i kör förr. Åggelby gamla
kyrka. Peter Hilli
ÖVRIGT
Förhandsröstningen inleds 6.11: Du kan
förhandsrösta 6.-10.11 på alla förhandsröstningsställen i Finland. T.ex. Petrus
församlings kansli kl. 9-18.
Café Torpet: Öppet må-fre 9-17, All Day
Breakfast lö jämna veckor kl. 9.30–13.

HELSINGFORS PROSTERI

Tomasmässa: Tomasmässa 6.11 i Johanneskyrkan kl.18. Liturg Maria Lindberg,
predikant Ulf Skogström, musiker Ingmar Hokkanen och speaker Bo Ekman.
Evangeliet läses av Nina Granvik. Efteråt
téstund i kryptan. Välkommen!
Mässa i Taizéstil: Taizésånger, bibeltexter, nattvard och tystnad. Efter mäs�san kvällste. Mässan är mångspråkig

(åtminstone finska, svenska, engelska)
och firas i Helsingfors domkyrkas krypta
den andra fredagen varje månad (9.11,
7.12) kl. 18.
Det hjälper att prata: Kyrkans samtalshjälp finns till för dig som behöver
ett lyssnande öra. De jourhavande är
utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda
med tystnadsplikt. Samtalstjänsten
består av chatt, brev- och telefonjour.
Chattjouren är öppen må-to kl. 19-21
och finns på adressen www.samtalstjanst.fi. Telefonjourens nummer är 0400
22 11 90 (från utlandet +358400221190)
och du kan ringa varje kväll kl. 20-23.
Du kan dessutom skriva ett handskrivet
brev till Kyrkans brevjour, PB 210, 00131
Helsingfors. Vi svarar inom några dagar.
Problem i parförhållandet eller familjen:
Familjerådgivningen erbjuder helsingforsare professionell samtalshjälp vid
problem i parrelationen och i krissituationer. Vi samtalar med dig om frågor
som berör parrelationen, familjen och
dig. Du kan komma ensam, med din
partner eller med andra familjemedlemmar. Samtalen med mottagningssekreterarna och familjerådgivarna kostar inte
något och är konfidentiella. Samtalen
förutsätter inte att du är medlem i kyrkan. Ring tidsbeställningens nummer 09
2340 2555 vardagar kl. 9-12.
Kampens kapell: öppet vardagar
8–20 och veckoslut samt helgdagar
10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.

DEUTSCHE GEMEINDE

Sa 3.11. um 15 Uhr: Gottesdienst mit
Gedenken der Verstorbenen (Matti
Fischer)
So 4.11. um 11 Uhr: Gottesdienst mit
Abendmahl (Matti Fischer)

OLAUS PETRI

Lö 3.11 kl 11: Högmässa. Svenskt requiem av Torsten Stenius. Medv. Timo
Viinikka, Hanna Laakkonen-Yang, Olaus
Petrikören.
Lö 3.11 kl 18: Minnesgudstjänst. Requiem av Gabriel Fauré. Medv. Linnéa
Sunfær Haug, Juhani Vesikkala, Katri
Tikka, Yonatan Quemado, Hsin-Di Shih,
Olaus Petrikören dir. George Parris, Timo
Viinikka, Hanna Laakkonen-Yang.
Sö 4.11 kl 11: Högmässa. Fredrik Santell,
Hanna Laakkonen-Yang.
Må 5.11 kl 17: Musiklek för alla. Sussi
Isaksson leder.
Ons 7.11 kl 10: Musiklek för alla. Sussi
Isaksson leder.
To 8.11 kl 10: Babyrytmik (0-1 år). Sussi
Isaksson leder.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
ESBO

Högmässor: Lö. 3.11. Esbo domkyrka kl.
12.15. Terlinden, von Martens, Kronlund,
Malmgren. Namnen på de församlingsbor som avlidit och jordfästs sedan senaste alla helgons dag läses upp och ljus
tänds. Allhelgonacafé i Sockenstugan kl.
11–20. Präster och diakoniarbetare från
Esbo sv. förs. är på plats kl. 13.30–18,
möjlighet till samtal.
Sö. 4.11. Esbo domkyrka kl. 12.15. Jäntti,
Wikman. Kyrkkaffe i Sockenstugan.
Olars kapell, Månskivan 4 (OBS platsen!)
kl. 10.30. Ahlbeck, Malmgren. Kyrklunch.
Konserter i allhelgonatid:
Olars kyrka, finska sidan, lö 3.11 kl. 15:
Eternity. EsVoces, dir. Håkan Wikman,
Gustav Nyström, piano. Modern körmusik med evighetsperspektiv. Fritt
inträde, program 10 €.
Esbo domkyrka fre 9.11 kl. 19: Kammarkören Novena, dir, Nina Kronlund,
Markus Malmgren, orgel. Julius Reubke:
Sonate über den 94sten Psalm. Toivo
Kuula: Stabat mater. Fritt inträde &
program.
Valdebatt: Kaffe och kandidatprat i
Sockenstugan to 1.11 kl. 18. Kom och bekanta dig med församlingsvalskandidaterna! Diskussionen leds av Jens Berg.
Församlingsvalets förhandsröstning:
Esbo svenska församlings valfunktionärer är på plats 6–10.11 kl. 9–18 i
Entresse, ti 6.11 kl. 13–18 i Pikkulaiva, on
7.11 kl. 13–19 i Ainoa (1 vån. vid infon), to
8.11 kl. 14–20 i Sello (1 vån.), fre 9.11 kl.
11–14 i Mattlidens gymnasium, fre. 9.11
kl. 15–19 och lö 10.11 kl. 9–18 i Iso Omena, Chapple. Alla som senast 18.11.2018
fyller 16 år och är antecknade som
närvarande medlemmar i församlingen
15.8.2018 har rösträtt. Du kan rösta på
vilket förhandsröstningsställe som helst
i hela Finland, men du kan rösta bara på
din egen församlings kandidater. Ta med
identitetsbevis.
Samlingar för seniorer & daglediga kl
13–14.30: To. 1.11 i Karabacka kapell, on
6.11 Träffdax i Köklax kapell, on. 7.11 i
Södrik kapell, to 8.11 i Kalajärvi kapell.
Församlingslunch: Olars kyrka, svenska
sidan, ti 6.11kl. 12–14. Pris 5 €.
Symamsellerna: Varje ti. kl. 16-19 i Vita
huset, Prästgårdsgr. 1.
Öppen mottagning: varje to kl. 10-12,
Esbo sv. förs. kansli, Kyrkog. 10. Kom
och träffa diakoniarbetaren för samtal.
Ny sorgegrupp: start i januari 2019 i
Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken
4. Vi träffas för samtal och stöd on 16.1,
23.1, 30.1, 6.2 och 13.2 kl. 18. Mer info:
Heidi Jäntti, 040 531 1046, heidi.jantti@
evl.fi
Vad sedan?: I januari 2019 startar en
ny grupp för dig som nyligen lämnat
arbetslivet och tillsammans med andra
vill fundera på hur vardagen ska se ut i
fortsättningen. Vi samlas i Södrik kapell
on 30.1, 6.2 och 13.2 kl. 10.30. Mer info:
Heidi Jäntti, 040 531 1046, heidi.jantti@
evl.fi

GRANKULLA

To 1.11 kl. 10-11: Lovsångs- och förbönsgrupp i övre brasrummet, Catherine
Granlund.

Fr 2.11 kl. 18-21: Ungdomskväll i Klubb
97, Daniel Nyberg.
Kl. 19: Musikfestens konsert i kyrkan
”Psalmer på jazz”. Perko, Avanti! Kvartetten Biljetter 25/15€ via Lippupiste eller en timme före vid dörren.
Lö 3.11 kl.12: Allhelgonadagens högmässa, Daniel Nyberg, Barbro Smeds,
Catherine Granlund. Celloduo Varonen.
Vi läser upp namnen på de församlingsmedlemmar som avlidit under året och
tänder ett ljus för var och en av dem.
Kyrkkaffe i övre salen.
Sö 4.11 kl.10: Tvåspråkig musikgudstjänst med kyrkomusik av Mozart i
samarbete med Grankulla musikfest.
Daniel Nyberg, Hanna Vanonen, Heli
Peitsalo. Mozarts kyrkosonater och
arior. Hedvig Paulig, sopran; Jan Söderholm, violin; Rebecca Roozeman, violin;
Kalle-Pekka Koponen, cello och Heli
Peitsalo, orgel.
Ti 6.11 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos,
Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 11: Diakonimottagning och
brödutdelning.
Kl. 13: Sångstund för pensionärer i nedre
salen, Barbro Smeds.
Kl. 13.30: Tisdagsträffen i övre salen,
Ulrik Sandell, Karin Nordberg. Kyrkoföreningen 90 år!
Kl. 15: Glad idag -tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine
Granlund.
On 7.11 kl. 13.30: Kyrkosyföreningen i
övre brasrummet.
Kl. 15.30-17.30: Tvåspråkig närståendevårdarträff i Sebastos, Karin Nordberg.
Krävande vård, Kristiina Mustakallio.
Kl. 16-17.30: Under ytan. Grupp för ungdomar i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh
och Ulrik Sandell.
Kl. 18-19.15: Skönlitteratur och sköna
samtal i kyrkans övre brasrum. Vi läser en novell av den ryske författaren
Ljudmila Ulitskaja och samtalar över en
kopp té. Förfrågningar: Catherine Granlund, diakon.
To 8.11 kl. 10-11: Lovsångs- och förbönsgrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund.
Lö 17.11 kl. 11-14 och 14.30-17.30: HELA
FAMILJENS JULPYSSEL för barn i åldern
3-12 år i Sebastos. Förfrågningar och
anmälningar tfn 050 443 0045 eller
yvonne.fransman@evl.fi

KYRKSLÄTT

Ti-lö 6-10.11 kl. 9-18: Församlingsval,
förhandsröstning på kansliet.
Fr 2.11 kl. 13-15: Effa för barn i åk 3-4,
fredagar på Hörnan.
Lö 3.11 kl. 16: Parentation i Kyrkslätts
kyrka. Vi tänder ljus och minns dem
som avlidit sen senaste alla helgonsdag.
Varm saft serveras vid klockstapeln.
Lovén, Rönnberg, Wilman, Pettersson,
Åberg.
Sö 4.11 kl. 12: Högmässa i Kyrkslätts
kyrka. Helena Rönnberg, Heidi Åberg.
Ti 6.11 kl. 10-13: Tisdagscafé i Prästängens klubblokal, Grandalavägen 2.
On 7.11 kl. 15: Motion och mission,
promenera tillsammans och gör gott
på samma gång. Vi startar från församlingshemmet och vandrar i lugn takt ca
1 tim. och ger en valfri summa till gott
ändamål till Finska Missionssällskapet.
För promenad i norra Kyrkslätt, kontakta
Inger Lith, tel 044 258 1946.
On 7.11 kl. 15-17: Biljard och Chill, öppet
hus för ungdomar i högstadieåldern på
Hörnan.
To 8.11 kl. 10-12: Knatterytmik på
Hörnan.
To 8.11 kl. 15-17: Hörnan MC, klubb för
åk 5–6 på Hörnan.
Kyrkoherdeämbetet: öppet må-to kl.
9-15. Fredagar stängt. Tel. (09) 8050
8292. Epost kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.fi. www.kyrkslattsvenska.fi

TAMMERFORS

Lör 3.11 kl 18: Allhelgonadagens kvällsbön med nattvard i SvH. Ljusen tänds till
minne av våra kära. Kvällste. Kim Rantala, Ingun Ingo, Anni Nousiainen, Knut
Nissinen, fiol
Sön 4.11 kl 11: Gudstjänst i SvH, Kim
Rantala, Juhana Mattila
Ti 6.11 OBS! Ingen mammis eller tisdagsklubb
Ons 7.11 kl 13: Svenska Veckans Kaffekonsert i SvH, Tuomas Laatu, sång och
Paula Sirén, piano

VANDA

Fr 2.11 kl. 9.30: Barnens kyrkostund , S:t
Martins kapell, Strömfårav. 1
Fr 2.11 kl. 14: Veckomässa – Alla helgons
dag. Folkhälsanhuset, Vallmov. 28. M.
Fagerudd
Lö 3.11 kl. 16: Parentationsandakt – Alla
helgons dag. Gudstjänst till de dödas
minne. Stilla musik kl.15. S:t Lars kapell,
Prästgårdsgr. 3. M. Fagerudd, A. Ekberg
Sö 4.11 kl. 10: Högmässa, S:t Lars kapell.
A. Paavola, A. Ekberg
Sö 4.11 kl. 12: Mässa i Taizéanda, S:t
Martins kapell. A. Paavola, A. Ekberg
Sö 4.11 kl. 18: Församlingsvalet i
Vanda svenska församling – Valdebatt
i församlingssalen, Fernissag. 4. Debattledare Fred Wilén, ansvarig Martin
Fagerudd. Servering kl. 17.30.
Sö 4.11 kl. 18: Konsert i S:t Lars kapell.
Finländska kammarkören, dir. Eric-Olof
Söderström. Fritt inträde, program 5 €.
Ti 6.11 kl. 12.30: Svensk träff för alla
åldrar Myrbacka kyrka, Strömfårav. 1.
Allsång med Anders Ekberg, tal av Ulla
Bäck, servering. En språkbadsklass
deltar. Arr. Vanda västra diakoniförening i samarbete med Vanda svenska
församling
On 7.11 kl. 9.00: Morgonmässa, församlingssalen, Fernissag. 4. M. Fagerudd.
On 7.11 kl. 18: Ungdomskväll, Bagarstugan, Kurirv. 1. Samvaro, kaffe och annat.
Barnverksamhet (förhandsanmälan)
Musiklek & babyrytmik: med musikpedagog Heidi Åberg må 5.11 Babyrytmik:
0-2 åringar med vuxen kl.10.15-11.

Musiklek: 3-5 åringar kl. 11.15-12 med
vuxen. (hålls i samarbete med församlingens dagklubb). S:t Martins kapell,
Strömfårav. 1
Dagklubb: för barn i 2,5-6 års åldern
alla vardagar utom on. Klubbutrymmet i
Myrbacka, Strömfårav. 13
Pysselcafé: för barn i åk 3-6, ti och on
kl. 13-17. Klubbutrymmet i Myrbacka,
Strömfårav. 13

RASEBORGS PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

Lö 3.11:
-kl. 10 Högmässa med ljuständning för
avlidna: Ekenäs kyrka. Lindström, Cleve,
Englund, Nygård, Hätönen, kören.
-kl. 10 Högmässa med ljuständning för
avlidna: Tenala kyrka. Yliportimo, Lindvik, Lindroos, kören.
-kl. 12 Högmässa med ljuständning för
avlidna: Snappertuna kyrka. Cleve, Nygård, Hätönen, kören.
-kl. 12 Högmässa med ljuständning för
avlidna: Bromarvs kyrka. Yliportimo,
Lindvik, Lindroos, kören.
Sö 4.11:
-kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka. Yliportimo, Nygård.
To 8.11:
-kl. 19 Se samtiden genom historien:
Ekenäs förs.hem. Ett samtal mellan
Sture Lindholm och Anders Lindström.
Arr. i samarbete med Bokkalaset.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

Lör 3.11:
- kl 10.00 Högmässa med parentation,
Alla helgons dag: Ingå kyrka. Sjöblom,
Hellsten, Gustafsson, Burgmann, kyrkokören. Namnen på de personer som
avlidit sedan senaste Alla helgons dag
läses upp och ljus tänds för dem.
Må 5.11 – fre 9.11:
- kl 9.00-15.00 Krattningstalko – ta
gärna egen kratta och handskar med:
Degerby gravgård. Korander.
Må 5.11:
- 18.30 Bibelgruppen: Prästgården. Tom
Hellsten.
Ons 7.11
- 14.00 Församlingsträff: Prästgården.
Noora Nylund.
To 8.11:
- kl 9.30- 12.00 Familjecafé: Ingå församlingshem (nedre våningen).
Mera information: www.ingaforsamling.fi

KARIS-POJO

Nattvardsgudstjänst, Alla helgons afton
fre 2.11 kl. 18: i Svartå kyrka. Ljuständning.
Högmässa, Alla helgons dag lö 3.11
kl. 10: i S:ta Maria kyrka i Pojo. Ljuständning.
kl. 16: i S:ta Katarina kyrka i Karis. Ljuständning.
Barnvänlig allhelgonagudstjänst sö 4.11
kl. 17: i S:t Olofs kapell. Dagklubben
medverkar.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO

Lö 3.11. kl 13: Alla helgon dag högmässa
i Lojo kyrka. Lojosamfundet medverkar.
Kyrkkaffe och kyrktaxi.
Lö 3.11. kl 16: Alla helgons dag tvåspråkig andakt i Virkby kyrka.
Sö 4.11. kl 16: Dan Andersson i ord och
toner med Rolf Sonntags familjetrio i
Åsvalla, Lojo, Nummisvägen 39. Efter
föreställningen kaffeservering. Arr. Lojo
församling, Svenska föreningen i Lojo.
Obs: Kyrktaxi sköts av taxibolaget Pepkin Oy. Beställning av taxi till söndags
gudstjänst skall beställas på fredag och
till svenska kretsen på måndag. Telefonnumret till taxin är 040 500 96 35. Taxin
kostar 5,00€ tur och retur.

TUSBY

Lö 3.11: Alla helgons dags högmässa kl
13 i Paijala kapell. Pastor Eliisa Winberg,
Cantor Riina Haapaniemi. Klemetskog
kyrkosångare.

Berätta
nyheterna
för alla!
Familjeannonserna
i Kyrkpressen
når hela
Svenskfinland.
Titta in på
www.kyrkpressen.fi
Du kan också lämna in
den per post eller e-post.
Pris 1€/spaltmm
Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors
Tfn 040 831 6614
annons@kyrkpressen.fi
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Visste du att...

INKAST ANN-KATRIN STORE

du kan lämna in din
hyresannons
via webben?

Omsluten av
generationerna
Allhelgonadagens eftermiddag,
skymningen började falla. Jag satt
på huk vid min farmors grav, på
den mindre begravningsplatsen i
Kronoby, och höll på att tända ett
ljus till hennes och farfars minne.
Honom har jag aldrig sett, han dog
när min far var 3 år. Han känns främmande.
Farmor Ida har jag idel goda minnen av. I mina ögon är hon ganska nära ett helgon, då jag
tänker på det hårda livsöde som hon bar med
djup ödmjukhet. Hon skulle nog inte gilla att
jag skriver i en kyrklig tidning att hon är helgon, nej bort det.
I skymningen rör sig också andra på begravningsplatsen, men inte så mycket folk som på
de stora begravningsplatserna. Några personer
passerar på avstånd. Jag hör att de talar om mig,
de känner igen mig, trots att de inte ser mitt ansikte. Men de ser vid vems grav jag är och då
vet de vem som är där. Jag hör att de nämner
min fars namn.
Den stunden blev nästan helig för mig. Där på
”Bäckas kärre” (så kallas gravgården) i skymningen är jag igenkänd på grund av den döda till
vars minne jag tänder ett ljus. Jag känner mig
omsluten av fäderna i många generationer. Jag
hör ihop med många av dem som vilar på denna begravningsplats. Den här byn är en del av
mig, även om jag aldrig bott
i den. Gener och släktdrag,
kärleken till stugmiljöerna
och till ån som flyter genom byn och mycket annat har de som är begravda här gett vidare till mig.

”I skymningen
är jag igenkänd
på grund av den
döda till vars
minne jag tänder
ett ljus. Jag känner mig omsluten av fäderna i
många generationer.”

Jag tycker om den kommande helgen. Jag läste
att allhelgonahelgen började firas redan på 300-talet i Syrien. En helg som har
rottrådar till kristenhetens
början. Folktro och tradition har vävts in i firandet.
Rötter och tradition är viktiga för vår identitet.
Ju djupare rötter, desto heligare mark. Helig
mark kan vara en plats där jag förnimmer ett
större sammanhang, där jag hör hemma på ett
sätt jag inte alltid kan förklara. För mig är det inte bara på den trygga gravgården i Kronoby jag
har denna känsla – samma sak kan hända ute
i bushen i öknens utkant. Där har jag upplevt
djup gemenskap över både språkliga och kulturella gränser. Något heligt som berör, men inte kan förklaras.

När du lämnar in via
webben sparar du också
serviceavgiften på 5 euro.

MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Liten familj söker tvåa eller
trea i Helsingfors fr.o.m.
1.2.2019. Tel: 0407728682

UTHYRES
Munksnäs 20m2, kokvrå, klädkammare, badrum samt stor
balkong. Lugnt läge, 4. vån i
hus med hiss. 0407685415

Köpes antikviteter
i hela svenska Österbotten

- Alla sorters möbler, oberoende av skick
- Annat gammalt lösöre och hela dödsbon.

Kontant
be
Varorna talning
avhämta
s.

Köp- och försäljning Raul Pohjonen

Idrottsg. 19, Gamlakarleby. Svar på svenska 06-831 3137, 044-913 8284

VÅR ERFARENHET – ER TRYGGHET
Med omsorg och omtanke om Er

Begravningsbyrå

Marjamäki Ab
Även gravstenar m.m.

Herrholmsgatan 14, Jakobstad. Tfn 06 723 1730 dygnet runt
Finlands Begravningsbyråers Förbund
auktoriserad begravningsbyrå

Vad varje nära anhörig

borde veta?

Fritt informationspaket samt kostnadskalkyl hos oss
ESBO BEGRAVNINGSBYRÅ
Esbo centrum | Esboplatsen 7
Tel (09) 7002 4828 | info@espoonhautaustoimisto.fi

Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma
kyrkofullmäktige sammanträder torsdagen den
15 november 2018 klockan 18 i Församlingarnas hus,
Tredje linjen 22.
En förteckning över ärenden som kommer att
föredras vid sammanträdet är från och med 7.11.2018
framlagd på anslagstavlorna vid Helsingfors församlingars pastorsexpeditioner och på den kyrkliga samfällighetens anslagstavla, adress Tredje linjen 22.

KUNGÖRELSE

Föredragningslistan och protokollet kan läsas på
webben: www.helsinginseurakunnat.fi/luottamuselimet.html.stx. Föredragningslistan publiceras ca
en vecka före mötet och protokollet ca en vecka efter
respektive möte.
Helsingfors, den 18 oktober 2018

Nedan nämnda familjegravar på Esbo kyrkliga samfällighets
begravningsplatser har inte blivit iståndsatta trots uttrycklig
uppmaning av gemensamma kyrkorådet. Denna uppmaning att
iståndsätta graven har delgetts gravrättsinnehavaren med ett brev
eller med en kungörelse i tidningarna 19.10.2017 och med ett på
vederbörande gravar utsatt meddelande. Direktören för fastighetssektorn i Esbo kyrkliga samfällighet har i enlighet med gemensamma
kyrkorådets delegeringsbeslut 26.9.2018 beslutat förklara gravrätten
till nedan nämnda gravar förverkad och att gravarna återgår i Esbo
kyrkliga samfällighets besittning.

Ordförande

LEDIGA TJÄNSTER
EDERSÖRENEJDENS
KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Påven Franciskus är en modern påve, aktiv på
de sociala medierna. För någon dag sen skrev
han på Facebook ”Världen har behov av helgon.
Vi är alla, utan undantag, kallade till helighet”.
Ett möte med en medmänniska i skymningen på gravgården blir en helig stund. Ett leende, ett varmt handslag blir påminnelse om helighet i en söndrig värld. Ett tänt ljus påminner
om Livets Ljus.

PÅ KAPELLETS BEGRAVNINGSPLATS

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet söker
en person i tjänsteförhållande som

Avdelning E: 128 Avdelning H: 190 Avdelning I: 22, 120, 147
Avdelning L: 61 Avdelning O: 18 Avdelning P: 73
Avdelning A1: 4.2, 5.11 Avdelning D1: 17

Läs hela annonsen på vår webbsida www.pnks.fi

Ann-Katrin Store är avdelningsskötare, intresserad
av globala frågor och mission.

Samtidigt meddelar direktören för fastighetssektorn att gravvårdar
eller andra konstruktioner och lösa föremål på graven övergår med
stöd av begravningslagen 14 § till församlingen utan vederlag, ifall
innehavaren av gravrätten inte har avlägsnat dem inom sex månader
från att gravrätten har upphört. Innan gravvården avlägsnas skall
gravrättsinnehavaren ta kontakt med Esbo kyrkliga samfällighets
gravkontor för att försäkra sig om att det inte har fattats beslut om
att gravvården skall bevaras, i vilket fall den inte får avlägsnas.

OPINION INFORMATION

Skicka insändaren till:
Kyrkpressen/opinion
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors
E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi

Insändare måste förses med skribentens namn samt
för redaktionens bruk även adress och telefonnummer.
Anonyma inlägg accepteras endast i undantagsfall.
Obs! Insändarnas längd är högst 1 200 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna.
Insänd text returneras inte.

PÅ KYRKANS BEGRAVNINGSPLATS
Avdelning D: 261 Avdelning E: 67 Avdelning H: 49 Avdelning K: 5
Avdelning W: 30 Avdelning Z: 69 Avdelning Ä: 264
Avdelning I1: 18, 38, 82

Rättelseyrkan riktad till gemensamma kyrkorådet får lämnas in av
den som beslutet gäller eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt
påverkas av beslutet. Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar
och adresseras till gemensamma kyrkorådet, PB 200, 02771 Esbo. Ett
fullständigt protokollsutdrag, som behövs för rättelseyrkandet, fås i
Esbo kyrkliga samfällighets ämbetsverk tfn 09 80 501.
Ärendet har delgetts idag också med en på vederbörande gravar
utsatt kungörelse.
I Esbo 1.11.2018

kyrkvaktmästare
Ytterligare information om tjänsten fås av
fastighetschef Daniel Wikström, 040 310 0402.

Kyrkostyrelsen söker till Kyrkans central för
det svenska arbetet en

SAKKUNNIG I SJÄLAVÅRD
Ansökan jämte bilagor riktas till Kyrkostyrelsen via den
elektroniska rekryteringsservicen sakasti.fi/tyopaikat
senast den 16.11 2018 kl. 15.00.
Annonsen i sin helhet och noggrannare beskrivning av
uppgiften finns att läsa på sakasti.fi/tyopaikat.

NÄSTA VECKA tar vi oss en titt på praktiska verktyg
för livet som pappa.

Begravningstjänster
med tiotals år
av erfarenhet.
B
Blomsterarrangemang,
unika kistor,
urnor.
Nu även i BORGÅ.

Julresa
22–27.12

VÄLKOMMEN
MED SLEF
TILL ISRAEL!

25

jubile
umså
r!

STOR EFTERFRÅGAN

26.4 - 4.5.2019

PÅ HYRESLÄGENHETER

1000-tals nöjda kunder kan inte ha fel!
Vi står till Er tjänst under hela hyrestiden.

Vi rekommenderar
tidsbeställning.

Blomster- och Begravningstjänst

P. Borg & Co

Fredsgatan 25, Borgå, tel. 010 322 0080
Stora Byvägen 27, Sibbo, tel. 09 239 2882

Oy N&N Locus Ab Aff [A]
Smedsgatan 13, 00150 Helsingfors
tel. (09) 17 17 44, fax. (09) 17 00 45
locus@locus.fi, www.locus.fi

Visste du att ...

Kyrkpressen sparar skog!
Tidningen trycks på ett
finländskt miljömärkt
papper som till största delen
består av returpapper.

YRKE

PRIS OCH ANMÄLNING

Annonsera i

Pris per person i dubbelrum
1 750,00 €
Anmälningar senast 20.1.19 till reseledarna.
hakan62@me.com.
050-553 4530

Med en annons
når du hela
Svenskfinland.
Du når oss på:
044 050 3020,
050 092 4528

albert.haggblom@slef.Þ
050-537 5790

Eller via e-post:
annons@kyrkpressen.fi

www.kyrkpressen.fi

B&C HANDLING
Pb 201
67101 KARLEBY
Tel: 050-553 4530 Håkan Häggblom
e-post: hakan62@me.com

Vi vill förebygga
psykisk ohälsa

L I T E B ÄT T R E
Kunniga närvårdare behövs alltid! Utbildningen startar
17.1.2019 i Helsingfors!
Bekanta dig också med våra fortbildningar och kortkurser
Kontinuerlig ansökan till alla våra yrkesutbildningar

EN SKOLA – MÅNGA MÖJLIGHETER
www.prakticum.fi

Helsingforsare!
Hitta din kandidat på sidan 11-12!
www.helsingforsforsamlingar.fi/val

min kyrka
FÖRSAMLINGSVALET 18.11.2018

Psykosociala förbundet är en
ideell och riksomfattande
organisation som stöder
personer med psykisk ohälsa.
Med hjälp av gåvor, donationer
och testamenten kan vi arbeta
mer förebyggande.
Testamentera för ett mer
välmående Finland i framtiden.
Tack för ditt bidrag!
Mer info: www.fspc.fi
eller 050-525 1243

Liisa

Besättningen på ett fartyg ser rök komma från en outforskad ö i Stilla havet. På ön möter de en lättad skeppsbruten man som säger att han varit ensam på ön i tio år. – Varför är här tre hyddor då? frågar
besättningsmännen. – Jo, jag bor i en hydda och går i kyrkan i en annan, säger mannen. – Och den tredje hyddan då? – Där gick jag i kyrkan innan jag blev oense med församlingen, svarar mannen.

Hedra minnet
H

www.raitismaja.fi
06-318 0900 . 0400 126 830

