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L E DAR E

Nallen
i ringen
»Varje chef
vet att det
kan vara
farligt att
delegera.«

MED JÄMNA mellanrum – ofta inför
kristna högtider – flammar diskussionen om religionsutövande i skolan och
småbarnspedagogiken upp. Så också i
år. Inför jul väckte särskilt tre händelser diskussion i medierna. En var att
luciamorgonens sändning i SVT innehöll en version av den älskade psalmen
Giv mig ej glans där hänvisningar till
Gud städats bort ur Topelius text.
Den andra var en nyhet i Svenska Yle
om att barn vars föräldrar ville att de
skulle få konfessionslös undervisning
inte gick i julkyrkan – men fick promenera runt kyrkan i stället.
Den tredje handlar om kantorns dagisbesök i Jomala, Åland, som vi skriver om på följande uppslag.
DESSA NYHETER visar att det är
svårt att dra gränser för religionsutövning och undervisning om våra gemensamma traditioner. Det är svårt för
att den gränsen dras på olika ställen
hos oss alla – vilket också de åländska
kommentarerna visar.
Även den mest tydliga ateist eller ag-

nostiker kan börja vrida på sig när Topelius traditionella psalmord stympas.
”Det här är så fånigt”, skriver vetenskapsredaktören och författaren Marcus Rosenlund på Facebook om den omskrivna Topeliuspsalmen. ”Må så vara att jag
inte tror på Gud, det är bara ett ord för
mig, men jag tror på Sibelius och Topelius. Och jag tror på musiken.”
DET SOM GÖR att folk som kommer i
kontakt med en nalle i prästdräkt eller
ordet ”Gud” i en psalm antingen blir glada eller ryggar tillbaka har egentligen att
göra med att de mött religionen i form av
ett möte med en människa, och det mötet har varit fint eller också har det varit
riktigt dåligt.
Som Philip Yancey skriver i boken Disappointment with God (Besviken på Gud):
Varje chef vet att det kan vara farligt att
delegera.
Gud har delegerat förmedlandet av sin
kärlek till kyrkan och till människorna i
den. Ofta är vi riktigt dåliga på det, och
det sätter sina spår. Men samtidigt: kyrkan måste fortsätta kämpa för att få utrymme att göra det jobbet. Det är därför
kantorn kommer till dagis med prästnallen: för att förmedla att en präst kan vara en trygghet och inte en fara, och att
det går bra att sätta sig i ringen med hen.
Sofia Torvalds är redaktör
på Kyrkpressen.
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”Jag tycker om när det finns
utrymme för humor”
Vem är du? Patrica
Strömbäck är ny tf kyrkoherde i Solf. – Solfborna
tycker om och värnar om
sin församling, tror jag.
TEXT: ULRIKA HANSSON
FOTO: CLAIRE DEPIT

Från årsskiftet jobbar Patrica Strömbäck som tf kyrkoherde i Solf. Hon beskriver sig som lugn och glad, och som
en som tycker om att driva saker framåt
tillsammans med andra.
Hur skulle du beskriva dig själv för någon som inte alls känner dig?
– Jag får ofta höra att jag är lugn och glad,
på jobbet i alla fall. Det stämmer nog oftast rätt så bra.
– Livet är på allvar, så jag tycker om när
det finns utrymme för humor och skratt,
det blir trevligare då.
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Vilka egenskaper har du som kommer att
vara till nytta i jobbet som kyrkoherde?
– Jag tror jag kan bekräfta och se medarbetare. På det sättet hjälps man åt att trivas på jobbet och att göra ett gott arbete.
– Jag tycker också om utmaningen att
driva saker framåt tillsammans med andra.
När man blir trött finns det alltid någon
som orkar, och lyckas man med sitt projekt så får man sedan också dela glädjen.
Vilken uppfattning har du om Solfs församling?
– Jag har hört mig för lite, av några som
jobbar eller har jobbat i Solfs församling,
och alla har de bara gott att säja.
– Solfborna tycker om och värnar om sin
församling, tror jag.
När känner du dig som mest tillfreds i
tillvaron?
– Det är en svår fråga, för det finns många
svar. Tillsammans med familjen eller med
vänner och ibland ensam hemma i stunder av lugn och ro. Jag känner mig också
tillfreds ibland när jag kunnat hjälpa nå-

GÖR:
Tf kyrkoherde
i Solf, tidigare
församlingspastor i Vasa.
FAMILJ:
Man och hund.
Tre vuxna barn,
ett barnbarn.
INTRESSEN:
Böcker, motion
ute i naturen,
hunden Svante,
villaliv, att
sticka, har alltid tyckt om att
rita och måla,
men gör det
sällan numera.

gon, varit kreativ eller gjort något gott tillsammans med andra.
Vad gör du för att hantera stressiga perioder i livet?
– I mån av möjlighet försöker jag undvika
eller minska på stress till exempel genom
att göra klart arbetsuppgifter, så att det inte
blir för mycket jobb på en gång ifall något
oförutsett händer. Men jag lyckas inte alltid. Jag övar också att säja nej. Det är svårt.
– För att varva ner tar jag långa promenader i skogen. Där finns tid att andas, tänka
och lyssna på tystnaden. Jag har också blivit mormor nyligen, och tillsammans med
barnbarnet, det nya livet, är det lättare att
se vad som är riktigt viktigt i ett liv.
Vad tycker du att en riktigt bra predikan ska innehålla?
– Verklighetsförankring i det egna livet, i
våra livsvillkor eller i vår historia, kombinerat med utrymme för förundran.
– Ett annat svar kunde vara tro, hopp och
kärlek. Jag tror att en riktigt bra predikan
kan låta väldigt olika.
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NYHETER

Prästklädd
nalle och Gud
väcker debatt
på Åland
Kantorn är fortfarande välkommen att sjunga med barnen på
daghemmen i Jomala på Åland. Men Gud får han för tillfället inte
nämna. Nallebjörnen får också komma. Men inte i prästkläder.
TEXT OCH ARKIVFOTO: JOHAN SANDBERG
Är det religionsutövning då kantorn regelbundet besöker daghemmen för att sjunga
barn- och rörelsesånger där Gud nämns?
Och att han har med sig en nallebjörn som är
prästklädd? Det har väckt debatt på Åland.
– Under många år har vi haft sångstunder på daghemmen i kommunen och de har
varit jätteuppskattade. Också från kommunens sida har man tyckt att de varit bra och
att det är viktigt att vi fortsätter med dem,
säger kyrkoherde Stefan Äng i Jomala.
I början av hösten uppstod frågan om
sångstunderna kan fortsätta som förr mot
bakgrund av den nya skollagen. Lagen har
tillfört skolorna det nya obligatoriska och
konfessionslösa ämnet religion och livsåskådning. Skoldistriktet såg först inga
problem med församlingens sångstuder.
– Sedan gav landskapsregeringens utbildningsavdelning andra direktiv. De var
mera restriktiva och sade att ordet "gud"
inte får förekomma i sångerna och att vi
inte kan ha med oss en nallebjörn utklädd
till präst.
– Vi tycker det är en ganska hård och
strikt bedömning som vi reagerade starkt
på. Den ligger långt från de bedömningar
om vad som är religionsutövning och vad
som inte är det, som bland annat justitieombudsmannen gjort, säger Äng.

Vill inte äventyra samarbetet

TIPSA
OSS!

Har du ett
nyhetstips?
Epost:
redaktionen@
kyrkpressen.fi
Telefon:
040 831 6902
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Under besöken har kantorn sjungit sånger som till exempel Vi sätter oss i ringen.
– Sångerna har inte varit utpräglat religiösa. Programmet har heller inte varit på
något sätt missionerande.
Församlingen ville inte äventyra samar-

betet med kommunen så man fogade sig
och kantorn skrev om sångtexterna.
– Vi har anmält vårt misstycke men tycker att det är viktigt att hålla kvar sångstunderna medan diskussionen pågår.

»Vi tycker det är en
ganska hård och
strikt bedömning.«
Vad har en nalle i prästkläder med religionsutövning att göra?
– Den frågan ställer vi oss också. Och den
har vi inte fått något riktigt klart svar på
från landskapet heller. Det är lite absurt för
det är ju kläder och en nallebjörn.
Kyrkpressen ber byråchef Elisabeth
Storfors på landskapsregeringens utbildnings- och kulturavdelning om en kommentar. Via sms svarar hon att landskapsregeringens anvisningar överensstämmer
med de anvisningar som gäller i Finland
kring allmänbildande undervisning, traditionella fester och religiösa evenemang i
skola och barnomsorg. För närmare kommentarer hänvisar hon till utbildningsminister Annika Hambrudd (åländsk center) som är politiskt ansvarig.
– Debatten bygger på missförstånd.
Det går bra att sjunga om Gud vid traditionella högtider. Det betraktas som festtraditioner som är en del av den åländska
kulturen. Då församlingen kommer till
daghemmen vid andra tillfällen betraktas det som religiöst evenemang som bör
finnas i daghemmets arbetsplan. Den ska

vara transparent. Om sångstunderna ingått i arbetsplanen hade de inte varit något problem, säger Hambrudd.
Men förbudet mot prästnallen då?
– Om jag förstått det rätt så är det en reaktion på att det här inte kan fortsätta. Nallen har ingen betydelse för arbetsplanen,
säger Hambrudd.
Efter att landskapsregeringens utbildningsbyrå gett anvisningar gällande högtider och religiösa evenemang i den allmänna verksamheten inom barnomsorg
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»Prästnallen är
att betrakta som
religionsutövning.«

Siv Jerns (till vänster) och Barbro Erikssons sakkunskap och långa erfarenhet lyfts fram i motiveringen.

Stiftet har fått nya prostar
Borgå stift har fått två nya prostar. I mitten av
december utnämnde biskop Bo-Göran Åstrand
sjukhusprästen Barbro Eriksson i Helsingfors
kyrkliga samfällighet och familjerådgivaren Siv
Jern vid Familjerådgivningsbyrån i Vasa kyrkliga samfällighet till prostar.
Barbro Eriksson prästvigdes 1988 och har arbetat som sjukhuspräst i Helsingfors sedan 1998.
Barbro Eriksson har utfört ett betydelsefullt arbete som sjukhuspräst i storstadsmiljö. Hon
har utgjort ett stöd och en trygghet för många
människor i ett utsatt livsskede, heter det i motiveringarna från domkapitlet.
Siv Jern prästvigdes 1997. Hon har varit församlingspastor och kaplan i Vasa svenska församling.
Sedan 2016 har hon arbetat som familjerådgivare
vid Familjerådgivningsbyrån i Vasa kyrkliga samfällighet. Siv Jern har med sin sakkunskap och arbetserfarenhet utgjort ett stöd för par och familjer i olika livssituationer, lyder motiveringarna.
Prosttiteln är en hederstitel som biskopen kan
tilldela förtjänta präster. Den fullständiga titeln
är prost honoris causa (honoris causa betyder "för
ärans skull" på latin).
FOTO: ARKIV/SODIA TORVALDS

– Dagisen har inte fattat några beslut om
kantorns besök. Och det är avsaknaden
av besluten som gör att besöken inte kan
fortsätta som tidigare under pågående läsår. Inför nästa läsår måste vi ta en ordentlig diskussion med daghemspersonalen,
–föreståndarna och barnomsorgsledaren i
kommunen om vi vill erbjuda den här verksamheten. I så fall måste vi omnämna den
i arbetsplanen och erbjuda alternativ åt de
barn som inte deltar i den.
Tidtabellen har varit ett problem. Anvisningarna kom i maj och kommunstyrelsen i Jomala fastställde daghemmens
arbetsplaner i augusti.
– Det var semestertider och processen
fick inte tillräckligt mycket tid.
Anvisningen att portförbjuda den prästklädda nallen kommer också från utbildningsbyrån. Eriksson läser vidare: "Prästnallen, sånger där Gud omnämns och en
repertoar bestående av psalmer är att betrakta som religionsutövning."

FOTO: ARKIV

Enligt tolkningen
på Åland är nallen
i prästkläder att
betrakta som
religionsutövning.
Den här nallen är
inte från Åland
utan från Kredus
barnledarutbildning
i Nykarleby.

Han högläser ur anvisningarna: "Om kantorns delaktighet i verksamheten är som en
del av en traditionell högtidsfest som påsk,
jul och så vidare kan festen ha religiösa inslag
eftersom traditionen är en del av den åländska kulturen. Då ska också vårdnadshavarna informeras om dylika evenemang och
dess innehåll. Om kantorn enbart sjunger
icke-religiösa sånger med barnen är det okej
att kantorn deltar i verksamheten. Men om
psalmerna inte är kopplade till en traditionell högtidsfest med övrigt innehåll, så innebär det att psalmerna ska ses som religiös
utövning och kan inte fortgå utan kommunens beslut och beskrivning i arbetsplanen."

Moderater vill ändra lagen

och grundskola omprövades församlingens besök i Jomala.
Enligt Hambrudd är det kommunens beslut att förbjuda att Gud nämns i sångerna och den prästklädda nallen.
Utbildningschef Mathias Eriksson i Jomala som utrett frågan för daghemmens
räkning tar inte på sig ansvaret för det omdiskuterade beslutet.
– Daghemmen följer de anvisningar som
landskapsregeringens utbildnings- och kulturavdelning gett. Utbildningsavdelningen står för tolkningen, jag tillämpar den.
KYRKPRESSEN NR 1 • 4.1.2022

Annika Hambrudd tror att församlingen kan
fortsätta med sångstunderna i daghemmen.
– Sångstunderna har ju varit populära
och jag tror att dialogen mellan daghemmet och församlingen fortsätter. Men ta
i så fall in sångstunderna i arbetsplanen.
Debatten har gjort att moderaterna på
Åland fått nog. I en åtgärdsmotion de lämnat in till lagtinget frågar de nu efter en
lagändring.
– Lagstiftarens vilja var aldrig att den
här typen av samverkan mellan tredje sektor, kyrka och barnomsorg skulle förbjudas, skriver ordförande Wille Valle i en
insändare i tidningen Nya Åland.
– Det är lite tråkigt att det dras upp här.
Att det skulle vara förbjudet är ett missförstånd. Här har känslorna åkt iväg, säger Hambrudd om insändaren.

Sara Grönqvist blir tf kyrkoherde i Väståboland efter
Harry S. Backström.

Nya tf kyrkoherdar
Kaplanen i Väståbolands svenska församling Sara Grönqvist förordnas till tf kyrkoherde i Väst
åboland under tiden 1.1–31.8.2022. Hon har varit
tjänstledig några år för att jobba med ett projekt
vid Kyrkostyrelsen. Harry S. Backström, kyrkoherde i Väståboland, meddelade att han avgår under år 2021.
Kyrkoherden i Kimitoöns församling Katarina Dahlqvist avgår 14.2 på egen begäran. Hon
ersätts tills vidare av tf kyrkoherde Niina Mura
som varit kyrkoherde i Hangö.
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Anders Borgström visar släkten Borgströms dopkolt, som packas upp från sin ask enbart inför ett dop i familjen.

En släktklenod i tyg
Sedan år 1876 har barnen i familjen
Borgström döpts i släktens dopkolt. 54 namn finns inskrivna på
locket till den papplåda där kolten
förvarats sedan 1800-talet.
– Traditionen är viktig för oss alla,
säger Anders Borgström.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS
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D

en är inpackad i dubbla lådor. Genom åren har den
sänts än hit, än dit, då olika
barn i den Borgströmska
släkten klätts i den inför
sitt dop. Men kolten återvänder alltid hem till Anders Borgström.
– Jag har försökt hålla den hos mig trots
att den inte är min utan allas. Jag tycker det
är bra att den finns på ett ställe, säger han.
Det var Anders Borgströms farfarsfar och
farfarsmor Georg och Hilda Borgström som
fick dopkolten i gåva av svärmor, kommerserådinnan Carolina Borgström. Det här
hände år 1876 när familjens äldsta barn,
Leonard, skulle döpas.
Anders Borgström öppnar lådan och lyfter dopkolten fram i ljuset. Den är hel, men

framtill har tyget gulnat.
– Jag skulle vilja få den renoverad. Den
har inga hål men den är lite fläckig och
gulnad. Men ingen vanlig människa vågar kanske tvätta den, säger han.
– Den har ett stort känslovärde.
På locket till den gamla pappasken från
1870-talet finns namn och datum på alla de
54 barn som blivit döpta i dopkolten. Det
finns också en skild pappersförteckning
över dopbarnen i en plastficka.
Vad händer när utrymmet på pappasken tar slut?
– Ja, säg det! skrattar Anders Borgström.

Köpte Östersundom gård
Det första barnet som döptes i den hette
KYRKPRESSEN NR 1 • 4.1.2022

Skötselråd
för gamla
dopklänningar

På asken finns namnen på alla barn som blivit döpta i den Borgströmska
kolten.

Släkten Borgström har också en brudkrona som använts av en lång rad
brudar i släkten – också guldbrudar.

Tvätta dopklänningen lätt alltid efter
användning, eftersom den ofta får
små fläckar av saliv, mjölk och fett.
Även om fläckarna inte syns kan de
under åren leda till att tyget blir missfärgat.
Färgade sidenband avlägsnas före
tvätt och tvättas försiktigt skilt för sig.
Vattnet kan sugas bort med hjälp av
handdukar. Stryk inte banden, det mår
de inte bra av.
Man tvättar dopklänningen försiktigt
för hand genom att varsamt klämma
på den, men absolut inte gnugga
tyget. Som tvättmedel lämpar sig till
exempel Mini Risk-handdiskmedel,
som lätt går att skölja bort och inte
lämnar spår efter sig på tyget. Man
kan också använda oparfyrmerad
Marseille-tvål. I så fall löser man först
lite tvål i tvättvattnet men gnuggar
inte tvålen på själva tyget. Gamla tyger
klarar inte av fläckborttagningsmedel,
och om fläckarna är mycket gamla
och ingrodda är de antagligen svåra
att få bort.

alltså Leonard Borgström och blev senare
geolog. De andra syskonen i samma syskonskara hette Lisi, Elin, Erik och Nils.
– Nils är min farfar, berättar Anders
Borgström.
Hans farfars syster Lisi Wahl är för
många i Svenskfinland känd på grund av
Lisi Wahls stiftelse, som är uppkallad efter henne. Stiftelsen betalar understöd till
studerande.
– De två yngsta sönerna, min farfar Nils
och hans bror Erik, blev lantbruksråd. Vi
har fyra generationer lantbruksråd i familjen Borgström.
Familjen var välbärgad. Stadslägenheten
fanns i det Borgströmska huset på Mariegatan, men Anders Borgströms farfar växte också upp på Östersundom gård.
– Min farfarsfar Georg köpte hela Östersundom gård, inklusive skärgården runt-

»Jag har försökt hålla den
hos mig trots att den inte är
min utan allas.«
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omkring. På den tiden kostade det inte
mycket. Det tog en dag att ta sig från Helsingfors till Östersundom: först med tåg
och sedan med häst.
Själv växte han upp i Helsingfors men firade barndomssomrarna på Björnsö i Östersundom.
– Jag har skjutit fem älgar där! Idag är
det fullt med egnahemshus.

Brudkrona i guld
Men familjen Borgström har inte bara en
dopkolt som familjeklenod, utan också en
brudkrona i guld. Också den har använts
av många i släkten.
– Den första som använde den var min
pappas mormor, som stod guldbrud med
kronan år 1935.
Också Anders Borgströms dotter och
hans svärdöttrar har haft brudkronan vid
sina bröllop. Namnen på alla som använt
den finns graverade på två små silverskivor.
Den senaste som använde kronan var Anders
Borgströms fru Helen vid parets guldbröllop.
– Hon hade den med sig – men hon ville inte ha den på huvudet!

När plagget är tvättat och sköljt lyfter
man det utan att vrida och klämma
på det upp på handdukar för att torka
och försöker släta till det så gott det
går. Sedan låter man det torka. Man
kan byta ut handdukarna mot torra
under torkningen.
Dopklänningen ska inte strykas efter
användning utan packas ner i väntan
på nästa användning.
Gamla dopklänningar ska förvaras i
jämn rumstemperatur, gärna i en ask.
Man kan beställa särskilda museipapplådor för förvaringen.
Om den gamla dopklänningen känns
väldigt skör och har fått hål kan man
be en konservator ta en titt på den.
I något skede kan tyget bli så skört
att det riskerar att gå sönder vid
användning och tvätt. I så fall blir det
dags för släkten att bevara den gamla men skaffa en ny dopklänning som
tål användning.
(Källa: Finlands Hantverksmuseum)
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DÅ GRANNENS ÅK
Runebergs dikt om bonden Paavo
och president Kyösti Kallios bön
under vinterkriget formulerar den
teologi som Leif Galls förespråkar.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

H

erren prövar blott, han
ej förskjuter, sa bonden
Paavo och grävde fler diken medan han bad sin
hustru blanda mera bark
i brödet. När missväxten
var över fortsatte han med det ändå, för
då var grannens åker frusen.
– Vi finländare har alltid haft det svårt,
men vi har alltid haft ett hopp. Har jag blivit välsignad med mycket så är det grannens åker, säger Leif Galls.
Han upplever att vi håller på att glida
in i ett tankesätt där det inte är mitt problem om Gud har välsignat mig men inte
dig. Det genomsyrar till och med predikningar idag.
– Vi skulle behöva mera av Paavos teologi. Det handlar om en ödmjukhet till den
gåva vi fått, livet, och en ödmjukhet och respekt för vår skapare. Senast Finlands folk
stod på knä var under kriget. Jag tror inte
ens jag vill veta vad som krävs för att vi ska
göra detsamma idag. Redan att få de kristna ner på knä är mycket svårt, hur ska det
då lyckas för resten av folket att göra det?
Ibland frågar folk när väckelsen ska komma. Hans svar är att den inte kommer.
– Vi har blivit ett stolt folk och kan förklara för resten av världen hur de ska göra. Själva tar vi varken gärna emot råd eller
stannar upp för att fundera över våra val.

Kyrkan ska ge raka besked
Här handlar det inte om vem som står i predikstolen. Vi verkar alla gå vilse, påpekar han.
– Oavsett vilket samfund vi hör till påverkas vi mer av vad samhället tycker och
tänker än vi vill och tror. Samhället blir allt
mer egotrippat. Man ska vara frisk, stark,
sexig och framgångsrik. Det är långt ifrån
den korsfäste Jesus.
– Vi är för pryda som kyrka. Kyrkan behöver lukta lite illa. Det är bara att se vilka människor vår Herre umgicks med. Kyrkan ska inte vara hobbyverksamhet utan
vi bör ge raka besked om vem som är vår
Herre. Min bön är att budskapet om Kristus ska brinna i mig.
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Som diakoniarbetare i skärgårdsförsamlingen Replot ser han mycket av livets avigsidor.
– För mig är det självklart att hjälpa alla.
Hjälpviljan har han ärvt av sin mor.
– Vi var alltid välkomna hem oavsett vad
vi gjort och i vilket skick vi var. Det öppna hemmet gällde också våra kompisar.
När jag kom hem satt någon av mina vänner många gånger och samtalade med morsan. Det var ganska många som sov över
eller bodde hos oss en kortare tid om det

»Kyrkan behöver lukta lite.«

behövdes. Behövde någon något så försökte hon fixa det. Farsan hade tydligen inget
emot det heller och huset var ganska stort.
Av sin mamma lärde han sig också att
det inte finns några hopplösa fall. Pengar
och utrymme är heller inte alltid grejen.
Oftast hittar man en lösning.
Varken familjen eller släkten var kyrksam och när han som ung visade intresse
för kyrkan möttes han av motstånd från
några släktingar och vänner som var rädda att han lurats med i något dåligt.
– Mitt intresse för kyrkan vaknade i skolan. Vi var några som började besöka olika
kyrkor och jag fastnade i metodistkyrkan.
KYRKPRESSEN NR 1 • 4.1.2022

ER ÄR FRUSEN
När grannens
vedlider
gapar tomt
rycker församlingen
och Leif Galls
ut med ved.

Nu hjälper församlingen främst genom
utdelning av mat, kläder och ved. Matutdelningen är en samling där folk umgås
och dricker kaffe.
– Vissa som kommer har inte pratat med
någon sedan förra veckan.
Tröskeln för barnfamiljerna är hög att
söka hjälp. Det får inte synas.
– Man berättar inte ens om läget för sina föräldrar. Pressen är ganska stor, det
ska vara ny bil och barnen ska ha mobiltelefon. När bränslepriserna steg blev det
kärvt för vissa.
Men de som kanske mår sämst idag är
tonåringarna.
– De som börjar upptäcka världen, Greta
Thunbergs generation. Många av dem har
bilden av att allt kommer att brinna upp i
morgon. Det är en ganska svart framtid.
Hembesök och samtal har gett vid handen att de som är över 90 år är mest positiva inför framtiden. Ju lägre man kommer ner i åldrarna, desto svartare blir framtidsbilden.
– Vad händer i ett land där de äldsta
tror på en ljus framtid medan de unga
som verkligen skulle behöva tro, tappar
den? Må Gud ge dem tro, hopp och kärlek till allt skapat, inklusive sig själva,
och Skaparen.

Grannens vedlider gapar tomt

Han var aktiv där i nästan trettio år,
bland annat som pastor. Han började i
Skaftung och i Kristinestad som ensam anställd och huvudansvarig i början av nittiotalet. Senare kom han till Vasa, där han
blev pastor 2008.
– Den wesleyanska-metodistiska traditionen står mig varmt om hjärtat – kanske
framför allt ambitionen att hjälpa till både
i närsamhället och i vida världen.

”Inget händer på Replot”
När han slutade 2017 var han utarbetad och
sökte en lugnare arbetsplats. Då gick diakonissan på Replot i pension.
KYRKPRESSEN NR 1 • 4.1.2022

– En kompis uppmanade mig att söka
med orden: ”Sök Replot, ingenting kommer att hända där. Du kommer att dricka
kaffe med tanterna tills du går i pension.”
Men redan andra dagen på jobb, den andra februari klockan åtta på morgonen,
ringer en man och säger att han håller på
att svälta ihjäl.
– Jag tänkte hallå, det här Finland, det
kan ju inte i stämma. Men jag åkte dit.
Han mötte en man som bodde i en sommarstuga där vattnet frusit. Veden var slut
och i kylskåpet fanns endast en liten bit möglig ost. Leif Galls försökte hjälpa honom och
ryktet spred sig bland mannens vänner.

För några år sedan var det många på en
gång som fick problem att betala elräkningen. Då stängdes strömmen av.
– Jag var hemma hos en äldre dam som
bara hade tio grader varmt i stugan. Gjutjärnskaminen räckte inte att värma upp
den lilla stugan och en liten låda ved kostar rätt mycket i matbutiken. Där föddes
idén att försöka skaffa fram ved för att dela ut åt dem som akut behöver. Jag lade ut
en efterlysning på Facebook.
Nyligen fick församlingen ett lass med
stockar som stått för länge i skogen och inte duger till något annat.
– Det skulle ju vara bekvämast att de som
behöver veden får såga och klyva den själva. Men många har svårt att klara av det.
Därför hjälper vi till med det.
Vedarbetet är en terapi i sig, så den mesta
veden sågas med motorsåg och klyvs med
yxa. 10–15 personer ställer upp i vedarbetet, bland dem tre kvinnor.
– De är bättre med yxan än många män.
De gräver kanske inte diken, men de klyver ved då grannens lider gapar tomt, en
teologi som gör nytta och värmer.
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Mitt under coronapandemin dog Lotta Keskinens syster.
Vem är en lillasyster utan sin storasyster? – När inser man
att någon inte kommer tillbaka? Har jag insett det än?
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

OM ATT VARA
LOTTA UTAN LISA

N

är hon hade födelsedag
för ett par månader sedan skrev Lotta Keskinen en uppdatering på
Facebook. Då berättade hon om något som
många av hennes vänner och bekanta inte kände till: att hon nu är en lillasyster
utan storasyster.
– Det har varit ett jättejobbigt år. Hela
coronatiden har för mig präglats av min
systers sjukdom och död. Pandemin har
snarast känts som en försvårande omständighet.
Hennes syster Lisa hade haft cancer en
tid, och hon gick bort strax efter sin 39-årsdag, några dagar före jul för ett år sedan.
– Jag fick specialtillstånd att hälsa på
henne då hon fyllde 39 den 15.12. Jag gick
till hospicehemmet med buller och bång
och ballong och allt. Sedan hade hon inte många dagar kvar. Jag tror att hon hade
som mål att leva till sin födelsedag.
Visst visste Lotta Keskinen och hennes
föräldrar att Lisa var svårt sjuk. Samtidigt
var de oförberedda. Kan man någonsin vara riktigt förberedd?
– När inser man att någon inte kommer
tillbaka? Har jag insett det än? Jag minns
att jag hämtade något från hennes lägenhet under julhelgen, och under en millisekund gick en tanke genom mitt huvud:
Kanske hon är här?

Lotta utan Lisa
Lisa var tre år äldre än Lotta. Ännu ett år
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»Under
en millisekund
gick tanken genom mitt
huvud:
Kanske
hon är
här?«

efter Lisas död har hon svårt att förstå att
de nu bara är tre i familjen: mamma, pappa och hon själv.
– Jag har alltid varit lillasyster, så det blir
jättetomt. Vi hade många likheter men också många olikheter. Hon var den lugna och
ordentliga, jag var yrbollen. Det känns som
om jag nu borde vara mer som hon, och
samtidigt kan jag ju bara vara jag. Ibland
kan jag undra: Räcker det? Räcker jag?
De liknade varandra på många sätt – kanske särskilt till sättet, till miner och gester.
I skolan blandade lärarna mellan dem och
kallade Lotta för Lisa. Det har hänt Lotta
att folk kommit fram till henne och sagt:
du måste vara Lisas syster. Eller påmint
henne om att de sjungit i samma kör, fast
det var Lisa som sjöng i His Master’s Noise.
– Det känns konstigt att bara vara Lotta
utan Lisa. Som att vara Matti utan Teppo.
Hennes sorgeår har varit svårt och tungt
på många olika sätt. Det föll på hennes ansvar att inför julen ifjol meddela Lisas vänner att Lisa gått bort.
– Hon var så noggrann och duktig och
hade skrivit upp allt i ett häfte. Dagen innan hon dog gick hon igenom med mig vem
jag skulle kontakta. Det hade varit svårt för
henne att berätta för sina vänner hur illa
det var, och det var svårt för mig att berätta
för dem vad som hänt. Jag var ju tvungen
att skriva till människor som jag inte alls
kände och berätta sorgliga nyheter, och sedan svara på deras svar.
– Det tog flera dagar att orka meddela
alla.

Lotta Keskinen
Bor på Drumsö i Helsingfors. 37 år.
Har studerat ekonomi vid Åbo Akademi
och jobbat i många år med fastighetsplaceringar.
Studerar nu vid Aalto-universitetets
Master’s Programme in Urban Studies
and Planning.
”Jag tänkte inte vara så aktiv i studielivet,
men jag har varit det ändå. Jag har till och
med skaffat en halare!”

Facebook och andra sociala medier hade Lisa och Lotta stängt tillsammans innan Lisa dog.
– Hon var bokförare och hade antecknat
allt viktigt i ett häfte. Jag minns att vi diskuterade någon sak med mamma och pappa och var lite oense om hur Lisa hade velat ha det, och jag sa: ”Nämen det står i häftet!” Det var nästan som om Lisa varit där.

Graven blev ett viktigt projekt
När Lotta Keskinen skulle på jobb igen efter julhelgen ifjol orkade hon inte berätta
vad som hänt. Alla hade jobbat på distans
en längre tid så folk såg inte på henne hur
dåligt hon mådde.

Forts. på följande uppslag.
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Efter att ha
varit det yngre
barnet blev
Lotta Keskinen
plötsligt ett
endabarn.
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För Lotta Keskinen ledde sorgeåret till en nystart. Nu studerar hon stadsplanering och fastighetsekonomi vid Aalto-universitetet.

– När folk frågade ”hur gick julen?” var
jag liksom bara: ”Nåja … julen.”
Det fanns mycket praktiskt att ta itu med
och det var kanske en bra sak. Samtidigt
var det besvärligt på grund av pandemin.
– Vi visste inte riktigt vart vi fick gå när
vi skulle ordna allt, på grund av det svåra
coronaläget. Vi blev väldigt ensamma med
allt. Och sedan fick tio personer vara med
på begravningen. Innan Lisa dog frågade
jag henne: Om det bara får komma tio personer, vilka vill du att är där? Vi visste vilka vi skulle bjuda. Och prästen Ulrik Sandell var fantastisk.
Också gravplatsen blev något familjen
funderade mycket på. Det slutade med att
de grundade en familjegrav i föräldrarnas
nya hemstad Grankulla.
– Det blev en jättebra lösning. Mamma
och pappa går var och varannan dag till
graven och pappa – som är ingenjör – har
räknat ut hur ofta man ska gå för att det
alltid ska finnas ett brinnande ljus i en lykta vid Lisas grav.
Hon har märkt att praktiska saker lätt
blir stora. Det blev till exempel jätteviktigt för dem att graven skulle vara fin och

12

att blommorna skulle vara precis rätt.
– Det skulle vara perfekt, för Lisa.

Ut ur ekorrhjulet
Det känns konstigt att Lisa är död. Men
Lotta Keskinen har inte varit arg på Gud.
– Kanske jag har accepterat att vissa lever kortare och vissa längre. Men det känns
orättvist. Jag har fortfarande svårt att gå
in i Lisas hem, för inredningen var så viktig för henne och hennes hem ser precis
ut som hon.
Efter att Lisa dött var det många som
frågade ”hur går det?” eller ”hur mår ni?”
– Det var ganska svåra frågor att svara
på för det gick inte så bra och vi mådde inte så bra. Och inget förändrades ju från en
vecka till en annan.
– Jag uppskattade att folk bara hörde av
sig och berättade lite om vad de gjorde, så

»Det känns konstigt att vara
Lotta utan Lisa. Som att vara
Matti utan Teppo.«

att jag fick ett litet fönster ut i världen. Det
kändes omtänksamt, för man blir så jätteensam i sin sorg. Sedan var det en bekant som hörde av sig och beklagade sorgen och frågade om jag vill följa med och
väggklättra när jag orkar. Det var väldigt
rörande och jag blev jätteglad.
För Lotta Keskinen blev perioden efter
Lisas död en period av egen förändring. Hon
behövde en förändring i vardagen. Hon sökte in till ett internationellt magistersprogram för stadsplanering och fastighetsekonomi vid Aalto-universitetet. Till sin stora
förvåning kom hon in. Sedan hösten har
hon studerat på heltid.
– Jag trillade nästan av stolen när jag fick
veta att jag kommit in. Jag ska bli diplomingenjör! Men det här behövde jag. Jag behövde ta en paus och göra något nytt.
Att vara studieledig har kanske varit hennes sätt att sörja.
Hur har det här året förändrat dig?
– Jag har kanske blivit mer självisk, på ett
positivt sätt. Att jag studerar är en sak jag
skulle vilja berätta för Lisa. Men samtidigt: nog vet hon.
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I N K AST

Smärtans
anatomi
UNDER DE senaste dagarna har jag
tänkt mycket på en aforism av en rumänsk tänkare och filosof, E.M. Cioran. Det är blott några korta ord om
smärta, som lyder som följer: ”Vad är
smärta? – Ett sinnesintryck som vägrar
utplånas, ett ambitiöst sinnesintryck.”
Det här resonerar i mig, av ohyggligt
många orsaker.
SMÄRTA ÄR inget som det moderna västerländska samhället uppmärksammar desto mer, kanske med undantag för reklamkampanjer om diverse
smärtstillande preparat. Men för mig
har själva ordet en annorlunda innebörd än bara rent fysisk. Ordet smärta med dess konnotationer innebär för
mig inte detsamma som ”jag har huvudvärk” eller ”jag har ont i benet efter

J AG HAM NADE PÅ ...

min senaste joggingrunda”.
Det ligger betydligt djupare än så. Det
är möjligt att min anknytning till det
här ordet och dess innebörd har med
min kristna bakgrund och tro att göra,
men är det inte så att verklig smärta inte drabbar kroppen, utan själen, anden,
känslorna? Alla de aspekter av att vara
människa som inte är direkt synliga och
uppenbart fysiska? Det som i vårt marknadskapitalistiska samhälle inte går att
mäta i något slags värde.
LIKT CIORAN upplever även jag att
smärtan vägrar utplånas. Den finns
ständigt där, smått omöjlig att kringgå. Har det då att göra med en närståendes självmordsförsök, eller en väns
svåra livskris, eller min egen desperation över den långvariga depressionens
mörka landskap – det spelar ingen roll.

»Drabbar inte verklig
smärta själen, anden,
känslorna?«

Smärtan med dess svarta sinnesintryck
vägrar lämna mig i fred, dess ambition
är att ta mig i full besittning.
Som jag ser det, är då min uppgift att
stå emot denna smärtans ambition, att
föra kamp mot det som smärtan vill säga mig – att lidandet är oundvikligt, att
mina krafter inte räcker, att det aldrig
riktigt kommer att bli bra.
Och det finns ju en slags sötma i en
resignation av det slaget, kan tänkas.
En bitterljuv känsla över en hårt förd
men till sist förlorad kamp. Men jag
vill inte ge efter, vill inte ge upp. Jag vill
vägra resignationen, vill vägra smärtans seger över glädjen och lyckan.
”VAD ÄR smärta?” Det är en bra fråga.
Ett enkelt och ganska bra svar är att
smärtan är en oundviklig aspekt av att
vara människa. Och som följd på det borde det vara ett ämne som oftare är öppet
för samtal än det är för oss idag. Så, vad
är det som orsakar just dig smärta?
Mathias Rosenlund är författare och
bibliotekarie.

Under vinjetten ”Jag hamnade på” hamnar vi på överraskande ställen, antingen fysiskt eller mentalt.

Pepparkaksbak
”Tadaa!” Tvååringen lyfter upp
pepparkaksformen hon tryckt mot
degen. Varje gång utbrister hon ett
stolt: ”Tadaa!” Vad det är härligt att
se barnens oförstörda självkänsla:
Det här kan jag! Det här är jag bra på!
Johan Sandberg
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13

BETRAKTAT
Jesus, världens ljus
DE TRE vise männen,
stjärntydarna, blev mycket glada när de såg stjärnan. Den var för dem en
symbol för bättre tider, tider som nu skulle randas.
Stjärnan fyllde dem med
hopp. Hoppet stod som en
symbol för allt det som hade med glädje, lovsång och
frid att göra, befrielse från
allt det som tyngde och plågade dem. Det är förresten ganska märkligt det
här med de vise männen.
Texten i Matt. 2 är det enHENRY BYSKATA
da stället där de omnämns
i hela Nya testamentet. Markus, Lukas och Johannes säger
ingenting om dem. Matteus säger inte heller hur många de
var. Antalet har man kommit fram till av gåvornas antal:
guld, rökelse och myrra. Det andra måste man utläsa ur de
apokryfiska skrifterna, som har mera legendartat material.
Enligt dem heter ”kungarna” Kaspar, Melchior och Baltasar.
OM HERODES den store har vi däremot en hel del historiskt tillförlitliga uppgifter. Han utropades av romarna till
judisk lydkonung och satt vid makten från år 40 f.Kr. till år
4 f. Kr. Hänvisningen till honom i Matt. 2 innebär alltså att
Jesus egentligen måste ha blivit född före år 0, förmodligen
år 6 f.Kr. Det beror på ett räknefel hos den munk som tog i
bruk vår nuvarande tideräkning någon gång på 500-talet.
Många tillförlitliga uppgifter om kung Herodes finns hos
den judiske historieskrivaren Josefus, som levde åren 37–
100. Vi kan ana avsikten Herodes hade när han ville använda sig av stjärntydarnas tjänster. Och vi vet av evangelierna hur det sedan gick: mordet på de tvååriga gossebarnen i
Betlehem för att röja en eventuell kommande rival om makten ur vägen. Ändå handlade det om någonting helt annat.
BARNET I krubban uppmanar oss att förändras i riktning
mot de människor som vi möter, att se med deras ögon, att
tala deras modersmål, att högakta dem och deras hudfärg,
att respektera dem. Ordet respektera betyder ju att se två
gånger, att se tillbaka, se på nytt än en gång, se ur deras
synvinkel och inte bara ur min/vår. Betlehem är bara en genomfartsort. Dit kommer vi också denna jul- och trettondagstid och därifrån beger vi oss på nytt på väg. I vår verklighet finns Han med: Barnet i Betlehem, Frälsaren på Golgata, den Uppståndne vid Galileiska sjön. Märker vi det?

Henry Byskata är pensionerad prost och auktoriserad
translator. Han drömmer och ber om frihet till ett liv
utan corona. Hans tips: Börjar allting kännas instängt,
gå ut i naturen och se vad du kan åstadkomma i Guds
skapelse!
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TORSDAG 6.1.2022, Trettondagen

Söndagen ger kyrkoåret puls. Varje söndag har ett namn och ett tema som återkommer
i bibeltexterna. Den här sidan berättar vad de närmsta två söndagarna handlar om i
våra kyrkor.

Den här söndagen
kallas också Epifania. Trettondagens evangelium berättar om Österns vise
som kom för att visa sin vördnad för den nyfödda judiska konungen. Detta
visar att Kristus är ett ljus för alla världens folk. Temat för söndagen är Jesus,
världens ljus. Första söndagen efter trettondagen handlar om Jesu dop och
har temat Dopets gåva.

Helgens texter

TRETTONDAGEN
FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 60:1–6
ANDRA LÄSNINGEN
Ef. 3:2–9
EVANGELIUM
Matt. 2:1–12

Helgens texter
FÖRSTA SÖNDAGEN
EFTER TRETTONDAGEN
FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 42:1–4
ANDRA LÄSNINGEN
Tit. 3:4–7
EVANGELIUM
Matt. 3:13–17

Psalmförslag
Trettondagen
47: 1–3, 30, 49,
47: 4–6
Första söndagen
efter trettondagen
286, 214, 213, 824
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

Herre, hjälp oss se det sanna Ljuset. Låt det lysa upp
vår väg. Hjälp oss gå med Kristus in i det nya osäkra
men samtidigt löftesrika år vi än en gång av Din
nåd har framför oss. Amen. Bönen är skriven av Henry Byskata.

SÖNDAG 16.1.2022, Andra söndagen efter trettondagen

Nästa söndag
förflyttas vi i kyrkoåret från Jesu barndom till början av hans offentliga verksamhet. Jesus låter människorna se Guds väldiga gärningar. Söndagens tema är
texten om bröllopet i Kana. Temat är Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft.

Helgens
texter
FÖRSTA LÄSNINGEN
2. Kung. 4:1–7 eller
Jes. 12:1–6
ANDRA LÄSNINGEN
Rom. 12:6–16
EVANGELIUM
Joh. 2:1–11

Jesus sade: ”Fyll kärlen
med vatten”, och de
fyllde dem till brädden.
Sedan sade han: ”Ös upp
och bär det till bröllopsvärden”, och det gjorde
de. Värden smakade på
vattnet, som nu hade
blivit vin.

Psalmförslag
334
805
397
360
Psalmerna är
valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

Läs mera i Joh. 2:1–11
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I DIN FÖRSAMLING

PROGRAMMET
UNDER TIDEN
5.1–20.1

Saknar du någon församling? Du hittar de övriga på kyrkpressen.fi

De följde stjärnan
Trettondagen innebär för en del
av oss slutet på julen – och för en
del början på en karnevalsäsong.
Trettondagen firas till minne av den dag
då de vise männen besökte Jesus i Betlehem. I många sydliga länder markerar
trettondagen inledningen på karnevalsäsongen. I Finland brukar många avsluta trettondagen med att göra sig av
med julgranen – men finlandssvenskar
brukar ofta härda ut till tjugondag Knut.
”Knut driver julen ut”, heter det gamla
talesättet. Knut Lavard var en dansk
prins som helgonförklarades.

MELLERSTA NYLANDS
PROSTERI
ESBO

HÖGMÄSSOR:
Esbo domkyrka: to 6.1 kl. 12.15.
Högmässa på trettondagen. Erkko,
Malmgren, Brunell.
Esbo domkyrka: sö 9.1 kl. 12.15. Jäntti, Brunell, Malmgren.
Olars kyrka: sö 16.1 kl. 10.30. Erkko,
Kronlund.
Esbo domkyrka: sö 16.1 kl. 12.15. von
Martens, Kronlund, Malmgren.
KONSERTER OCH MUSIK:
Trettondagskonsert / Loppiaiskonsertti: med Spira Ensemble i Esbo
domkyrka on 5.1 kl. 18. George Parris
(dirigent), bl.a. Moraeus, Sibelius,
Alfvén, Vaughan Williams. Fritt inträde. Programblad 15 e (vuxna), 10 e
(studerande o. barn över 12 år).
Ekumeniska böneveckan 18–25.1: to
20.1 kl. 18. Ekumenisk bönestund i Betlehemskyrkan. Arrangörer: Grankulla
svenska metodistförsamling, Grankulla
svenska ev.luth. församling och den
finska ev.luth.församlingen samt finska
Bibelinstitutet och Open Doors.
fre 21.1 kl.18: Ekumenisk naturkväll i
Esbo domkyrka (på finska). Diskussion kring hur olika kristna kyrkor
och samfund tänker och vad de lär ut
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om natur, miljö och skapelsen.
Familjeklubbar för föräldrar och
småbarn: Vi träffas kl. 9.30–11.30.
Start ti 11.1 för Sång och lek i Sökö
kapell varje ti. Ibland är vi utomhus
så kläder enligt väder. Start on 12.1
för familjeklubben i Esbo domkyrkas
församlingsgård varje on. Start to
13.1 för Imse-Vimseklubben i Mattby
kapell varje to. Start fr 14.1 för familjeklubben i Köklax kapell varje fre.
Program: andakt, sång, fri samvaro,
diskussion och pyssel. Möjlighet att
äta medhavd lunch/mellanmål. Familjeklubbarna är avgiftsfria och du
kan delta utan förhandsanmälan. Alla
vuxna använder munskydd.
Sportlovsläger 21–25.2: Ett dagsläger
för lågstadiebarn i åk 1-4 mellan kl.
8.30 och 16.00 Anmälning via hemsidan esboforsamlingar.fi pågår 11.1 –
23.1. Pris 70e (syskonrabatt 25%).
Diakonin stöder och hjälper: Ta kontakt med diakonerna: Nina 050 432
4323, nina.wallenius@evl.fi, Taina
040 547 1856, taina.sandberg@evl.
fi, Henrika 050 597 3313, henrika.
lemberg@evl.fi samt WhatsApp eller elektronisk tidsbokning asiointi.
espoonseurakunnat.fi Mer info esboforsamlingar.fi/stod-och-hjalp/
samtalshjalp.
Tack! till alla som bidrog till julinsamlingen av nya yllesockor.

Behöver du hjälp med att skaffa
covidintyg? Kontakta Taina Sandberg
040 547 1856, taina.sandberg@evl.fi
och boka en tid för träff.
Esbo svenska församlings kansli på
Kyrkogatan 10: Vi betjänar per telefon må–fre kl. 9–13. Öppet för besök
må och to kl. 9–13 eller enligt överenskommelse.
Bokning av dop, vigsel och jordfästning samt beställning av ämbetsbetyg och släktutredningar: Esbo
regioncentralregister, betjäning per
telefon och e-post må–ti kl. 9–15
och on–to kl. 9–12, fre stängt. 09
8050 2600, keskusrekisteri.espoo@
evl.fi, Bokningstjänster, 09 8050
2601, varauspalvelut.espoo@evl.fi.
Begravningstjänster, 09 8050 2200,
hautatoimisto.espoo@evl.fi.
Vid alla evenemang följer vi myndigheternas anvisningar. Munskydd bör
användas. Aktuell information får du
på esboforsamlingar.fi och sociala medier. Du kan också ringa församlingens
kansli, 09 8050 3000, må–fre kl. 9–13.

GRANKULLA

To 6.1 kl. 12: Trettondagens högmässa, Daniel Nyberg, Heidi Åberg. Kaffe
i nedre salen.
Sö 9.1 kl. 12: Högmässa, Sini Aschan,
Heli Peitsalo. Kaffe i nedre salen.
Ti 11.1 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebas-

tos, Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30–10.30: Diakonimottagning
och brödutdelning i kyrkans aula.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine
Granlund, Carola Wikström.
On 12.1 kl. 14: Kyrkosyföreningen i
övre brasrummet.
To 13.1 kl. 10–11: Lovsångs- och förbönegrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund, Carola Wikström.
Lö 15.1 kl. 15–18: Stickcafé för dig
som är handarbetsintresserad i Sebastos. Förhandsanmälan till Daniela
Hildén 050 443 0045.
Sö 16.1 kl. 12: Högmässa, Daniel Nyberg, Heli Peitsalo. Kaffe i nedre salen.
Ti 18.1 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos, Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30–10.30: Diakonimottagning
och brödutdelning i kyrkans aula.
Kl. 13: Sångstund för pensionärer i
kyrkan, Barbro Smeds.
Kl. 13.30: Tisdagsträffen i övre salen,
Catherine Granlund, Carola Wikström, Barbro Smeds. Vi inleder terminen med kyrkoherde Ulrik Sandell.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine
Granlund, Carola Wikström.
Kl. 18: Graziakören i Sebastos, Heli
Peitsalo.
On 19.1 kl. 14: Kyrkosyföreningen i
övre brasrummet.
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Kl. 18–20: Skribakväll för alla konfirmander i kyrkan, övre salen och
i klubb97. Tema: Nattvard. Vi firar
också nattvardsmässa. Daniel Nyberg, Jona Granlund, Ulrik Sandell,
Heli Peitsalo,
To 20.1 kl. 10-11: Lovsångs- och
förbönegrupp i övre brasrummet,
Catherine Granlund, Carola Wikström.
Kl. 18–20: Ekumenisk och mångspråkig bönekväll för fred i Metodistkyrkan, Marjan Roayaii, Ulrik
Sandell, Catherine Granlund, Juha
Vähäsarja och Mimosa Mäkinen.
Närmare information om verksamheten samt om de senaste pandemirestriktionerna och om hur de
gäller för kyrkan hittar du på grankullaforsamling.fi

KYRKSLÄTT

To 6.1 kl. 12: Mässa på Trettondagen i
S:t Mikaels kyrka
To 6.1 kl. 16: De vackraste julsångerna
i Haapajärvi kyrka, coronapass krävs
Sö 9.1 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels kyrka, dopets söndag
Ons 12.1: Mikaelikören, Vox Inventus
& Mini, inleder vårterminen
To 13.1 kl. 10: Förmiddag på Hörnan
To 13.1 kl. 16: StickMeet & Mission
på Meet och i Prästängens klubbutrymme
To 13.1 kl. 18: Regnbågskväll för unga
i Prästängens klubbutrymme
Fre 14.1 kl. 13-15: Effa på Hörnan
Lö 15.1 kl. 12: Slöjdgruppen inleder
vårterminen på Smedjan
Sö 16.1 kl. 18: Mässa i S:t Mikaels
kyrka, OBS! tiden
To 20.1 kl. 10: Förmiddag på Hörnan
To 27.1 kl. 18: Samtal vid middagsbord. Vi äter tillsammans i Masaby
kyrka, lyssnar till Sigbritt Backman
som berättar om Munkkulla och firar
andakt. Anmälningar tas emot av
Susanna Lönnqvist fram till den 23.1.
på tel.nr 0503761510.
www.kyrkslattsforsamlingar.fi  
tel. 040 350 8213
Diakonihjälpen betjänar hjälpbehövande på tel. 050 478 4227
Matutdelning på tisdagar boka tid
via diakonihjälpen.

TAMMERFORS

Tors 6.1: OBS! Ingen gudstjänst                 
Tors 6.1 kl. 14-16: ”Nu går sista visan,” diakon Essis avskedsfest på
Svenska Klubben, Otavalankatu 9,
välkommen!  
Sön 9.1 kl. 11: Högmässa i Svenska
Hemmet
Tis 11.1 kl. 12.30–15.45: Tisdagsklubben för eleverna i årskurs 3 i Svenska
Hemmet
Sön 16.1 kl. 11: Gudstjänst i Svenska
Hemmet                
Tis 18.1 kl. 10–11.45: Familjelyktan
i Svenska Hemmet, anmälningar
till barnledare Piu Heinämäki, tfn
040 804 8587
Tis 18.1 kl. 12.30–15.45: Tisdagsklubben för eleverna i årskurs 3 i Svenska
Hemmet
Ons 19.1 kl. 13: Onsdagskaffe i
Svenska Hemmet, årets start       

VANDA

To 6.1 kl. 12 Stjärntydarnas tillbedjan:
Mässa för hela familjen på tre
språk. Webbevenemang, evenemanget visas i en extern tjänst
och lagras. Kom och möt de
tre stjärntydarna! I mässan finns en
dramatiserad berättelse om trettondagens händelser med. Vi talar och
sjunger på svenska, finska och engelska. Med i mässan är Johanna Jakonen, Anu Paavola, Mari Chaulagai och
Samppa Laakso, en grupp av frivilliga, även Kaj Andersson. Välkommen
med! Evenemanget är en gudstjänst,
så coronaintyg kan inte krävas. Vi rekommenderar att ni använder munskydd och sitter familjevis. Vi tar bara
emot 1/3 av kyrkans kapacitet.
Sö 9.1 kl. 10 Högmässa: Helsinge
kyrka S:t Lars, K. Willis, A. Ekberg
Sö 9.1 kl. 12 Högmässa: Dickursby
kyrka, K. Willis, A. Ekberg
Ti 11.1 kl. 13 S:t Martins krets: i Myrbacka Virta-kyrka, Aalto-rummet.
Kaffe, andakt och prat om olika teman. Kom gärna med! Vi träffas en
gång i månaden!
On 12.1 kl. 14.00 Dickursbykretsens besök i Dickursby kyrka: andakt, kaffe, rundvandring i huset
Sö 16.1 kl. 10 Högmässa: Helsinge

ESBO & GRANKULLA

Ekumenisk
bönestund

Ekumeniska böneveckan
18–25.1 firas torsdagen 20.1
kl 18: med en Ekumenisk bönestund i Betlehemskyrkan.
Arrangörer: Grankulla svenska
metodistförsamling, Grankulla
svenska ev.luth. församling och
den finska ev.luth.församlingen
samt finska Bibelinstitutet och
Open Doors.
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kyrka S:t Lars, A. Paavola, A. Ekberg
Må 17.1 kl. 18 Nattvards- och andaktsutbildning för frivilliga: i Dickursby kyrka. Anmälningar till Heidi
Salminen: heidi.salminen@evl.fi
To 3.2 kl. 18 Bär det som en krona:
en föreställning om depression i Kulturfabriken Fernissa, Dickursbyvägen
36. Föreställningen bjuds i samarbete
med Vanda stad. Efter föreställningen möjlighet att prata med en
diakoniarbetare. Anmälningar till
vandasvenska@evl.fi
Högmässorna strömmas: via församlingens YouTube kanal.
ViAnda-kören: fortsätter att öva
fr.o.m 19.1 kl. 12–13:30 på onsdagar, på Helsinggård, Konungsv. 2,
Dickursby. Nya sångare hjärtligt
välkomna! Info: Anders Ekberg, tfn
0503107096, anders.ekberg@evl.fi
Med förbehåll för ändringar: och annulleringar i programmet p.g.a. pandemin.
Kansliets öppettider: september-december är må-fre kl. 9-12, tfn
09-8306 262, e-post vandasvenska@evl.fi
Prästdejour: enligt överenskommelse.
Diakonin: har öppen mottagning
torsdagar kl. 10-11.30.

HELSINGFORS PROSTERI
JOHANNES

Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12
Mässa: söndagar kl. 10 på Heikasvägen 7 C.
Högmässa: söndagar kl. 12 i Johanneskyrkan.
Evensong: tisdag 11.1 kl. 19:00 i
Johanneskyrkan. Aftongudstjänst
i anglikansk tradition. Jaakko Mäntyjärvi: Trinity Service. Kammarkören
CC Freia. Forum för kyrkans musik.
Mässan i centrum: onsdag 12.1 kl.
18:00 i Gamla kyrkan. Forum för Kyrkans musik. Mässan i centrum flyttar
till Johanneskyrkan fr.o.m. 19.1.2022.
Mässan i centrum: onsdag 19.1 kl. 19 i
Johanneskyrkan.
För uppdaterad information: besök helsingforsforsamlingar.fi/johannes.

MATTEUS

Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3
www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus
Mässor i Matteus: Söndagar kl. 10
i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3.
Trettondagsmässa 6.1 kl. 10.
Kvällsmässa: Söndag 30.1.2022 kl. 18
i Matteuskyrkan.
Molnet: En bönegrupp som är öppen
för alla. Du kan komma en eller flera
gånger. Vi träffas i Matteuskyrkan kl.
18-19.30 följande datum: 13.1, 27.1,
10.2, 24.2, 10.3, 24.3, 14.4, 28.4 och
12.5. Välkommen! Info: Gun Holmström, 040 759 6851.
MU-mässa: Matteus Ungdoms vecko
mässor är tillbaka! Välkommen med
vare sig du är ung i ålder eller hjärta,

varje onsdag fr.o.m. 12.1 kl. 18.
BARN OCH UNGA
Öppet hus för unga: Startar igen 12.1!
I Matteuskyrkan varje onsdag kl.
15-18. Du kan komma och äta mellanmål, läsa läxor, mysa i soffan med
en kompis, spela pingis, hänga på
telefonen eller bara chilla och prata
med våra ungdomsledare.
Musiklek: Vi börjar gunga och sjunga
igen 18.1! På tisdagar samlas Matteus
musiklek i Matteuskyrkan. Välkommen
med du som är hemma med barn och
vill prata och sjunga bort en stund.
Klapp och Klang kl. 10 och 11, Gung och
Sjung kl. 11:30. För mera info kontakta
Daniela Strömsholm: 050 596 7769
eller daniela.stromsholm@evl.fi.
Tweentisdag: Välkommen tillbaka
fr.o.m. 18.1! Öppet hus för barn i åk
3–6. Kom och pyssla, spela TV-spel,
gör läxor tillsammans med en hjälpis,
häng med dina vänner och fika. Tisdagar kl. 14-17. Anmäl dig till Catarina
Bärlund-Palm, 050 380 3936 eller
catarina.barlund-palm@evl.fi.
Pysselklubb för åk 1–2: I skolorna
varannan torsdag, Degerö lågstadieskola åk 1 kl. 12:15, åk 2 kl. 13. Brändö
lågstadieskola 14:30, Botby grundskola
kl. 12.30, Nordsjö lågstadieskola kl.
14.30. Mer info av ledare för barnverksamheten Catarina Bärlund-Palm, 050
380 3936. Börjar torsdag 20.1 i Botby
och Nordsjö, 27.1 i Degerö och Brändö.
MUSIK
Popkören: övar varje tisdag fr.o.m.
18.1 kl. 15:30. För barn i åk 3-7. Vi
sjunger svängig popmusik på svenska och engelska. Anmäl dig/ditt barn
till musikledare Daniela 050 596
7769 eller daniela.stromsholm@evl.
fi. Välkommen med!
Kyrkokören: övar varje tisdag fr.o.m.
18.1 kl. 18:30. Vi sjunger klassiska
kyrkomusikverk, men även nyare
sånger. Du får gärna ha erfarenhet av
körsång. Välkommen med!
Vår Ton: Fortsätter sjunga onsdagen
den 19.1.2022 kl. 15:30. För dig som
är dagledig och kanske lite ovanare
att sjunga i kör finns VårTon. Välkommen med!
Barnkör för åk 1–2: I skolorna varannan torsdag, Degerö lågstadieskola
kl. 13, Brändö lågstadieskola kl. 14.15,
Botby grundskola kl. 12.30, Nordsjö
lågstadieskola kl. 14.30. Mer info av
musikledare Daniela Strömsholm, 050
596 7769. Börjar torsdag 20.1 i Degerö
och Brändö, 27.1 Botby och Nordsjö.
VUXNA
Samling för män: Fredag 21.1 kl. 18.
Gäst är Magnus Riska, som talar om
sina missionärsäventyr i Etiopien.
Stickklubben: Vi fortsätter handarbeta
den 20.1 kl. 11-13. Träff varannan vecka.
Behöver du hjälp eller stöd?
Du kan alltid kontakta församlingens
anställda och diakoniarbetarna om
du behöver hjälp eller stöd i vardagen
eller bara någon att tala med! Våra
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diakoniarbetare är Carita Riitakorpi
050-380 3986 eller Mari Johnson
050-380 3976.

PETRUS

Petruskyrkan Skogsbäcksvägen 15
www.petrusforsamling.net
Högmässa i Munksnäs kyrka: Söndagar kl. 10.
Högmässa i Åggelby gamla kyrka:
Söndagar kl. 12.
Puls-gudstjänst: Söndagar kl. 15.30
i Petruskyrkan. Börjar 9.1. En gudstjänst i nyare stil för alla åldrar. Barnkyrka och CoolKids för barn under
gudstjänsten.
Trettondagens gudstjänst 6.1: kl. 10
Åggelby gamla kyrka. Thylin. Församlingens missionärer i Etiopien,
Gunilla och Magnus Riska, är med
under gudstjänsten.
BARNFAMILJER
Barnens söndag: Sö kl. 15.30 Barnkyrka och CoolKids för barn 2-6
år och 7-13 år i samband med
Puls-gudstjänsten. Vi lyssnar på och
pratar om bibelberättelser, ber tillsammans och pysslar ibland.
Musiklek: Vårens grupper kör igång i
januari ti 18.1 i Malm och to 20.1 i Haga. Välkommen med i vårt glada gäng
och sjunga och leka tillsammans! Har
du frågor eller vill anmäla dig? Kontakta församlingspastor Anne Koivula
(@evl.fi; tel. 050 342 9990)
BÖN OCH ANDAKT
Du kan alltid skicka in dina böneämnen: till pray.petrus@evl.fi, per post:
Petrus församling, Skogsbäcksvägen
15, 00630 Helsingfors.
Förbön och Tack: Ti 11.1 kl. 19. Tvåspråkig förbönsgudstjänst i Munks
näs kyrka. Bengt Lassus. Barnpassning ordnas. Förbönstelefonen
öppen må kl. 14.30-16.30, ons kl. 1820, 09-23407171. Du kan även sända
böneämnen per e-post eller post till
kontaktuppgifterna ovan. Välkommen både på plats eller digitalt via
Petrus facebook, www.facebook.
com/petrusforsamling. Vi uppmuntrar till användning av munskydd och
god handhygien. Lovsångsgruppen
övar kl. 18, välkommen med.
Rotad i Ordet: 17.1 kl. 18 i Malms kyrkas församlingssal. Välkommen med
på en resa djupare i Bibeln.
Bönedygnet 22-23.1: kl. 17-17 i Petruskyrkan. Bön har en otrolig kraft och
inflytande! Kom med och be för det
nya året och lyssna till vad Gud vill säga
till oss som församling och till dig som
individ. Vi avslutar med Puls kl. 15.30 på
söndag. Mer info på hemsidan.
GEMENSKAP
Dagscafé: Andakt, kaffe och litet
program 18.1 kl. 13. Udda veckors tisdag i Petruskyrkan. Mer info av diakonissan Bodil Sandell 0503803925
MUSIK OCH KÖRER
Petrus Vokalensemble: För dig som
sjungit tidigare. Vi sjunger i stämmor
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och uppträder ibland. Onsdagar kl.
19, Petruskyrkan. Kontakta kansliet
för mer information.
EVENEMANG
Retreat på Snoan: Välkommen med
på retreat på retreatgården Snoan i
Lappvik den 28-30.1.22. I programmet
ingår morgonmässa, tideböner, meditationer, vägledningar och egen tid för
promenader och vila. Ankomst kl. 1718 på fredag och avfärd kl. 15 på söndag. Antalet deltagare är begränsat,
10 pers., så anmäl dig gärna i god tid,
senast 10.1 till Petrus kansli. Pris. 150€
(logi, mat och program). Medverkande
är Camilla Norkko, Johannes Westö
och Caroline Sandström. Mer information på Petrus hemsida eller av Caroline Sandström, carolinezsandstrom[a]
gmail.com, tel 050-336 41 33.
Disciple22 - Captivated: Disciplekonferensen ordas igen i Petruskyrkan
28-30.1.22 under temat Captivated.
Hur ser det ut då vi blir så fängslade
av Gud att vi inte vill något annat än
vara i hans närhet och följa honom?
Kom med på en fantastisk helg med
huvudtalarna Maria och Kim Sjögren
från Sverige samt Pekka och Anna-Liisa Heikkilä. Du kan anmäla dig
via hemsidan disciple.fi

RASEBORGS PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

OBSERVERA! Ej coronapass till gudstjänster och förrättningar. Vid konserter, musikevent och övriga samlingar bör personer över 16 år uppvisa giltigt coronapass och ID-bevis
vid ingången. Vi rekommenderar
användning av munskydd inomhus.
Trettondagskonsert ”O Magnum
Mysterium”: on 5.1 kl. 19 i Ekenäs
kyrka. Västnyländska kammarkören,
dir. Niels Burgmann. Fritt inträde,
program 10€
Trettondagen to 6.1:
kl. 10: Högmässa i Ekenäs kyrka
kl. 16: Församlingens julfest i Ekenäs
förs.hem. Program, porträttavtäckning av tidigare kyrkoherdar, Ekenäs
lucia medverkar och avtackas. Julig
kaffeservering.
Gudstjänster sö 9.1:
kl. 10: i Ekenäs kyrka
kl. 10: i Tenala kyrka
kl. 12: i Snappertuna kyrka
Dopfest sö 9.1 kl. 15: i Ekenäs kyrka.
En fest för alla döpta under år 2021 tillsammans med den egna familjen och
andra dopfamiljer. Mera information
om dopfesten och hur man anmäler
sig har getts i ett personligt brev.
Gudstjänster sö 16.1:
kl. 10: Högmässa i Ekenäs kyrka
kl. 12: Högmässa i Bromarvs kyrka
Ekumenisk bönekväll to 20.1 kl.
18.30: i Metodistkyrkan. Samlingen
är ett samarbete mellan flera lokala
kristna församlingar.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

Coronaförbehåll: för all information om gudstjänster och övriga
sammankomster. Coronaläget kan
förändras, och då kan evenemangen
inhiberas eller ändra karaktär!
Följ med aktuell information: på
församlingens hemsida och Facebook-sida.
Sö 6.1:
- kl 18.00 Festmässa: Ingå kyrka.
Trettondagen, församlingens årsdag.
Max antal deltagare enligt gällande
restriktioner: 130 personer. Kaffe på
församlingshemmet efter mässan.
Sjöblom, Hellsten, Norrvik, Gustafsson Burgmann, Ahlfors.
Sö 9.1:
- kl 10.00 Högmässa: Degerby kyrka.
Max antal deltagare enligt gällande
restriktioner: 90 personer. Sjöblom,
Gustafsson Burgmann.
Må 10.1:
- kl 13.15-15 Einsteinklubb för barn i
lågstadieålder: Församlingshemmet.
Nylund.
- kl 18.30 Bibelgruppen: Prästgården. Norrvik.
Ons 12.1:
- kl 13.00-16.30 After school för
barn i lågstadieålder: Församlingshemmet. Nylund.
- kl 14.00 Missionsyföreningen:
Prästgården. Björklöf, Lindell.
To 13.1:
- kl 11.30-13.00 Matservering: Församlingshemmet. 4 €/person. Max
antal deltagare samtidigt enligt gällande restriktioner: 35 personer
To 13.1:
- kl 13.00-14.30 Minnes- och stödgrupp för närståendevårdare: Prästgården. I samarbete med Nylands
Minneslots. Lindell.
Fre 14.1:
- kl 18.00 Israelisk dansövning: Församlingshemmet. Viveca Unnérus.
Sö 16.1:
- kl 10.00 Högmässa: Ingå kyrka.
Max antal deltagare enligt gällande
restriktioner: 130 personer. Tom Hellsten, Marianne Gustafsson-Burgmann.
Må 19.1:
- kl 13.00 Dagträff: Prästgården.
Norrvik.
To 20.1:
- kl 11.30-13.00 Matservering: Församlingshemmet. 4 €/person. Max
antal deltagare samtidigt enligt gällande restriktioner: 35 personer.
Må 17.1:
- kl 13.15-15 Pysselklubb för barn i
lågstadieålder: Församlingshemmet.
Nylund.
Ons 12.1:
- kl 13.00-16.30 After school för
barn i lågstadieålder: Församlingshemmet. Nylund.
To 20.1:
- kl 18.00 Bönegruppen (tvåspråkig): Prästgården. Kakko.

OBS!
De allmänna corona-säkerhetsföreskrifterna bör följas: god handhygien
upprätthålls, vid sammankomster
skall andningsskydd användas då
avstånd inte kan hållas.
Ingå församlings kansli: öppet må-ti
kl. 9-12, ons-to endast telefonbetjäning, fre stängt.
Ingå församlings diakonimottagning:
är stängd tillsvidare - ta kontakt per
telefon, tel 040-555 2090/Birgitta
Lindell (e-post: birgitta.lindell@evl.fi)
eller tel 050-413 8814/Terese Norrvik
(e-post: terese.norrvik@evl.fi).

KARIS-POJO

Trettondagen to 6.1
kl. 10: Högmässa i Pojo kyrka.
kl. 12: Högmässa i Karis kyrka.
To 6.1 kl. 18: Trettondagskonsert med
gruppen Kvarnrot i Pojo kyrka. Fritt
inträde, programblad 15 €. Vid konserten bör giltigt coronapass uppvisas, gäller inte personer under 16 år.
Sö 9.1
kl. 10: Högmässa i Pojo kyrka.
kl. 16: Baby-knattekyrka i Karis kyrka. Kom och hämta ditt barns doplilja. Gäller de barn som döpts år 2021.
Ingen högmässa i Karis kyrka
Sö 16.1
kl. 10: Högmässa i Pojo kyrka.
kl. 12: Högmässa i Karis kyrka.
Vid gudstjänster/högmässor: behövs
inte coronapass utan högst 100 pers.
kan delta i Pojo kyrka och högst 140
pers. kan delta i Karis kyrka. Coronarekommendationerna kan ändra så
vänligen besök församlingens webbsida för närmare information: www.
karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO

Ändringar möjliga, uppdaterad info
finns på församlingens hemsida. Vid
frågor kan du kontakta Tanja Louhi
vuori (044 328 4211) eller Tom Blomfelt (044 328 4273).
6.1. kl. 13 Högmässa: i Virkby kyrka.
Kyrkkaffe, kyrktaxi.
11.1. kl. 13.30 Samling för daglediga:
i Virkby kyrka. Trevlig samvaro och
kaffe. Taxi.

DOMPROSTERIET
BORGÅ

To 6.1 kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan med prästvigning, Bo-Göran
Åstrand, Lindgård, Tollander, valthorn Keijo Liski. Strömmas via länk
på www.domkyrkan.fi.
Sö 9.1 kl. 10: Gudstjänst S:t Olofs kapell, Pellinge, Apostolidou, Tollander
Kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan.
Dopträdet avkläs. Smeds, Apostolidou, Söderström
On 12.1 och to 13.1 kl. 10-13: Café
Ankaret är öppet, ingång från gården.
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To 13.1 kl. 9: Familjeträff i Domprostgården, Antila, Strömfors
Kl. 13.30: Missionskretsen i Café
Ankaret, Runebergsg. 24, Kerstin
Vikström.
Kl. 18: Bibeljakten, församlingshemmets stora sal, Runebergsg. 24. Erik
Vikström
Sö 16.1 kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan, Wilman, Smeds, Tollander
Må 17.1 kl. 9.15: Babyträff i Dom
prostgården, Hindsberg. Ingen anmälan.
KL. 10: Motion och mission; Motionspromenad i sällskap. Kom med!
Kl. 17.30: Mammaträff i Domprostgården, Hindsberg
KL. 13: Sjömansmissionskretsen,
Göta Ekberg
On 19.1 Kl. 17: Missions- och bibelkväll i Café Ankaret, Lindström
To 20.1 Kl. 9: Baby och knatterytmik
med familjeträff, Domprostgården,
Antila, Strömfors

SIBBO

Observera att ändringar är möjliga:
på grund av coronasituationen. Följ
med infon på församlingens hemsida
www.sibbosvenskaforsamling.fi.
To 6.1 kl. 18: Musik på trettondagen
i Sibbo kyrka. Medverkande Helena
Rönnberg, Lauri Palin, Camilla Wik
sten-Rönnbacka.
Sö 9.1 kl. 10.30-13.45: Startsöndag
för Sportlovsskriftskolan och Dagsskriftskolan i Prästgården.
Sö 9.1 kl. 12: Högmässa i Sibbo kyrka.
Sö 9.1 kl. 18: Kvällsmässa i Söderkulla kyrka.
Må 10.1 kl. 9.30: KakaoClubben i
Söderkulla kyrkas klubbutrymme.
Isabella Munck, Karin Åstrand.
Må 10.1 kl. 13: KakaoClubben i
Kyrkoby församlingshem. Munck,
Åstrand.
Må 10.1 kl. 14: PRG-jam. Bandklubb i
Prästgården. Lauri Palin.
Må 10.1 kl. 19: Vikings veranda, en
diskussionsgrupp för män i Prästgården. Patrik Frisk.
On 12.1 kl. 10: Frukost i Söderkulla
kyrka.
To 13.1 kl. 12.30: Kamratstödsgrupp
för närståendevårdare i Prästgården.
Varannan onsdag. Anmälan: 044-236
8214, emilia.eklund@itauudenmaanomaishoitajat.fi.
To 13.1 kl.18: Kyrkokör i Kyrkoby församlingshem. Palin.
Fr 14.1 kl. 10: Bönepromenad. Start
vid församlingshemmet. Vid dåligt
väder eller om du vill avstå promenaden kl. 10.30 i Prästgården. George.
Sö 16.1 kl. 10.30-13.45: Startsöndag
för Juni 1-skriftskolan i Prästgården.
Sö 16.1 kl. 12: Mässa för stora och
små i Sibbo kyrka. Familjelägrets
deltagare medverkar.
Må 17.1 kl. 14: Diakonisyföreningen i
Prästgården. George.
Ti 18.1 kl. 19: Min kropp, mitt tempel
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i Söderkulla kyrka. Gruppen samlas från och med vårterminen varje
vecka. George.
On 19.1 kl. 10: Frukost i Söderkulla
kyrka.
On 19.1 kl. 11.15: Stoljumpa i Församlingshemmet. George.
On 19.1 kl. 12: 8-euroslunch för daglediga i Församlingshemmet.
On 19.1 kl. 19: Ekumenisk bönekväll
i Sibbo kyrka. Talare Erik Vikström.
Kyrkokören medverkar.
To 20.1 kl. 18.30: Kvinnor mitt i livet,
en diskussionsgrupp för kvinnor.
Katja Korpi.

ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt:
To 6.1 kl. 10: Trettondagens högmässa i Pargas kyrka, Sara Grönqvist,
Markus Ollila.
– kl. 16: Trettondagskonserten ”I
himlens famn” i Pargas kyrka, Markus
Ollila, piano och Henrik Jussila, sång.
Sö 9.1 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Sara Grönqvist, Markus Ollila.
On 12.1 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Sara Grönqvist, Markus Ollila.
Sö 16.1 kl. 10: Högmässa i Pargas
kyrka, Pär Lidén, Markus Ollila.
On 19.1 kl. 18: Kvällsmässa på Biskop
Henriks minnesdag i Pargas kyrka,
Pär Lidén, Markus Ollila.
Nagu kapellförsamling:
To 6.1 kl. 11: Trettondagens högmässa i Nagu kyrka, Kjell Granström,
Robert Helin.
Sö 9.1 kl. 11: Finsk högmässa i Nagu
kyrka, Kjell Granström, Robert Helin.
Sö 16.1 kl. 17: Kvällskyrka i Nagu församlingshem, Kjell Granström, Eeva
Granström, Robert Helin.
Korpo kapellförsamling:
To 6.1 kl. 16: Trettondagens grötfest i
Korpo församlingshem.
Sö 9.1 kl. 11: Högmässa i Korpo kyrka, Esa Killström, Mikael Granlund.
Sö 16.1 kl. 11: Gudstjänst i Korpo kyrka, Esa Killström, Mikael Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
To 6.1 kl. 11: Trettondagens högmässa i Houtskär kyrka, Janette Lagerroos, Uma Söderlund.
Sö 16.1 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyrka, Janette Lagerroos, Uma Söderlund.
Iniö kapellförsamling:
To 6.1 kl. 13: Trettondagens högmässa i Iniö kyrka, Jussi Meriluoto.

ÅBO

tor 6.1:
- kl 12: Högmässa med De Vackraste Julsångerna, S:t Marie kyrka.
Liljeström, Söderlund. Åbo Svenska
Kyrkokör medverkar (max 150 personer). Kyrkkaffe i prästgården efter
högmässan. Personer över 16 år bör
visa upp ett giltigt coronapass för att
kunna delta i kyrkkaffet.
lör 8.1:

- kl 12: Konfirmationsmässa, Domkyrkan. Konfirmation av 1001 och
1003. Kota-aho (pred), Wikstedt (lit),
Söderlund (max 300 personer). Kan
även ses via www.virtuaalikirkko.fi
- kl 15: Konfirmationsmässa, Domkyrkan. Konfirmation av 1002. Kota-aho (pred), Liljeström (lit), Söderlund (max 300 personer). Kan även
ses via www.virtuaalikirkko.fi
sön 9.1:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan.
Wikstedt (pred), Björkgren-Vikström
(lit), Söderlund. Gudstjänstgrupp
Rut medverkar (max 300 personer).
Barnhörna. Kyrkkaffe.
tis 11.1:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan, Aurelia. Personer över 16 år bör visa upp ett
giltigt coronapass för att kunna delta.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.
ons 12.1:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma
församlingshem. Personer över 16 år
bör visa upp ett giltigt coronapass
för att kunna delta.
- kl 12: Frukostklubben, Kåren (Tavastgatan 22), Siv Sandberg “Valet
till Välfärdsområden och dess konsekvenser”. Anmälning senast 10.1 kl
18 till tkurten@abo.fi, 045-125 5880.
- kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia.
- kl 18: Bönegruppen, Aurelia.
lör 15.1:
- kl 12: Konfirmationsmässa, Domkyrkan. Konfirmation av 1004. Nurmi
(pred), Björkgren-Vikström (lit), Juslin,
Söderlund (max 300 personer). Kan
även ses via www.virtuaalikirkko.fi
- kl 15: Konfirmationsmässa, Domkyrkan. Konfirmation av 1005. Nurmi
(pred), Liljeström (lit), Juslin, Söderlund (max 300 personer). Kan även
ses via www.virtuaalikirkko.fi
sön 16.1:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan.
Liljeström (pred), Häggblom (lit), Juslin, Söderlund (max 300 personer).
Gudstjänstgrupp Ester medverkar.
Barnhörna. Kyrkkaffe.
mån 17.1
- kl 12-12.15: Lunchmusik med Ensemble MMXX, Domkyrkan. Personer över 16 år bör visa upp ett giltigt
coronapass för att kunna delta.
- kl 14: Missionskretsen, Aurelia.
tis 18.1:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan,
Aurelia. Personer över 16 år bör visa
upp ett giltigt coronapass för att
kunna delta.
- kl. 18: Tyst meditation, Aurelia.
ons 19.1:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma
församlingshem. Personer över 16 år
bör visa upp ett giltigt coronapass
för att kunna delta.
- kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia.
- kl 18: Temakväll ”Namibia – karg
natur och spår av finländsk mission”, Aurelia. Ulrika Wolf-Knuts och
Lars-Runar Knuts berättar om sin

resa till Namibia.
tor 20.1:
- kl 10-12: Familjecafé, Aurelia. Personer över 16 år bör visa upp ett giltigt coronapass för att kunna delta.
Vi rekommenderar att den som
deltar i församlingens verksamhet
är vaccinerad, bär munskydd, håller
avstånd och tvättar händerna.
Evenemangens maximala deltagarantal kan ha ändrat efter att
tidningen tryckts, det är möjligt att
coronapasset tagits i bruk vid flera
evenemang på grund av aktuella
restriktioner. Se aktuell info för evenemangen på församlingens hemsida www.abosvenskaforsamling.fi

ÅLANDS PROSTERI
JOMALA

Församlingen och Covid-19
Ändringar kan förekomma, följ med i
församlingens information på jomala.
evl.ax och facebook.com/jomalaforsamling.
Mässor och andakter
Flerspråkig trettondagsgudstjänst
torsdag 6.1 kl. 18 Trettondagen – Jesus, världens ljus
Högmässa söndag 9.1 kl. 11 Första
söndagen efter trettondagen – Dopets gåva
Högmässa söndag 16.1 kl. 11 Andra
söndagen efter trettondagen – Jesus
uppenbarar sin gudomliga kraft
Barn och unga
Sjung och gung: för barn ca 0-4 år.
Torsdagar kl. 9-11, sångstund 9.30.
Start 13.1
Tisdagsklubben: åk. 1-4, tisdagar kl.
18-19.30. Start 11.1
Klubb på Frideborg: åk. 1-3, torsdagar kl. 18-19.30. Start 13.1
Familjens söndagsskola: för föräldrar
och barn från 5 år. Onsdag 19.1 kl. 1819. Tema: Huset på berget.
Barn- och ungdomskörer
Tonikan: åk. 1-2, tisdagar kl. 14-15.
Pyssel 13-14. Start 11.1
Kvinten: åk. 1-4, onsdagar kl. 13-14 i
Södersunda skola. Start 12.1
Dominanten: åk. 3-4, torsdagar kl.
14-15. Start 13.1
Jomala Joy: åk. 5-9, torsdagar kl. 1516.15. Start 20.1
Vuxenkörer
S:t Olofs kyrkokör: torsdagar 19.00.
Start 20.1
Övrig verksamhet
Kenyamissionen: måndagar kl. 13-15.
Start 10.1
Missionssyföreningen: tisdagar kl.
12.30. Start 11.1
Gregoriansk sång: varannan måndag
(jämn vecka) kl. 19 i kyrkan. Med
Henrika Lax. Start 10.1
Herrlunch: torsdag 13.1 kl. 12. Anmälan till kansliet senast 11.1
Sopplunch: torsdag 20.1 kl. 12
Kristen djupmeditation: måndag 10.1
och 17.1 kl. 19.30. Anmälan till Stig
KYRKPRESSEN NR 1 • 4.1.2022

petrone: stigpetrone@aland.net,
0457-3858699
All verksamhet hålls i Olofsgården
om inte annat nämns.

MARIEHAMN

TO 06.01 kl. 11.00: Högmässa i S:t
Görans kyrka. Även livestreaming på
församlingens Facebooksida.
SÖ 09.01 kl. 11.00: Högmässa i S:t
Görans kyrka. Kyrkkaffe. Även livestreaming på församlingens Facebooksida.
TO 13.01 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t
Görans kyrka.
TO 13.01 kl. 12.00: Sopplunch i församlingshemmet.
SÖ 16.01 kl. 11.00: Högmässa i S:t
Görans kyrka. Även livestreaming på
församlingens Facebooksida.
TO 20.01 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t
Görans kyrka.
TO 20.01 kl. 12.00: Sopplunch i församlingshemmet.
Kyrktaxi till gudstjänst, tfn 018-19500.

NORRA ÅLANDS FÖRSAMLING

Onsdag 5.1 kl. 09.00 Onsdagsgröt: i
Sunds församlingshem. Vi bjuder på
morgonmål och kaffe. Välkomna!
Trettondagen 6.1 kl. 11.00 Gudstjänst
med gröt: i Vårdö församlingshem.
Outi Laukkanen, Fiona Chow.
Kl. 14.00 Högmässa: i Geta kyrka.
Outi Laukkanen, Fiona Chow.
Söndag 9.1 kl. 11.00 Gudstjänst: i
Sunds församlingshem. Ingrid Björkskog, Jenni Karlsson.
Kl. 11.00 Högmässa: i Finströms
kyrka. Jon Lindeman, Maria Sjölund,
Kaj-Gustav Sandholm.
Söndag 16.1 kl. 11.00 Högmässa: i
Vårdö församlingshem. Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund.
Kl. 11.00 Högmässa: i Geta kyrka.
Ingrid Björkskog, Jon Lindeman, Maria Sjölund, Kaj-Gustav Sandholm.
Tisdag 18.1 kl. 14.00 Tillsammans-träff:
i Sunds församlingshem. Kom och drick
ditt eftermiddagskaffe i trevligt sällskap!

ECKERÖ-HAMMARLAND

S:t Lars kyrka
Högmässa 09.01 kl.11: Jean Banyanga
och Sammi Immonen.
S:ta Catharina kyrka
Högmässa 16.01 kl. 11: Jean Banyanga
och Cathrine Frisk Grönberg
Övrigt
Klapp & klang: Terminsstart
13.01.2022
Catharina-Lars kören: Terminsstart
10.01.2022
Sykretsen: Terminsstart 10.01.2022

NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

To. 6.1. kl. 11: Trettondagens gudstjänst i Taklax bönehus.
Sö. 9.1. kl. 11: Gudstjänst i kyrkan,
Heikkilä, Granholm, predikant Håkan
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Salo från SLEF.
Kyrkkaffe, frivillig gåva till förmån
för missionsprojektet.
Ons. 12.1. kl. 13: Sorgegrupp i pastorskansliet.
Ons. 12.1. kl. 18: Konfirmandsamling.
Sö. 16.1 kl. 11: Högmässa.

KRISTINESTAD

www.kristinestadssvenskaforsamling.fi
To 6.1 kl. 10: Gudstjänst i kyrksalen i
Lfds förs.hem. Engström, Martikainen.
Sö 9.1 kl. 12: Gudstjänst i Krs kyrka.
Engström, Martikainen.
Sö 9.1 kl. 15: Gudstjänst i Sideby kyrka. Engström, Martikainen.
Sö 9.1 kl. 16: Pop up gospel i Krs förs.
hem. Vi träffas och sjunger gospel
på engelska med Nanna Rosengård.
Inga förkunskaper eller anmälan
behövs.
On 12.1 kl. 08.45: Morgonbön i Krs
kyrka. Norrback.
On 12.1 kl. 19: Karagruppssamling i
Lfds förs.hem. Engström.
Fr 14.1 kl. 10: Föräldrabarn-grupp i
Krs förs.hem.
Fr 14.1 kl. 19: Ungdomskväll i magasinet.
Lö 15.1 kl. 18: Samling i Dagsmark
bönehus. Medverkande Lars Lövdahl
och Bengt Djupsjöbacka.
Sö 16.1 kl. 10: Högmässa i kyrksalen
i Lfds förs.hem. Liturg Daniel Norrback, predikant Tom Riska, kantor
Nanna Rosengård.
Sö 16.1 kl. 12: Högmässa i Krs kyrka.
Liturg Daniel Norrback, predikant
Tom Riska, kantor Keijo Vättö.
On 19.1 kl. 08.45: Morgonbön i Krs
kyrka. Norrback.
To 20.1 kl. 18: Kyrkokörens övningar
börjar i kyrksalen i Lfd.
To 20.1 kl. 19.15: Kyrkokörens övningar börjar i Krs förs.hem.

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes
To, Trettondagen 6.1 kl. 18: Trettondagsfest i Norrnäs bönehus. Alf
Wallin, ”Mission förr och nu med ord
och bild”, Marcus Jakobsson, Kristiina Heikkilä.
Sö 9.1 kl. 12: Högmässa. Pred. Sundqvist, Jakobsson, Lindén-Liljehage.
Sö 16.1 kl 12: Gudstjänst. Audas-Willman, Heikkilä.
Ti 18.1 kl. 10: Karasamling i församlingshemmet. Blomberg.
Ti 18.1 kl. 13: Tiistaikerho i församlingshemmet. Lillbäck Engström.
On 19.1 kl. 12: Pensionärssamling
i församlingshemmet. Blomberg,
Lindén-Liljehage.
On 19.1 kl 18: Litteraturskafferiet på
NärBok, Blomberg, Grönberg.
To 20.1 kl. 13: Diakonisyföreningen i församlingshemmet. Lillbäck Engström.
Övermark
Fre 14.1 kl 18.30: Karasamling i församlingshemmet. Blomberg.
Sö 16.1 kl 10: Knattegudstjänst i

kyrkan. Välsignelse av döpta 20202021. Jakobsson, Heikkilä.
Pörtom
To, Trettondagen 6.1 kl. 12: Gudstjänst. Pred. Audas-Willman, Sundqvist, Granholm.
Sö 16.1 kl. 18: Gudstjänst. Ingvesgård,
Granholm.

KORSHOLMS PROSTERI
KORSHOLM

Trettondagens gudstjänst med De
vackraste julsångerna i Smedsby
fg to 6.1 kl 18. Emilia Kontunen och
Ann-Christine Nordqvist-Källström.
Sång av Korall-kören.
Missionssyföreningen ordnar servering och basar to 6.1 i Smedsby fg.
Serveringen börjar kl 16 och avslutas kl 18 (då gudstjänsten börjar).
Försäljning och snabblotteri kl 1620. Obs! Endast kontantbetalning.
Högmässa sö 9.1 kl 11 i kyrkan och
kl 13 i Smedsby fg med Rune Lindblom och Susanne Westerlund.
Högmässa med kyrkoherdeinstallation sö 16.1 kl 11 i kyrkan.
Mats Björklund, Rune Lindblom,
Emilia Kontunen, Ann-Christine
Nordqvist-Källström och Susanne
Westerlund. Sånggrupp och stråkensemble. Även Bo-Göran Åstrand,
Tomi Tornberg, Berndt Berg, Ossi
Pursiainen och Kerstin Lång medverkar. Högmässan strömmas på
församlingens FB-sida.
Missionssyföreningen samlas må
17.1 kl 13 i Smedsby fg, rum Glöd.
Körer och orkestrar övar enligt följande 2022:
Minikören onsdagar kl 17.15-17.45,
start 12.1
Lilla barnkören onsdagar kl 1818.30, start 12.1
Ungdomskören Germivox torsdagar
17.30, start 13.1
Orkester för alla varannan tisdag
19-20.15, start 18.1
Körskolan för åk 1-4 onsdagar kl
17.30-18.10, start 19.1
Kammarkören Psallite onsdagar kl
18.15-20.45, start 19.1
Kör för alla varannan onsdag kl 1920.15, start 19.1
Korall-kören torsdagar kl 19-20.30,
start 20.1.

KVEVLAX

Trettondagens gudstjänst: byagudstjänst i Köklot, to 6.1 kl. 13. Vesterlund, Lithén. Ta kontakt med Ruth
om du vill ha skjuts. Start från FH.
Högmässa: sön 9.1 kl. 10. Vesterlund,
Vidjeskog.
Mathjälpen: tis 11.1, 18.1, kl. 10. Kontakta Nina Andrén om du inte hämtat
mat tidigare tfn 044 0462312
Kvällsmässa: sön 16.1 kl. 18. Kass,
Andrén.

REPLOT

Missionsdag: i församlingshemmet
trettondagen 6.1. Gudstjänst kl.13.
Berg, Wargh, Skäriblåset, predikan: Kristian Sjöbacka. Servering o
program med Chamilla o Kristian
Sjöbacka.
Gudstjänst: i Replot sö 9.1 kl. 10.
Berg, Wargh. Kyrkkaffe.
Gudstjänst: i Björkö sö 9.1 kl. 12:30.
Berg, Wargh. Kyrkkaffe.
Öppet hus: i församlingshemmet ons
12.1 kl. 9:30–11 för föräldrar och barn.
Fortsätter varje vecka.
Gudstjänst: vid Alskathemmet sö 16.1
kl. 16. Berg, Wargh, konfirmanderna.

SOLF

Trettondagens högmässa to 6.1 kl 10
med församlingens nya kyrkoherde
Patrica Strömbäck och Heidi Lång.
Gudstjänst sö 9.1 kl 10 med Patrica
Strömbäck och Heidi Lång.
Motion för mission må 10.1 kl 9 med
Joanna Holm. Samling utanför församlingshemmet. Kort andakt och gemensam promenad står på agendan.
Gudstjänst sö 16.1 kl 10 med Patrica
Strömbäck och Michael Wargh.
Motion för mission må 17.1 kl 9 med
Joanna Holm
Träffar och samlingar börjar 2022
enligt följande:
Junior må 10.1 kl 12.30 på prästgårdsvinden med Olof Jern.
Föräldra-barnträff ti 11.1 i församlingshemmet. Drop-in från 9.30. Lek
och fri samvaro. Gemensam frukost
avnjuts ca 10.30 (pris 2 eur/vuxna,
barn äter gratis). Ledare Joanna Holm
Pensionärsträff on 12.1 kl 13 i församlingshemmet.
Chill på vinden on 12.1 kl 14.30 på
prästgårdsvinden. Ledare Olof Jern.

JOMALA

Känn igen
julevangeliet
– på olika språk!
Flerspråkig trettondagsgudstjänst torsdag 6.1 kl. 18:
Julevangeliet läses på flertalet
olika språk varvat med sång
och musik på olika språk.
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JAKOBSTAD

Kurs för föräldrar
till tonåringar
Att vara förälder till tonåringar är en fantastisk och ibland
en ganska så jobbig möjlighet att få växa som mänska.
Tonåringar kan utmana och
provocera en förälder till bristningsgränsen. Därför ordnar
Jakobstads svenska församling
och Svenska studiecentralen
en kurs för att stödja föräldrar
med tonårsbarn. Kursdragare är
Barnkören Solfångarna övar i skolans musiksal fre 14.1 kl 12.15. Ledare Heidi Lång.
Tonårskväll to 20.1 kl 19 på prästgårdsvinden. Ledare Olof Jern.

BERGÖ

To 6.1 kl. 14: Gudstjänst på trettondagen. Englund, Brunell.
Sö 9.1 kl. 14: Gudstjänst. Englund,
Brunell
Sö 16.1 kl. 14: Högmässa. Englund,
Brunell.

MALAX

To 6.1 kl. 13: Trettondagen. Gudstjänst i Norrback bystuga (Obs!
Klockslaget blev fel i infobladet).
Norrback, Lax.
Sö 9.1 kl. 10: Babykyrka i kyrkan. Vi
tömmer dopträdet. Norrback, Peter
Brunell.
Må 10.1 kl. 9: Dagklubben, måndagar
och torsdagar kl 9-12, i FH.
Må 10.1 kl. 18: Ekumenisk bön i KH.
Ti 11.1 kl. 13: Missionssyföreningen i KH.
To 13.1 kl. 13: Missionssyföreningen i FH.
Sö 16.1 kl. 10: Högmässa i KH. Söndagsskolan startar.
To 20.1 kl. 15: Pyssel, sång och skoj,
för åk 1-3, torsdagar i KH.

PETALAX

To 6.1 kl. 12: Gudstjänst på trettondagen. Isaksson, Brunell.
Sö 9.1 kl. 12: Gudstjänst. Isaksson,
Brunell.
Sö 16.1 kl. 12: Högmässa. Isaksson,
Brunell.
To 20.1 kl. 14: Andakt vid Emiliacentret, Isaksson. Boende på hela pensionärshemsområdet är välkomna
med! Vänligen använd ansiktsmask.

PEDERSÖRE PROSTERI
JAKOBSTAD

TO 6.1 kl. 12.00: Högmässa i Jakobstads kyrka, pred. Alaric Mård,
Krokfors, Wester, Borgmästars. Natascha Kanckos välsignas till tjänst.
Sänds även via församlingens
Youtubekanal. Länk finns på
www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
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socialkurator Tanja Sabel med
erfarenhet från familjehem
och skolhem, kaplan Jan-Gustav Björk, Anna-Pia Svarvar
och Henrik Lillqvist.
Kursen börjar 3 februari och
består av DVD-föreläsningar
av experter och intervjuer
med föräldrar och tonåringar
samt gruppsamtal vid kaffebordet. Kursen riktar sig till
såväl traditionella familjer som
nyfamiljer och ensamstående.
Anmälning via församlingens
hemsida senast 30 januari.
FR 7.1 kl. 19.00: In da house i
Församlingscentrets ungd.utr.,
Nylund-Wentus, Mård.
SÖ 9.1 kl. 12.00: Gudstjänst med
små och stora i Jakobstads kyrka,
Björk, Wester, Haglund-Wikström,
församlingsfaddrarna. Utdelning
av doplöv till barn döpta år 2021.
Sänds även via församlingens
Youtubekanal. Länk finns på www.
jakobstadssvenskaforsamling.fi.
MÅ 10.1 kl. 13.30: Sjömanskyrkokretsen i Församlingscentret.
TI 11.1 kl. 9-11: Öppen dagklubb i
Vestanlidgården.
TI 11.1 kl. 11-13: Jakobstads kyrka
öppen för bön och samtal.
ON 12.1 kl. 10-12: Öppen dagklubb i
Bonäs prästgård.
ON 12.1 kl. 14.00: Samtalsgrupp
kring sorgen i Församlingscentret,
Turpeinen, Kanckos.
TO 13.1 kl. 9-11: Öppen dagklubb i
Församlingscentrets ungd.utr. Ingång från Ebba Brahe esplanaden.
OBS! Ny veckodag och plats.
TO 13.1 kl. 13.30: Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands förs.hem.
Andakt Turpeinen.
TO 13.1 kl. 18.00: Missionskväll i
Församlingscentret. Kenya förr och
nu, Alf Wallin. Sång Maria Eklund.
Andakt Edman, Kanckos. Servering
och lotteri till förmån för SLEF.
FR 14.1 kl. 19.00: In da house i
Församlingscentrets ungd.utr.,
Nylund-Wentus, Mård.
FR 14.1 kl. 21.00: ”Ljus i mörkret”,
nattvardsmässa, i Församlingscentret, Edman, Wester.
LÖ 15.1 kl. 18.30: Fokus i Församlingscentret. Undervisning, Kolosserbrevet, del 3, Edman. Lovsång
Kick Östman. Barnfokus, servering.
SÖ 16.1 kl. 12.00: Högmässa i
Jakobstads kyrka, Turpeinen,
Björk, Wester. Bertel Widjeskogs
gudstjänstgrupp. Sänds även via
församlingens Youtubekanal. Länk
finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
MÅ 17.1 kl. 13.30: Mariahemmets
syförening i Församlingscentret,
andakt Turpeinen.

TI 18.1 kl. 11-13: Jakobstads kyrka
öppen för bön och samtal.
TI 18.1 kl. 12.00: Taizéandakt i Johanneskapellet, Wester.

KRONOBY

Mässa: (strömmas) To 6.1 kl 10.00
Kronoby kyrka
Gudstjänst: Sö 9.1 kl 13.00 Kronoby fh.
Mässa: Sö 16.1 kl 10.00 Kronoby fh.
Terjärv
Mässa: To 6.1 kl 10.00 Terjärv kyrka.
Familjegudstjänst: Sö 9.1 kl 10.00
Terjärv fh.
Gudstjänst: Sö 16.1 kl 13.00 Terjärv fh.
Nedervetil
Mässa: To 6.1 kl 13.00 Nedervetil
kyrka.
Gudstjänst: (strömmas) Sö 9.1 kl
10.00 Nedervetil fh.
Mässa: Sö 16.1 kl 10.00 Nedervetil fh.

LARSMO

Gudstjänsterna och högmässorna
strömmas via församlingens YouTube
kanal Larsmo församling live. Förändringar i församlingens verksamhet kan ske med kort varsel. Aktuell
information finns på församlingens
hemsida.
To 6.1 kl. 10 Högmässa: Lassila,
Forsman.
Lö 8.1 kl. 19 Lördagssamling: i församlingshemmet, servering.
Sö 9.1 kl. 10 Högmässa: Sjöblom,
Forsman, välsignelse av medarbetare, söndagsskolstart.
Må 10.1 kl. 12-14 Syföreningen i
Bosund missionsstuga: terminsstart.
On 12.1 kl. 13-15 Stick-in café i Holm
bönehus: terminsstart.
- kl. 13.30-15.00 Syföreningen i
Västerby bönehus: terminsstart.
- kl. 18.30 Bönetillfälle i församlingshemmet: vi ber för nejdens ungdomar.
Sö 16.1 kl. 10 Radierad gudstjänst:
Sjöblom, Forsman, sånggrupp.

NYKARLEBY

Gudstjänster
To 6.1 kl 10 Gudstjänst: Jeppo kyrka, Smeds, Ringvall, Torvald Lund,
trombon
- kl 12 Högmässa: S:ta Birgitta kyrka, Smeds, Ringvall, Torvald Lund,
trombon
- kl 18 Kvällsgudstjänst: Munsala fh,
Edman, Lönnqvist
Sö 9.1 kl 10 Gudstjänst: Munsala kyrka, Edman, Lönnqvist
- kl 12 Högmässa: Jeppo kyrka, Edman, Lönnqvist
- kl 18 Kvällsgudstjänst: Nykarleby
fh, Smeds, Lönnqvist
Sö 16.1 kl 10 Gudstjänst: S:ta Birgitta,
Smeds, Ringvall
- kl 12 Högmässa: Munsala kyrka,
Smeds, Ringvall
- kl 18 Kvällsgudstjänst: Jeppo fh,
Edman, Ringvall
On 19.1 kl 13 Nattvardsandakt: Jepoträffis, Östman, Vesternäs, servering.

Grupper och samlingar
On 5.1 kl 19 Gemenskapskväll: Nkby fh, Isak Edman, David Hellman,
lovsångsband, kongolesiska gäster,
servering (KU).
Må 10.1 kl 9 Bön: Nkby fh, därefter
varje vecka
- kl 9 Morgonbön: Jeppo kyrka, därefter varje vecka
Sö 16.1 kl 18 Bön och lovsång: Hirvlax
baptistkyrka, Ingmar Rönn
Må 17.1 kl 18 Kenyamissionen: Nkby
fh, David Forsblom
Ti 18.1 kl 13 Missionsträffen: Nkby fh
Ons 19.1 kl 13 Symöte: Munsala pensionärshem
To 20.1 kl 13 Samtalsgrupp för män:
Nkby fh, därefter varannan vecka.
- kl 13.30 ”Dela tro och liv”: Socklot
bönehus, Smeds.
Evenemangen hålls om coronarestriktionerna tillåter. Vi uppdaterar
annonseringen kontinuerligt. Följ
med på församlingens webbplats
och FB-sidan! Alla gudstjänster från
Jeppo kyrka ljudströmmas.
www.nykarlebyforsamling.fi

PEDERSÖRE

To 6.1:
- kl. 10. Högmässa: Pedersöre kyrka.
Anderssén-Löf, Österbacka, Pandey.
- kl. 10. Högmässa: Esse kyrka. Salo.
Strömmas via Youtube.
- kl. 13. Högmässa: Purmo kyrka.
Portin, Tuomas Anttila, Ellfolk-Lasén.
- kl. 15. Möte: Purmo kyrka. Bibelstudium: Tuomas Anttila, Albert
Häggblom, Göran Stenlund.
Fr 7.1:
- kl. 19. Kvällsmöte: Åvist bykyrka.
Magnus Dahlbacka, Dennis Svenfelt, Mikael Lasén och Maria Ellfolk-Lasén.
- kl. 19. Kvällsmöte, ungdomsjatkot
efteråt: Åvist bykyrka. Magnus
Dahlbacka, Tomas Klemets, Anna
Dahlbacka.
Sö 9.1:
- kl. 10. Högmässa: Esse kyrka.
Portin.
- kl. 10. Gudstjänst: Pedersöre kyrka.
Österbacka, Ellfolk-Lasén. Strömmas via Youtube
- kl. 19. Kvällsgudstjänst: Purmo
kyrka. Portin.
To 13.1:
- kl. 19. Bibel och bön: Forsby bykyrka. Studiegrupp för dig som vill läsa
och samtala kring en bibeltext. Kvällen avslutas med bön. Maria Lassila.
Lö 15.1:
- kl. 19. Kvällspredikan: Ytteresse
bönehus. Andre Djupsjöbacka.
Sö 16.1:
- kl. 10. Högmässa: Pedersöre kyrka. Anderssén-Löf, Strömmas via
Youtube.
- kl. 13. Högmässa: Åvist bykyrka.
Salo.
- kl. 18. Gudstjänst: Esse kyrka. Anderssén-Löf.
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HELSINGFORS

PÅ GÅNG I STAN
MATTEUS, PETRUS OCH
JOHANNES FÖRSAMLING

Lokalsidorna för församlingarna i Helsingfors utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Johan Myrskog, johan.myrskog@kyrkpressen.fi,
tfn 040 831 6322. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

Om att
prioritera rätt
UNDERHÅLLNINGoch nöje ärenenorm
del av vår vardag. Vi blir ständigt exponerade för underhållning, vare sig vi vill
det eller inte. Artister kommer ut med
ny musik, nya serier produceras i rasande takt och det känns som att åtminstone ett stort idrottsevenemang
äger rum varje kvartal. Under en lång
tid av restriktioner har det många gånger varit tacksamt med ett så stort utbud
av underhållning.

KOLUMN
Johan Myrskog
jobbar som Helsingforsredaktör
på Kyrkpressen.

FÖR EGEN del märker jag ändå tydligt då det blir för mycket av det goda.
Då tankarna och känslorna i för stor utsträckning börjar kretsa kring underhållning tappar jag fokus. Det som var
ämnat att skänka vila och glädje har i

stället blivit något jag roffar åt mig, som
fort börjar kväva själen. Då mindre viktiga saker i livet blir de viktigaste skapas ett inre kaos.
ALLA STORA imperier och riken genom
historien har blivit till genom stora ansträngningar, ofta till priset av många
människoliv. De flesta av dessa riken
har i något skede gått under och ersatts
av andra. Vad beror det på? Jag tror att
en stor orsak är att många riken gått i
arv till nya generationer som inte själva sett och erfarit hur mycket som krävs
för att skapa och bygga ett rike. Då nya
härskare ärvt ett ”färdigt” rike utan att
behöva kämpa för det och i stället varit

»Då mindre viktiga
saker blir de viktigaste skapas ett kaos.«

mera intresserade av sin egen vinning
och sitt eget nöje än av att ta hand om
sitt folk, har de största och mäktigaste
av riken småningom gått under av vanstyre och korruption.
JAG TROR att vår själ fungerar på liknande sätt. Då livet börjar handla om vår bekvämlighet och om vår rätt till underhållning och njutning tappar vi perspektivet.
Vårt eget rike blir korrupt och vanstyrt.
Vi kvävs. Då kan vi inte heller älska och
tjäna våra medmänniskor på bästa sätt.
Jesus uppmanar oss att först söka Guds
rike för att sedan få allt det andra också. Jesus vet att om vi först av allt söker
gemenskapen med Gud och hans vilja
så kommer alla aspekter av våra liv att
hamna i rätt prioriteringsordning. Vår
själ mår som bäst när den kretsar kring
sin skapare. Nöje och underhållning är
viktigt på sitt sätt, men behöver underordna sig det som är allra viktigast. Nöje
och underhållning är som bäst då vi får
det som en gåva av Gud.

Hallå där
Axel Domingo!
Hans spanska släkt har lärt honom
att trettondagen är värd att firas.
– SOM BARN firade vi varannan jul i Spanien och varannan i Finland. Det var en stor kontrast och två väldigt olika jular.
I den spanska kulturen är trettondagen genomsyrad av
de tre vise männen. Det är en stor festdag och det är på
trettondagen istället för på julafton som man ger och
får presenter.
– DET MOTSVARAR ju bättre själva berättelsen som
blir mer konkret. Det är också värdefullt att allt firande inte sker på samma dag utan sprids ut över hela jultiden. Julafton och juldagen blir mer en familjegrej där
inget handlar om presenter. Det är jätteskönt.
JOHAN MYRSKOG
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Hjälper
med
stort och
smått
Församlingskansliet är spindeln i nätet som ser till att församlingen fungerar. Det är också nästan alltid kansliet
som utgör den första kontakten mellan
församlingen och dess medlemmar.
TEXT OCH FOTO: JOHAN MYRSKOG
Oberoende av ärende är kansliet ofta den
första kontakten mellan församlingen och
dess medlemmar. Janne Silfverberg som
är församlingssekreterare i Petrus församling beskriver kansliet som församlingars
ansikte utåt.
– Vi är alltid på plats och kan skicka folk
vidare till präster och kantorer eller så kan
vi hjälpa med något praktiskt ärende. Under mina fyra år här har jag lärt mig vem
man ska fråga och vart man ska vända sig
med olika ärenden.
Förutom kontakten till församlingsmedlemmar är församlingssekreteraren, tillsammans med kyrkoherden, den anställda
i församlingen som har kontakt till myndigheter och omvärlden.
– Kansliets uppgift är också att göra livet lättare för den övriga personalen så att
de kan göra sitt arbete utan att behöva fundera på det byråkratiska.

Janne
Silfverberg
kan lite om
mycket, en
god egenskap hos en
församlingssekreterare.

Pia Valtanen
säger att den
personliga
kontakten
som det
fysiska
kansliet ger,
är guld värd.

om olika ärenden får man genom samfällighetens hemsida eller genom att ringa dit,
säger Silfverberg.
Finns det alls något ärende längre som
kräver ett besök till kansliet eller har allt
flyttat över till det digitala?
– Härifrån kansliet får man dopsockor,
dop- och familjebiblar och här i församlingen ordnas också till exempel dopsamtal med en präst. Och så hjälper vi förstås
till med alla möjliga olika små eller stora ärenden som behöver hitta lösningar.

Många ärenden blir digitala

Fysiska kansliet är oersättligt

Hur ska då den enskilde församlingsmedlemmen numera sköta sina ärenden som
angår kyrkan? Digitaliseringen har gjort
att mycket förändrats och numera görs det
mesta online, också sådant som tidigare
skett på församlingskansliet.
– Så gott som alla praktiska saker som
till exempel ämbetsbevis fås numera från
samfälligheten. Vi på kansliet gör grovjobbet som att fylla i dopformulär, skriver på
papper och stadfäster, men det är via samfälligheten det mesta sköts. Information

Pia Valtanen är byrå- och informationssekreterare på Helsingfors kyrkliga samfällighet. Hon understryker att det är oerhört viktigt att det finns en balans mellan
digitalisering och fysiska platser dit man
kan vända sig eller besöka.
– Det är jättebra att nästan alla ärenden
numera kan göras online men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att alla inte
har den möjligheten. Det måste också finnas lokala, fysiska platser dit människor
kan komma med stort eller smått.
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Församlingskansliet
Församlingskansliet i din lokala församling finns tillgängligt för dig och dina ärenden, både stort och smått.
De flesta tjänster som till exempel ämbetsbevis och begravningsärenden görs numera digitalt. Kansliet hjälper
gärna till vid behov.
I annonsmaterialet på följande sidor hittar du kontaktuppgifter till respektive församlings kansli.
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KYRKAN I HELSINGFORS

Matteus
församling
Andligt liv

Mässor i Matteus: Söndagar
kl. 10 i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3. Trettondagsmässa 6.1 kl. 10.
Kvällsmässa: Söndag
30.1.2022 kl. 18 i Matteuskyrkan.
Molnet: En bönegrupp som
är öppen för alla. Du kan
komma en eller flera gånger.
Vi träffas i Matteuskyrkan
kl. 18-19.30 följande datum: 13.1, 27.1, 10.2, 24.2,
10.3, 24.3, 14.4, 28.4 och
12.5. Välkommen! Info: Gun
Holmström, 040 759 6851.
MU-mässa: Matteus Ungdoms veckomässor är tillbaka! Välkommen med vare
sig du är ung i ålder eller
hjärta, varje onsdag fr.o.m.
12.1 kl. 18.

Barn och unga

»Tröskeln
att ta
kontakt
med
kansliet
ska vara
jättelåg.«

Valtanen konstaterar att digitaliseringen lett till att kontakten och samtalen mellan församlingen och dess medlemmar på
många sätt flyttat till nätet. Men alls inte
helt och hållet.
– Digitaliseringen leder till färre fysiska människomöten men fortsättningsvis
kommer människor till församlingen med
alla slags ärenden. Jag kommer till exempel att tänka på en person som hade en del
gamla biblar och psalmböcker och undrade om församlingen kunde ta emot dem.
Vintertid tycker Pia Valtanen att det är
en bra idé att ha en termos med glögg i aulan för dem som tittar in och kanske behöver en liten pratstund.
– Kansliet är den första kontakten och
tröskeln att ta kontakt ska vara jättelåg.
Hurdan personlighet behöver man ha för
att jobba i kansliet i en församling?
– Man behöver nog kunna hålla många
bollar i luften samtidigt. Det är bra att veta lite om mycket, vara tålmodig och vänlig och känna till både församlingen och
samhället väl. Ju fler språk man kan, ens
några fraser, desto lättare har man.
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Öppet hus för unga: Startar
igen 12.1! I Matteuskyrkan
varje onsdag kl. 15-18. Du
kan komma och äta mellanmål, läsa läxor, mysa i soffan
med en kompis, spela pingis, hänga på telefonen eller
bara chilla och prata med
våra ungdomsledare.
Musiklek: Vi börjar gunga
och sjunga igen 18.1! På
tisdagar samlas Matteus
musiklek i Matteuskyrkan.
Välkommen med du som
är hemma med barn och
vill prata och sjunga bort en
stund. Klapp och Klang kl.
10 och 11, Gung och Sjung
kl. 11:30. För mera info kon-

PROGRAMMET GÄLLER TISDAG 4.1–TORSDAG 20.1

takta Daniela Strömsholm:
050 596 7769 eller daniela.
stromsholm@evl.fi.
Tweentisdag: Välkommen
tillbaka fr.o.m. 18.1! Öppet
hus för barn i åk 3–6. Kom
och pyssla, spela TV-spel,
gör läxor tillsammans med
en hjälpis, häng med dina
vänner och fika. Tisdagar
kl. 14-17. Anmäl dig till Catarina Bärlund-Palm, 050
380 3936 eller catarina.barlund-palm@evl.fi.
Pysselklubb för åk 1–2: I
skolorna varannan torsdag,
Degerö lågstadieskola åk 1
kl. 12:15, åk 2 kl. 13. Brändö
lågstadieskola 14:30, Botby
grundskola kl. 12:30, Nordsjö
lågstadieskola kl. 14:30. Mer
info av ledare för barnverksamheten Catarina Bärlund-Palm, 050 380 3936.
Börjar torsdag 20.1 i Botby
och Nordsjö, 27.1 i Degerö
och Brändö.

Musik

Popkören: övar varje tisdag
fr.o.m. 18.1 kl. 15:30. För barn
i åk 3-7. Vi sjunger svängig
popmusik på svenska och
engelska. Anmäl dig/ditt
barn till musikledare Daniela
050 596 7769 eller daniela.
stromsholm@evl.fi. Välkommen med!
Kyrkokören: övar varje
tisdag fr.o.m. 18.1 kl. 18:30.
Vi sjunger klassiska kyrkomusikverk, men även nyare
sånger. Du får gärna ha
erfarenhet av körsång. Välkommen med!
Vår Ton: Fortsätter sjunga
onsdagen den 19.1.2022 kl.
15:30. För dig som är dagledig och kanske lite ovanare

MATTEUS Barn

Femårskalas
Fyllde du fem år förra året? Välkommen att fira din födelsedag i Matteuskyrkan 15.1.2022 kl. 14-16! Mat, födelsedagstårta och program utlovas! Anmäl barn + en
vuxen till Catarina Bärlund-Palm, 050 380 3936 eller
catarina.barlund-palm@evl.fi senast 10.1!

att sjunga i kör finns VårTon.
Välkommen med!
Barnkör för åk 1–2: I skolorna varannan torsdag,
Degerö lågstadieskola kl.
13, Brändö lågstadieskola kl.
14:15, Botby grundskola kl.
12:30, Nordsjö lågstadieskola
kl. 14:30. Mer info av musikledare Daniela Strömsholm,
050 596 7769. Börjar torsdag
20.1 i Degerö och Brändö,
27.1 Botby och Nordsjö.

Vuxna

Samling för män: Fredag 21.1
kl. 18. Gäst är Magnus Riska,
som talar om sina missionärsäventyr i Etiopien.
Stickklubben: Vi fortsätter
handarbeta den 20.1 kl. 1113. Träff varannan vecka.
Behöver du hjälp eller stöd?
Du kan alltid kontakta församlingens anställda och
diakoniarbetarna om du
behöver hjälp eller stöd i
vardagen eller bara någon
att tala med! Våra diakoniarbetare är Carita Riitakorpi
050-380 3986 eller Mari
Johnson 050-380 3976.
MATTEUS FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.
fi/matteus
Kansliet: Fysiska kansliet är
stängt. Telefontid ti och to 10-14.
Lokaler: Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3 (Matteussalen vån. 1).

Johannes
församling
Gudstjänster             

Mässa: söndagar kl. 10 på
Heikasvägen 7 C.
Högmässa: söndagar kl. 12 i
Johanneskyrkan.
Evensong: tisdag 11.1 kl.
19:00 i Johanneskyrkan. Aftongudstjänst i anglikansk
tradition. Jaakko Mäntyjärvi:
Trinity Service. Kammarkören CC Freia. Forum för
kyrkans musik.
Mässan i centrum: onsdag
12.1 kl. 18:00 i Gamla kyrkan.
Forum för Kyrkans musik.
Mässan i centrum flyttar
till Johanneskyrkan fr.o.m.
19.1.2022.
Mässan i centrum: onsdag
19.1 kl. 19 i Johanneskyrkan.
För uppdaterad information,
besök helsingforsforsamlingar.fi/johannes. Du kan
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HELSINGFORS
också kontakta pastors
kansliet med dina frågor
mån–tis och tors–fre mellan
kl. 10 och 15 (johannes.fors@
evl.fi, 09 2340 7700).    

Gemenskap

Träffpunkt: tisdag 11.1 kl.
14:00 i Hörnan, Högbergsgatan 10. Ingång nära A-trappan. Gäst: Monica-Heikel-Nyberg.
Bibel, tro och tvivel: måndag 24.1 kl. 18:00 i Hörnan,
Högbergsgatan 10, ingång
nära A-trappan. Mera info:
kisa.korkman@gmail.com.

Barnfamiljer

Välkommen tillbaka på musiklek efter jullovet! P.g.a.
personalförändringar startar
terminen snäppet senare
än vanligt. Följ med info,
sångtips och annat skoj @
johannesbarnverksamhet på
Facebook.

Musik          
Lunchmusik: tisdagar kl.
12:00 i Gamla kyrkan.
Börja en ny hobby efter jul!
Körerna tar gärna emot nya
sångare:

JOHANNES
Samtal

Behöver du
prata?
Kyrkans samtalstjänst
har öppet alla dagar
klockan 20–23.
Telefonnummer :
0400 22 11 90/
chatt: samtalstjansten.fi.
Du kan alltid ta kontakt
med diakoniarbetarna i
Johannes församling som
finns här för dig:
Ledande diakoniarbetare:
Karin Salenius 050 380
0867/ karin.salenius@
evl.fi
Diakoniarbetare:
Viivi Suonto 050 407 5165
Gunvor Frände 050316
3160
André Troberg 050 476
1331
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Tomas vokalensemble: startar
terminen torsdag 20.1 kl. 18.30
i Johanneskyrkans krypta. Om
du är intresserad att sjunga
med, kontakta Dag-Ulrik
Almqvist, 050 380 1874,
dag-ulrik.almqvist@evl.fi
St Jacobskören: startar 18.1
kl. 18:30 på Heikasvägen 7.
Mera information får du av
eva.henricson@evl.fi, 050
380 0842.
Roströsten: startar 20.1 kl.
18:30 i Högbergssalen, Högbergsgatan 10, 2 vån. Mera
information får du av eva.henricson@evl.fi, 050 380 0842.
Passionärerna: startar terminen torsdagen den 20.1 kl.
10.30 i Folkhälsans seniorhus musiksal, Mannerheimvägen 97. Kom gärna med!
Mer information får du av
annamaria.bockerman@evl.
fi 050 380 1869.

Ungdomar &
unga vuxna           
Besök ungdomsarbetets
hemsida johannesungdom.
wordpress.com för senaste
nytt!
JOHANNES FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
Kansliet: må, ti, to, fre 10–15.
Högbergsgatan 10, tel. 09-2340
7700.
Lokaler: Johanneskyrkan,
Högbergsg. 12, Högbergssa
len och Tian, Högbergsg. 10 E
(vån. 2), Hörnan, Högbergsg.
10 (gatuplan), Folkhälsan och
Majblomman, Mannerheimv. 97,
Gamla kyrkan, Lönnrotsgatan
6, Bokvillan, Tavastv. 125, S:t
Jacobs kyrka, Kvarnbergsbr. 1.
Drumsö: Heikasvägen 7.

Petrus
församling
Gudstjänster

Varmt välkommen på gudstjänst!
Högmässa i Munksnäs kyrka: Söndagar kl. 10.
Högmässa i Åggelby gamla
kyrka: Söndagar kl. 12.
Puls-gudstjänst: Söndagar
kl. 15.30 i Petruskyrkan. Börjar 9.1. En gudstjänst i nyare
stil för alla åldrar. Barnkyrka
och CoolKids för barn under
gudstjänsten.
Trettondagens gudstjänst
6.1: kl. 10 Åggelby gamla

PETRUS Konferens

Disciple-konferensen 2022
Hur ser det ut då vi blir så fängslade av Gud att vi inte
vill något annat än vara i hans närhet och följa honom?
Disciple-konferensen ordnas i Petruskyrkan 28-30.1.2022
under temat Captivated. Kom med på en fantastisk helg
med huvudtalarna Maria och Kim Sjögren från Sverige
samt Pekka och Anna-Liisa Heikkilä. Du kan köpa biljett
via hemsidan disciple.fi.

kyrka. Thylin. Församlingens
missionärer i Etiopien, Gunilla och Magnus Riska, är
med under gudstjänsten.

Barnfamiljer

Följ Petrus Kidz-gruppen på
facebook och hör mer om
barnverksamheten!
Barnens söndag: Sö kl. 15.30
Barnkyrka och CoolKids för
barn 2-6 år och 7-13 år i
samband med Puls-gudstjänsten. Vi lyssnar på och
pratar om bibelberättelser,
ber tillsammans och pysslar
ibland.
Musiklek: Vårens grupper
kör igång i januari ti 18.1 i
Malm och to 20.1 i Haga.
Välkommen med i vårt glada
gäng och sjunga och leka
tillsammans! Har du frågor
eller vill anmäla dig? Kontakta församlingspastor Anne Koivula (@evl.fi; tel. 050
342 9990)

Bön och andakt

Du kan alltid skicka in dina
böneämnen: till pray.petrus@evl.fi, per post: Petrus
församling, Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors.
Missa inte! Förbön och Tack:
Ti 11.1 kl. 19. Tvåspråkig förbönsgudstjänst i Munksnäs
kyrka. Bengt Lassus. Barnpassning ordnas. Förbönstelefonen öppen må kl. 14.3016.30, ons kl. 18-20, 0923407171. Du kan även sända

böneämnen per e-post eller
post till kontaktuppgifterna
ovan. Välkommen både på
plats eller digitalt via Petrus
facebook, www.facebook.
com/petrusforsamling. Vi
uppmuntrar till användning
av munskydd och god handhygien. Lovsångsgruppen
övar kl. 18, välkommen med.
Rotad i Ordet: 17.1 kl. 18 i
Malms kyrkas församlingssal. Välkommen med på en
resa djupare i Bibeln.
Bönedygnet 22-23.1: kl. 1717 i Petruskyrkan. Bön har
otrolig kraft och inflytande!
Kom med och be för det
nya året och lyssna till vad
Gud vill säga till oss som
församling och till dig som
individ. Vi avslutar med Puls
kl. 15.30 på söndag. Mer info
på hemsidan.

Gemenskap

Missa inte! Dagscafé: Andakt, kaffe och litet program
18.1 kl. 13. Udda veckors tisdag i Petruskyrkan. Mer info
av diakonissan Bodil Sandell
0503803925

Musik och körer

Välkommen med i Petrus
körer!
Petrus Vokalensemble: För
dig som sjungit tidigare. Vi
sjunger i stämmor och uppträder ibland. Onsdagar kl.
19, Petruskyrkan. Kontakta
kansliet för mer information.

Evenemang

Retreat på Snoan: Välkommen med på retreat på retreatgården Snoan i Lappvik
den 28-30.1.22. I programmet ingår morgonmässa,
tideböner, meditationer,
vägledningar och egen tid
för promenader och vila.
Ankomst kl. 17-18 på fredag
och avfärd kl. 15 på söndag.
Antalet deltagare är begränsat, 10 pers., så anmäl dig
gärna i god tid, senast 10.1 till
Petrus kansli. Pris. 150€ (logi, mat och program). Medverkande är Camilla Norkko,
Johannes Westö och Caroline
Sandström. Mer information
på Petrus hemsida eller av
Caroline Sandström, carolinezsandstrom[a]gmail.com,
tel 050-336 41 33.
Disciple22 - Captivated:
Disciple-konferensen ordnas igen i Petruskyrkan
28-30.1.22 under temat
Captivated. Hur ser det ut
då vi blir så fängslade av
Gud att vi inte vill något
annat än vara i hans närhet
och följa honom? Kom med
på en fantastisk helg med
huvudtalarna Maria och Kim
Sjögren från Sverige samt
Pekka och Anna-Liisa Heikkilä. Du kan anmäla dig via
hemsidan disciple.fi
PETRUS FÖRSAMLING
www.petrusforsamling.net
Kansliet: Må-ti, to-fre kl. 10-13,
ons kl. 13-16, tel. 09-2340 7100.
Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors.
Lokaler: Hagasalen och Södra
Haga kyrka, Vesperv. 12, Malms
kyrka, Kommunalv. 1, Munkshöj
dens kyrka, Raumov. 3, Munks
näs kyrka, Tegelst. 6, Petruskyr
kan, Skogsbäcksv. 15, Åggelby
gamla kyrka, Brofogdev. 12.

Föränderliga
tider
Församlingarna följer med
coronasituationen och myndigheternas anvisningar. Vid
behov kan evenemang inhiberas eller deltagarantalet
begränsas.
Följ med Kyrkpressen och
församlingarnas hemsidor
för uppdaterad information.
Du kan också kontakta din
församling om du har frågor
eller behöver prata med
någon.
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Ge kyrkan
en liten
chans
Kiki Alberius-Forsman
hade cykelsemester på
Åland – nu har hon bott
där i 40 år. Hon kommer
från en prästsläkt. – Jag
tog avstånd från kyrkan,
men steg för steg har jag
närmat mig igen.
TEXT: SOFIA TORVALDS
FOTO: NICKLAS STORBJÖRK

K

iki Alberius-Forsman
härstammar från en
känd, svensk prästsläkt. Hennes pappa
var präst, liksom två av
hennes farbröder. Också många av hennes kusiner är präster.
– Men i tonåren och som ung vuxen
var jag inte alls engagerad i kyrkan. Jag
trodde inte ett dugg och ifrågasatte allt
– som man ska göra.
Det vände, på en gång, när hon blev
gravid.
– Jag gick till S:t Görans kyrka och
tackade för att jag hade blivit gravid.
Jag var så lycklig och visste inte vart annanstans jag skulle gå.
Idag är sonen hon väntade 38 år och
bor och jobbar i Hongkong. Senare fick
familjen ett fosterbarn, en flicka som de
senare adopterade.
– Steg för steg har jag närmat mig kyrkan. Mina barn har gått i söndagsskola.
När man inte lär känna sin kyrkan,
tänker hon, tar man lätt avstånd från den.
– Jag tänker att man ska åtminstone
lära sig kyrkans språk, trons modersmål.
Man måste i alla fall veta vilket språk
man tar avstånd ifrån.
Forts. på följande sida.
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Kiki Alberius-Forsman fick ”Sanct Olofsångest” när hon först fick frågan om hon ville bli chefredaktör.

Hon tycker att det talas förvånansvärt
mycket om skuld när kyrkan kommer på
tal.
– Folk funderar mycket på sin synd och
tycker inte de har nån synd. De tycker inte att de har något att be om förlåtelse för.
Ibland säger jag: gå i kyrkan och pröva på
vad som händer och hur det känns innan vi
diskuterar syndabekännelsen. Det är ju förlåtelsen som är det viktiga! Och lovsången.

»Folk funderar
mycket på sin synd.«
Som Sverige, fast bättre!
Kiki Alberius-Forsman hamnade på Åland
på grund av ett sammanträffande en tidig
sommarmorgon. Hon var 24 år, jobbade
på Aftonbladet och skulle ha cykelsemester på Åland. Hon satt och väntade på att
cykeluthyrningen skulle öppna.
– Då kom en vinglig sjöman fram till mig
och skulle inleda en konversation. Jag sa att
han kunde sticka iväg … men sedan ändrade jag mig. Nu har vi varit gifta i 4o år!
Hon har trivts på Åland.
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Ur Sanct Olof 2021:
Kalabaliken i julkyrkan
Juldagen 1921 inträffade något i Lumparlands kyrka
som sedan kom att kallas ”kalabaliken i julkyrkan”
och som det skrevs om i många tidningar både på
Åland och fastlandet. Östra Nyland rapporterade att
julgudstjänsten precis skulle börja när prästen vände sig till församlingen och uppmanade dem som
satt på läktaren att komma ned och sätta sig där i
stället. Varpå en röst från läktaren svarade: ”Jag har
suttit här i femtio års tid, och ingen har befallt mig
att gå ned härifrån förut. Inte går jag nu på julmorgonen heller.”
Pastorn svarade: ”Ja, då håller jag ingen gudstjänst.”
En hetsig diskussion utspann sig mellan prästen,
prästfrun och församlingen, och det hela slutade
med att församlingen vandrade ut.
(För en mer utförlig berättelse om huruvida det förekom ofog på orgelläktaren och huruvida någon
ändå stannade i kyrkan för gudstjänsten den julmorgonen: Läs artikeln i Sanct Olof.)

– Jag kommer ju från småstäder i södra
Sverige, så att komma hit var lite som att
komma hem – fast bättre!
Åland liknar Sverige, men är lite mer
gammaldags.
– Det var till exempel självklart för barnen och deras kompisar att de skulle konfirmera sig. De bara gjorde det. Mycket i
kyrkan handlar om det: man bara gör det.
Hon tänker att man allt oftare hör
människor säga att tron är en privatsak.
– Men det tror inte jag. Jag tror att tro är
något vi mår bra av att utöva tillsammans.

Sanct Olofsångest
Sedan några år tillbaka är Kiki Alberius-Forsman chefredaktör för Sanct Olof,
den åländska årsboken för kyrka och kultur.
– När jag fick frågan tvekade jag länge
– det var Sanct Olofsångest! Det var en så
stor och viktig sak och jag visste inte om
jag skulle klara av det.
Under hennes tid har årsboken blivit lite mer folklig.
– Det är mer bredd och mer kvinnor. Valdemar Nyman, som i tiderna var chefredaktör, sa att Sanct Olof ska vara som en teddybjörn som man kan ha med sig i sängen.
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RADIO & TV
Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris kl. 9.54)
Onsdag 5.1 Björn Wallén, Ingå
Fredag 7.1 Marith Leppäkari-Lindberg,
Kustö (repris från 9.4.2019)
Måndag 10.1 Sara Högberg, Åbo
Tisdag 11.1 Sara Högberg, Åbo
Onsdag 12.1 Sara Högberg, Åbo
Torsdag 13.1 Birgitta Udd, Karis (repris från
3.9.2020)
Fredag 14.1 Milja Westerlund, Sibbo (repris
från 22.4.2020)
Måndag 17.1 Marith Leppäkari-Lindberg,
Kustö (repris från 4.4.2018)
Tisdag 18.1 Hilkka
Olkinuora
Onsdag 19.1
Hilkka Olkinuora
Torsdag 20.1
Hilkka Olkinuora

Onsdag 5.1 Heidi Jäntti, Sibbo
Torsdag 6.1 Jesus, världens ljus. Textläsare: Anette Nyman och Catharina Englund. Producent: Hedvig Långbacka (repris från 6.1.2019)
Fredag 7.1 Claus Terlinden, Karis
Lördag 8.1 kl. 18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 9.1 Dopets gåva. Textläsare: Sofia Böckelman. Producent:
Hedvig Långbacka (repris från 13.1.2019)
Måndag 10.1 Catarina Olin, Sundom
Tisdag 11.1 Maria Sten, Helsingfors
Onsdag 12.1 Maria Sten, Helsingfors
Torsdag 13.1 Maria Sten, Helsingfors
Fredag 14.1 Claus Terlinden, Karis
Lördag 15.1 kl. 18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 16.1 Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft.
Textläsare: Maria Boström och Lucas Boström. Producent: Hedvig Långbacka (repris från 20.1.2019)
Måndag 17.1 Catarina Olin, Sundom
Tisdag 18.1 Hans Växby, Vanda
Onsdag 19.1 Hilkka Olkinuora
Torsdag 20.1 Hilkka Olkinuora

Torsdag 6.1 Carolsgudstjänst med Johannes församling i Helsingfors. Liturg: Mikael Busck-Nielsen. Organister:
Dag-Ulrik Almqvist och Sixten
Enlund. Kör: Chorus Sanctae
Ceciliae. Körledare: Pia Bengts.

Björn Wallén
pratar i Aftonandakten
onsdag 5.1.

Söndag 9.1 Gudstjänst med
Jakobstads baptistförsamling.
Predikant: Peter Sundqvist.
Söndag 16.1 Gudstjänst med
Larsmo församling. Predikant:
Marko Sjöblom. Organist och
kantor: Anders Forsman.

Hilkka Olkinuora pratar i Aftonandakten
19–20.1. FOTO: ARKIV/CHRISTA MICKELSSON

FOTO: ARKIV

NYTT FRÅN DOMKAPITLET
Examina
Följande personer har avlagt pastoralexamen:
Pastor Emilia Kontunen
Pastor Jakob Edman
Pastor Meri Yliportimo
Prästvigning
Följande personer torde
kunna prästvigas i Borgå
domkyrka 6.1.2022:
TM Eva-Maria Ilmoni
TM Terese Norrvik
TM Ingrid Björkskog
TM Jona Granlund
Förordnanden
Kaplanen i Väståbolands
svenska församling Sara
Grönqvist förordnas till tf.
kyrkoherde i samma församling 1.1-31.8.2022.
Församlingspastorn i
Väståbolands svenska församling Pär Lidén förordnas till tf. kaplan i samma
församling 1.3-31.8.2022.
Pastor Päivi Nuotio-Niemi förordnas till
tf. församlingspastor i Väst
åbolands svenska församling 1.1-31.8.2022.
Domkapitlet utfärdar
tjänsteförordnande till
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ordinarie kaplanstjänst i
Houtskärs kapellförsamling i Väståbolands svenska
församling åt pastor Janette Lagerroos från 1.1.2022.
Tf. kaplanen i Ekenäsnejdens svenska församling Wille Westerholm
förordnas att fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.131.3.2022.
Kyrkoherden i Malax
församling Tomi Tornberg förordnas att fortsättningsvis sköta den gemensamma kyrkoherdetjänsten
i Bergö och Petalax församlingar 1.1-31.12.2022 vid sidan av egen tjänst.
Kyrkoherden i Kronoby
församling Niklas Wallis
beviljas tjänstledighet 6.717.8.2022.
Tf. kaplanen i Kronoby församling Ville Kavilo förordnas fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.131.12.2022. Tf. kaplanen i
Kronoby församling Ville
Kavilo förordnas till tf. kyrkoherde i samma församling vid sidan av egen tjänst
6.7-17.8.2022.
Prosten Timo Saitajoki

förordnas som tf. kaplan i
Kronoby församling 16.521.8.2022.
Kyrkoherden i Matteus
församling Stefan Forsén
beviljas fortsatt tjänstledighet 1.1-30.4.2022.
Tf. kyrkoherden i Matteus församling Helene Liljeström förordnas fortsättningsvis sköta samma
tjänst 1.1-30.4.2022.
Kyrkoherden i Sjundeå
svenska församling Tom
Bergman beviljas tjänstledighet 21.2-20.3.2022.
Prosten Lars-Henrik
Höglund förordnas till
tf. kyrkoherde i Sjundeå
svenska församling 21.220.3.2022.
Församlingspastorn i
Grankulla svenska församling Sini Aschan förordnas till församlingspastor
i Vanda svenska församling
från 17.1.2022. Förordnandet för församlingspastorn i
Grankulla svenska församling Sini Aschan avbryts
16.1.2022.
TM Eva-Maria Ilmoni
förordnas i samband med
prästvigningen som för-

samlingspastor (sjukhuspräst) på deltid och viss
tid 6.1-31.8.2022 i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.
TM Terese Norrvik förordnas i samband med prästvigningen som församlingspastor i Ingå församling på
viss tid 15.1-30.9.2022.
TM Ingrid Björkskog
förordnas i samband med
prästvigningen som församlingspastor i Norra
Ålands församling på viss
tid 1.1-30.6.2022.
TM Jona Granlund förordnas i samband med
prästvigningen som församlingspastor i Grankulla svenska församling för
viss tid 6.1-30.9.2022.
Kyrkoherden i Replots
församling Camilla Svevar
beviljas fortsatt tjänstledighet 29.11.2021-31.1.2022.
Prosten Berndt Berg förordnas till tf. kyrkoherde i
Replots församling fortsättningsvis 29.11.202131.1.2022.
Pastor Aino-Karin
Lovén förordnas som församlingspastor i Borgå

svenska domkyrkoförsamling 13.12.2021-31.1.2022.
Kyrkoherden i Kimitoöns församling Katarina
Dahlqvist avgår 14.2.2021
på egen begäran.
Lediga tjänster i stiftet
Kyrkoherdetjänsten i Väst
åbolands svenska församling förklaras ledig att sökas senast 1.2.2022 kl. 15.00.
Valet förrättas som ett direkt val.
En kaplanstjänst i Ekenäsnejdens svenska församling förklaras ledig att sökas senast 1.2.2022 kl. 15.00.
Följande sammanträde
Domkapitlets följande sammanträden:
13.1.2022
8.2.2022
8.3.2022
7.4.2022
17.5.2022
16.6.2022
Stiftsfullmäktiges följande
sammanträden:
17.2.2022
24.5.2022
Domkapitlet håller julstängt 22.12.2021-2.1.2022.
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KULTUR

Längtar du efter nya rutiner när det nya året har anlänt? Här hittar
du tips på andligt digitalt material som kan ge dig nya vanor, eller
kanske stötta dig i de vanor du redan hittat.
TEXT: ULRIKA HANSSON

ANDLIGA APPAR
OCH ANNAT FIFFIGT
JOANNA ULFSDOTTER NYLUND
Frilansskribent.
Appar: Pray as you go (PAYG) och Centering Prayers
– Jag använder Pray As You Go (PAYG) så gott som
varje morgon. Den görs av jesuiterna i Storbritannien och innehåller, förutom en fin daglig andakt,
en hel del andra resurser för bön och kontemplation.
– En annan app som kan intressera dem som ber
kontemplativt är appen Centering Prayers. Eftersom ”centrerande bön” är tyst bön är det varken tal eller musik i den, men den
ger en struktur som hjälper mig fokusera. Man kan själv sätta tiden
för hur länge man vill vara i tystnad, och början och slutet markeras
av klockringning. Appen innehåller också en jättefin samling skrivna böner att meditera över.
– Båda apparna är gratis.
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Tips, tips, tips!
Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och
Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.
Signum-podden med John Sjögren, en samtalspodd producerad av
tidskriften Signum, om kultur, teologi, kyrka och samhälle.
The Daily Still Podcast, engelskspråkig podd med kristen meditation
av Cindy L. Helton.
Andetag-bloggen, lättillgängligt om Vardagstro och söndagstvivel.
Gamla testamentet som ljudbok!
Podden The Confessional med Nadia Bolz-Weber, före detta alkoholist och stå upp-komiker, nu luthersk präst. Människor berättar om när
de nått botten och tagit sig upp igen.
Podden Brittas vardagsrum med Britta Hermansson. Samtal med inbjudna gäster om ”livet under ytan”.
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KOLU M N

Mina sår, dina
skrapmärken
»Förlusten
har tusen
ansikten
och smärtan tusen
nyanser.«

FÅR MAN SÄGA att man är så ledsen över
att inte längre vara ung och vacker att man
inte vill bli fotograferad, trots att man är hur
intelligent och karismatisk som helst? Får
man säga att man är bedrövad över val man
gjort i sitt liv, även om man gjorde dem med
öppna ögon? Får man säga att man är totalknäckt över sin magkorv trots att man köpte
godis också idag, och trots att mångas magkorv är mycket större? Får man säga att livet
är hemskt trots att man på utsidan har allt en
människa kunde begära?
Jag tycker man får.
DET SOM är en sten i skon för mig är en bummelsten på ditt ben. Det som för dig är ett litet skrapmärke bara, är hos mig ett sår som inte slutar blöda.
Förlusten har tusen ansikten, smärtan tusen
nyanser och vi haltar på så många olika sätt.

JANI EDSTRÖM
Religionslärare och baptistpastor.
Digitalt material: YouVersion, Domini Life,
Läsarpodden
– Jag använder mig sällan av appar, men
lyssnar ibland på poddar. Men YouVersion
av Bibeln har jag laddat ner i min telefon. Där
finns många olika översättningar, också flera på
svenska, som ger nya perspektiv på texterna.
– Appen Domini Life som tagits fram av Mediamission Budbärarna innehåller bibelberättelser med korta vardagsnära kommentarer. Den finns ännu bara på finska och engelska, men torde komma på svenska snart.
– Läsarpodden med Joel Halldorf och Patrik Hagman presenterar aktuella böcker från olika ämnesområden, inte bara teologi.
Flera av böckerna har landat i min bokhylla efteråt.

PAULIINA KITTILÄ
Grafisk designer och illustratör, informatör i
Petrus församling.
Appar: YouVersion, Youtubern Kian Tilton
– Det mest självklara för mig är väl bibelappen YouVersion. Jag använder den så gott som
varje dag för att se dagens bibelord och läsa olika bibelplaner. Speciellt bra är det om man har
ett visst tema på sitt hjärta som man vill dyka djupare ner i genom en bibelplan.
– Utöver det följer jag några troende Youtubers. Speciellt Kian
Tilton, en amerikansk livsstilsyoutuber, följer jag för både vardagligt och andligt innehåll.
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VAD VET VI egentligen om någon annans liv?
Vad vet vi om det som gör som mest ont? Vad vet
vi om vad som skär upp strimlor i folks själar?
Vad vet vi om fulhet bakom snygga fasader?
Vad vet vi om hur fel det kan gå trots att alla
gjorde sitt allra bästa?
Bilen kan glänsa utanpå men tanken kan vara
tom ändå och sätena nedskräpade med gamla
bananskal och med munskydd som någon använt tjugo gånger minst. För att ingen orkar
städa, och ingen har råd att tanka.
DEN EGENSKAP jag hatar allra mest hos mig
själv är benägenheten att kasta sten. Jag hatar
hur snabbt den där inre handen höjs och slungar iväg en ond tanke.
Jag kan hata att jag är snar att höja på ögonbrynen. Jag kan hata att jag har lättast att tycka
synd om dem som har samma sår som jag.
Om det är något jag ska försöka bli bättre
på under detta år är det att vidga min blick för
andras lidande, andras livsval, andras glansiga utsida som sällan säger så mycket om vilka
de egentligen är och vad de brottas med när de
vaknar klockan fyra på natten.
”Den av er som är fri från synd ska kasta den
första stenen på henne”, sa Jesus om kvinnan
som tagits på bar gärning för äktenskapsbrott.
Och de släppte sina stenar allihopa och gick
sin väg, de äldste först.
Numera förstår jag ganska väl varför de äldste gick först.

Sofia Torvalds är redaktör på Kyrkpressen.
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”Jag vill
möta det
som är svårt
och jobbigt”
Hanna Backman har gjort resan
från en frikyrka i Österbotten via
journalistik i Helsingfors och
kriminologstudier i England till
jobbet som fängelsepräst i Stockholm. Hon har hittat sitt kall. – Det
var som att något ploppade ner
från huvudet till hjärtat – det här
vill jag göra.
TEXT OCH FOTO: HEIDI HENDERSSON
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Vi träffas i solskenet utanför Alla Helgons
kyrka i Södertälje. Det här är församlingen där Hanna Backman tjänstgör varannan söndag. Hon ska snart göra sig i ordning för musikgudstjänst, men sätter sig
först ner på en bänk och vinkar åt några
församlingsmedlemmar som börjar droppa in. Hon ska predika idag.
– Jag lägger inte mycket tid på att skriva
predikan. Det är den största fördelen med att
ha varit journalist, säger hon med ett skratt.
– Jag kan skriva snabbt. Men jag behöver mycket processtid och tomrum. Då kan
jag vara snabb.
Men allra snabbast slår hennes prästhjärta för fängelset Hall, där hon arbetar två
dagar i veckan.
– Där är det verklig andlig nöd. Här är
det mer som att ro ett stort skepp. Det är
två väldigt olika uppdrag.
Det har varit en lång resa för henne att
hitta sin plats som fängelsepräst. Hon bör-

Prästens ämbetsdräkt är ett skydd i fängelset.

jade sitt liv i den lilla österbottniska byn Kuni och var aktiv i den lokala pingstkyrkan.
– Sedan jag var liten hade jag lett gudstjänster i kyrkan och rastbön i skolan.
När hon var 18 flyttade hon till Helsingfors och studerade journalistik.
– Jag har alltid haft en längtan efter sanning och rättvisa.
Sedan flyttade hon till England och stuKYRKPRESSEN NR 1 • 4.1.2022

Hanna Backman tycker
om när det är
allvar. Redan
som tolvåring
delade hon
ut bullar på
Vasas gator
om nätterna.

derade bland annat kriminologi.
– Sedan barndomen har jag haft ett starkt
intresse för fängelser och det mörka i livet. Jag tycker om de skarpa kontrasterna.
Hon sökte sig sedan hemåt med maken
och landade i Sverige. Här fortsatte hon
sin journalistiska bana, men kände att det
skavde.
– Det är en tuff bransch och jag tröttnade.
Mina redaktörer sa ofta ”det känns som att
du har ett budskap” och det gillade de inte. Jag hade svårt att hålla mig ”objektiv”.

När man vill finns det ork
I samma veva frågade en diakon om inte Hanna Backman skulle vilja bli präst.
Det blev början på en sex års utbildning.
– När jag läste till präst hade jag små barn
och fullt upp, men om det är något man vill
så får man orken.
Prästutbildningen är något hon skulle
önska alla skulle få genomgå.
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– Man får processa sig själv, det är både
svårt de gånger jag känner att jag kanske
filosofiskt och grundande.
sagt något ovarsamt. Men då låter de ofta
Prästyrket är brett, men arbetet som
mig veta det, det är en väldigt rak kultur.
fängelsepräst är det som känns mest rätt
Mellan samtalen rör hon sig på området
för henne.
och har kortare samtal och interaktioner
– När jag är på Hall är det väldigt lätt.
med fångarna, samt håller gudstjänst. KonJag får vara varsam och intuitiv.
toret är ett rum som hon delar med kollePå Hall cirkulerar arbetet mycket kring
gorna, kollegor med andra religiösa infallsenskilda själavårdssamtal.
vinklar som hon lärt sig mycket av.
– Det är mycket mörker och depression.
– Man måste vara trygg i sin egen tradiOch mycket kris.
tion och samtidigt öppen för andra.
– Är man gängkriminell och står inför ett
Tycker om när det är allvar
val att byta liv är det absolut en kris. Många
tar chansen att söka hjälp av kyrkan.
I solskenet utanför Alla Helgons kyrka
Prästen är den enda som får träffa fångkänns fängelsesjälavården med sina mörka
arna i enrum.
kontraster långt borta, även om fängelset
– Jag får höra mycket om vad människor
bara är en dryg tio minuters bilresa bort.
gjort. Men finns det ånger finns det nåd.
Hon vinkar åt en barnfamilj som släntrar
Det är inte svårt att visa nåd, för det är
in över gruset.
Guds nåd, inte min. Det är lätt att göra fel
– Jag har en väldigt liten önskan att vaoch välja fel som människa.
ra trevlig, säger hon med ett snett leende.
Hon säger att hon ser prästerskapet som
– Kyrkan behöver mer helighet, mer möen kanal för Gud.
te med Gud.
– Jag tänker mig att jag hoppar in
Och just erfarenhet av kyrka
»Jag får
i Guds flod tillsammans med perhar hon verkligen, från pingsthöra mycket kyrkan hemma i Kuni via angsonen. Jag behöver den floden liom vad
ka mycket som personen ifråga.
likanska kyrkan i England och
människor
Hanna och hennes kollegor, en
nu den evangelisk-lutherska
gjort. Finns församlingen i en förort till
pingstpastor, en imam, en serbisk
det ånger
ortodox präst och en diakon, är de
Stockholm.
finns det
enda som får röra sig fritt på fäng– Jag tycker om glädjen och
nåd.«
elset. Men det är många säkerhetsengagemanget som fanns i min
åtgärder att hålla i åtanke.
barndomskyrka.
– När jag har enskilda samtal så sitter jag
Men hon tycker om att prästen inte behöalltid ytterst närmast dörren, säger hon.
ver ha en så framträdande plats i den luthHon har också lärt sig lita mycket mer på
erska församlingen.
sin intuition.
– Här känner jag mig mer som Guds verk– Om jag känner något i luften går jag
tyg.
inte in. Det är viktigt att våga gå på sin inMen visst hänger det med en del saker
tuition. Man måste ha en stark självbevafrån uppväxten.
relsedrift.
– I pingstkyrkan sätter man stor vikt vid
På fängelset sitter bara män och det är
ledarnas personliga moral och jag har en
något Hanna fått reflektera över i sitt bedel krav på mig själv. Men som präst får
mötande.
man vara både svag och stark, tycker jag.
– Jag har ett rakt uppsåt och ett rakt sätt.
En annan stor skillnad mellan pingstkyrJag har två gånger fått blickar jag inte vill
kan och den lutherska är synen på dopet,
ha och båda gångerna har jag gått fram
där pingstkyrkan praktiserar troendedop
och presenterat mig, då ändras blicken. Jag
och den lutherska införlivar nya medlemhar också prästuniform, som är ett skydd.
mar i församlingen redan när de är barn.
Under en dag har hon kanske fyra pri– Jag omfamnar tanken på barndop om
vata samtal som mest. De brukar ta cirka
det finns den möjligheten, men jag utför
en timme.
även vuxendop.
– Jag brukar ställa mycket frågor, som
För henne har det varit en omställning
en journalist, men jag undviker att gräva
att bli präst i en folkkyrka.
i orsaker. Jag vill inte agera hobbypsyko– Det är utmanande att vara en kyrka
log. Men vissa metoder är säkert liknanför alla.
de som i terapi, även om de är omedvetna.
Här kommer hon tillbaka till sin dragning
Att bemöta människor med respekt räcktill de mörka vrårna där hon helst vistas.
er väldigt långt.
– Jag tycker om när det är allvar. När jag
var tolv var jag ute på Vasas gator på nätÄr det inte tungt?
terna och delade ut bullar tillsammans med
– Det är oväntat lätt. Jag känner inte att
Bullaligan. Jag har alltid gillat det som är
jag har något resultatansvar. Det är kanske
svårt och jobbigt.
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Att verkligen lyssna till en annan
människa kan vara något av det svåraste som finns. Och samtidigt är det
ofta den enda vägen framåt. Dialogpaus heter ett koncept som inte uppfinner hjulet på nytt, men som vill få
oss att förstå varandra bättre, på en
arbetsplats, på en ort eller där hemma.
TEXT: ULRIKA HANSSON

D

ialogpaus kunde beskrivas
som en diskussionsmetod
för att öka vår förståelse
för ett visst ämne och för
hur andra tänker. I korthet
är det fråga om ett samtal
i en mindre grupp där en eller två samtalsledare håller i trådarna och följer vissa givna premisser för samtalet.
– Idén är inte ny, utan dialogpaus är ett
sätt att tillsammans bestämma: nu lyssnar
vi till varandra och alla ska få komma till
tals, säger Maria Sten som är sakkunnig
i själavård och jämställdhet vid Kyrkans
central för det svenska arbetet.
– Jag som är pratsam fick hjälp att lyssna
tack vare dialogpaus, tillägger hon.
I alla möjliga sammanhang är det lätt
hänt att vi människor vill föra fram våra
egna åsikter och argument.
– Michail Bachtin sa: ”Sanningen finns
inte i en människa.” Vi kan inte komma till
en dialog och tänka att jag har sanningen,
säger Maria Björkgren-Vikström som är
församlingspastor i Åbo svenska församling.
Tillsammans har Maria Sten och Maria
Björkgren-Vikström översatt material om
dialogpaus och de höll också en workshop
under Kyrkodagarna i Mariehamn i november.
– En viktig fråga är om vi ser en annan
människa bara som ett objekt för det vi vill
föra fram. Om vi bara förkunnar går vi inte
i dialog, säger Björkgren-Vikström.
– Det här kan vara svårt i kyrkan ibland,
säger Maria Sten.
Dialogpaus lämpar sig i många olika
sammanhang: i konfirmandarbete, på olika arbetsplatser, bland invånare när någon central fråga för en ort ska dryftas och
så vidare. Någon konflikt måste inte vara
språngbrädan. Dialogpaus är inte heller ett
forum för beslutsfattande.
– Dialogpaus kan vara ett sätt att bjuda in en heterogen grupp, det vill säga inte bara sådana som är bästa vänner, för
att diskutera ett svårt ämne, helt enkelt få
människor med olika syn att komma till
samma plats, vilket inte alltid är så lätt,
säger Björkgren-Vikström.
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SANNINGEN
I EN MÄNNI
– Det kunde till exempel vara ett arbetslag med många olika åsikter, eller förtroendevalda och anställda som träffar församlingsbor som inte är bekväma med det
som händer i deras församling. De får då
en chans att lyssna till varandra: Vad skulle du vilja ha? Vad skulle du vilja ge? förklarar Maria Sten.
Ibland är temat inte det viktigaste.
– Processen kan vara lika viktig: att lyssna, bli överraskad, att kunna hålla tillbaka
fast man har något att säga. Det här kan få
ringar på vattnet både hemma och på en ar-

Maria Sten. FOTO: ULRIKA HANSSON
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Vad är dialogpaus?
Vid dialogpaus bjuds 6–25 personer in för att diskutera viktiga eller svåra ämnen. Diskussionen leds ofta av en eller ett
par personer som fått utbildning för ändamålet.
Ett mål är en djupare förståelse för varandra och ämnet.
Gruppen sitter i en ringformation så att alla ser varandra.
Ofta kastas t.ex. en boll till den som har taltur.
Jämlikt fördelade talturer är viktigt. Likaså att inte avbryta
eller värdera det som sägs.
Allt som sägs är konfidentiellt.
Dialogpaus är inte ett forum för beslutsfattande.
Dialogpausstiftelsen står bakom konceptet och materialet,
som är fritt tillgängligt för alla på dialogpaus.fi.

ILLUSTRATION: MALIN AHO

– Jag tycker om ordet ”snälltolka” i stället för att fultolka, att försöka se vad som
ligger bakom något innan man dömer ut
en person eller ett beteende, tillägger hon.
I ett samtal där inte båda får finnas till
på lika villkor uppstår obalans, i exempelvis diskussioner om bibeltolkning.
– Vi hamnar lätt i en situation där någon
av parterna hävdar: jag tolkar inte, det är
du som tolkar. Men om vi kan vara överens om att ingen egentligen vet så kan diskussionen i stället handla om vilket tolkningssätt som är det mest kärleksfulla, säger Björkgren-Vikström.
I debatter riskerar inläggen att bli fula
och tillspetsade, inte minst på sociala medier.
– Dialogpaus handlar mycket om hur
vi är tillsammans, inte alltid vad vi säger.
Det handlar också om att dröja kvar vid intresset för en annan människa, säger Maria Sten.

Funkar inte alltid

FINNS INTE
SKA
betsplats, säger Maria Björkgren-Vikström.

En kristen tänker så här, eller?

Maria Björkgren-Vikström. FOTO: ARKIV/CHRISTA
MICKELSSON
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Så kallade kyrkliga diskussioner väcker ofta debatt och starka känslor.
– Om vi upplever att den ena parten anser sig ha facit blir det svårt. Därför måste
vi verkligen våga möta varandra förbehålls
löst, och inte med tanken: När du tänker
så här är du inte kristen, säger Maria Sten.
Vi tror ofta att vi vet hur den andra tänker.
– I stället för att tänka ”han säger ju alltid
så där” kan vi ställa följdfrågor, säger Sten.

Dialogpaus är kanske inte bäst lämpat för
den som är introvert och inte vill uttala sig,
även om det finns möjlighet att passa när
det kommer till talturer.
– Men dialogpaus kan ses som ett komplement till exempelvis talko eller lövkrattande
i en församling, säger Björkgren-Vikström.
– Man kan förstås också fråga sig om vi
får dem som anser att dialog är oviktigt att
delta i dialogpaus, tillägger hon.
– Det kan också hända att den andra inte klarar av min invit till dialog, så det är
klart att jag då riskerar att ibland bli besviken, säger Sten.
Vilken har varit den största insikten för
er när ni testat dialogpaus?
– Att det här är en enkel metod som inkluderar alla som är med! Ett samtal borde vara sådant att var och en känner sig
sedd, hörd och inte bedömd, säger Björkgren-Vikström.
– Dialogpaus är delaktighet på lika villkor. Jag har insett att alla har något att ge,
inte bara som en kliché utan på riktigt, säger Sten.
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RÖSTA PÅ EN KRISTDEMOKRAT
I VÄLFÄRDSOMRÅDESVALET
SERVICE NÄRA MÄNNISKAN

Social- och hälsovårdstjänster bör vara tillgängliga i form av närservice i olika delar
av välfärdsområdet, inte bara på centralorter. En människa får inte bollas fram
och tillbaka. Vård ska ges på nära håll utan köande.

EN VÄLMÅENDE PERSONAL ORKAR VÅRDA
De anställda bör höras i frågor som rör deras arbete. Att satsa på arbetsvälmåga
minskar också på sjukfrånvaron och kostnader.

MERA VÄLFÄRD MINDRE FÖRVALTNING
Välfärden behöver sina försvarare mot tunga administrativa konstruktioner.
KD motsätter sig dolda partistöd till fullmäktigegrupperna och politiska
tjänsteutnämningar inom välfärdsområdena.

Hitta din kandidat
www.kd.fi/kandidater
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ANNONSERA I

Har du antikviteter, arvegods, värdelösöre?
- Låt oss sköta försäljningen
- Vi köper även och betalar kontant
- Betjäning på svenska

BOKNINGAR:
040 144 6200
www.kyrkpressen.fi

Bli aktiesparare på en kväll!
Sven-Eric Holmström
Ons 19.1 kl kl 18.30-20.30
Aktiecoachen Svenne Holmström berättar vad
aktiesparande handlar om och vad som behövs
för att komma igång.

AB GAMLAKARLEBY AUKTIONSKAMMARE
Folkskolegatan 1, Karleby
Mäklare Raul Pohjonen 044 913 8284

Konsten att möta människor
Morgan Alling
Ons 9.2 kl 18.30-20.00
Morgan blandar friskt humor, värme och allvar
när han talar om tankemönster och olika sätt
att möte och bemöta människor.

Ja må vi leva!
Micke Gunnarsson
Ons 9.3 kl 18.30-20.00
Om livet, medvetenhet, inre ledarskap,
relationer och kärleken.

Advokater & antihjältar
Jens Lapidus
Ons 13.4 kl 18.30-20.00
Med spännande och roliga anekdoter önskar Jens
ge publiken en tankeställare och insyn i en annan
värld som kanske finns närmare än vi vill tro.

Boka din biljett på:
arbis.jakobstad.fi
eller
06 786 3264

SVENSKA SENIORER – NÄRA DIG
ÅBOLAND

NYLAND
Västra Nylands välfärdsområde

Östra Nylands välfärdsområde

Adolfsson Lea
Aintila Anna *
Båsk Gustav
Bäck Beatrice
Cederlöf Karin *
Gustafsson Stefan
Helle Eva
Holmberg Sven
af Hällström Nina
Kjerin Ulf
Kollin Susanne
Rehn-Kivi Veronica
von Smitten Karl
Törnqvist-Björklund
Marika
Walls Anders *

Lindgren Hans-Peter
Lindqvist Kaj
Lipponen Benita
Mellin-Kranck Gia
Railila Marika
Röman Micaela *, **
Sandström Stefan
Sundbäck Tom **
Sundqvist Björn

Raseborg
Kyrkslätt
Esbo
Kyrkslätt
Esbo
Kyrkslätt
Esbo
Raseborg
Esbo
Kyrkslätt
Hangö
Grankulla
Raseborg
Raseborg
Raseborg

Sibbo
Sibbo
Sibbo
Borgå
Sibbo
Sibbo
Sibbo
Sibbo
Borgå

Vanda – Kervo välfärdsområde
Elfgren Thomas
Karlsson Patrik

Vanda
Vanda

 = understödande medlem
** = obunden

Egentliga Finlands
välfärdsområde
Catherine Sid
Henrik Solin
Kjell Wennström

Åbo
Lundo
Åbo

ÖSTERBOTTEN
Mellersta Österbottens
välfärdsområde
Hans Snellman

Karleby

Österbottens välfärdsområde
Gun Granlund
Gunilla Juslin
Hans-Erik Lindgren
Mikko Ollikainen *
Joakim Strand *

Närpes
Vörå
Kronoby
Malax
Vasa

FUNDERAR DU PÅ OM DU VÅGAR GÅ OCH RÖSTA?
Beställ hemröstning via centralvalnämnden i din kommun,
senast den 11.1.2022 kl. 16. Centralvalnämndens
telefonnummer och adress, finns på ditt rösträttskort.
Annonsen betalas av Förbundet Svenska seniorer i Finland r.f.
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MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Vuxenstuderande vid
Practikum i Hfors söker
litet hem. 045 1248077
Skötsam man söker bostad
i huvudstadsregionen.
Rökfri och inga husdjur.
Hyra högst 450e/mån.
Börjar gärna hyra så snart
som möjligt. Tel: +352 671
281 065/Alejandro

MARKNAD
Din marknadsannons lämnar du enklast in via vårt
webbverktyg som finns på www.kyrkpressen.fi.
Priset är 4,50€ per rad. För annonser som lämnas in
per telefon på nummer 040 831 6614 eller vian epost
till adressen annons@kyrkpressen.fi tillkommer en
servicekostnad på 5€.

LEDIGA TJÄNSTER

UTHYRES
Trivsam 2a i 4 vån. delvis
möblerad i Vasa centrum.
Lugn plats. Inglasad
balkong. Bilplats. Ledig
från 10.1.2022. Hyra 750€.
Tel. 050-4103660.
Modern etta i Tölö. 28
kvadrat. Kokvrå m
diskmaskin. Badrum. Lugnt
läge. Ledig 1.2.2022 el.
enl. överenskommelse. 050
324 3019/Gunilla

Vill du jobba som UNGDOMSARBETSLEDARE i stiftets största församling?
Esbo svenska församling söker en ny medlem till ungdomsteamet. Arbetet börjar
14.2.2022 eller enligt överenskommelse. Ansök 5-19.1.2022 via tillämpningen
KirkkoHR. Annonsen i sin helhet: esboforsamlingar.fi/information-kansli/jobb

Kyrkvaktmästare/Husmor för heltidstjänst
Din huvudsakliga arbetsplats är vår kyrka och prästgård på
Minervagatan 6 i Tölö, Helsingfors. Dina arbetsuppgifter är
sedvanliga vaktmästaruppgifter i samband med Gudstjänster,
kyrkliga handlingar (förrättningar) och andra evenemang.
I arbetet ingår även städning, fastighetsskötsel samt servering och enklare matlagning.
Vi är en liten grupp anställda och förutsätter att Du också
kan göra andra uppgifter som behöver utföras. Vårt arbetsspråk är svenska; förutom flytande kunskaper i svenska behöver Du nöjaktiga kunskaper i finska.
Vi hoppas att Du är självständig, ansvarstagande, tjänstvillig
och social.

kyrkpressen.fi
för mer kyrkliga
nyheter.

KARIS

Köpmansg. 18, 044 509 1817

Rikssvenska Olaus Petri församling söker en

Titta in på

Fullständig begravningsservice sedan 1912

Tjänsten är på heltid, 100% och arbete på kvällar och helger
ingår. Provanställning kan komma att tillämpas. Lönen utgår
från kravgrupp 303 i KirVESTES.
Ansökningar med CV skall skickas in per e-post till
jan.olov.fors@evl.fi senast den 16.1.2022.
Tillträde den 1.2.2022 eller enligt överenskommelse.
För mer information kontakta:
Jan Olov Fors, Kyrkoherde jan.olov.fors@evl.fi, 0400 265 545
eller Nina Nordström, Ekonomichef nina.nordstrom@evl.fi.

Karin Cederlöf
Jurist

Förkämpe för äldres rättigheter
Fullmäktigeledamot i Esbo
En röst för fungerande hälsocentraler och värdig äldrevård

HANGÖ

Bulevarden 9, 044 509 1819

EKENÄS

Gustav Wasas g. 14, 044 509 1818

INGÅ, SJUNDEÅ

044 509 1817

D E J O U R 24 h 0400 473 391

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

Ett tryggt val
– för vård och omsorg på
eget känslospråk

Med önskan om ett

Gott och
Friskt Nytt År
Mikko Ollikainen
www.mikko.nu

Kandidat i Västra Nyland

Annonsen betald av kandidatens stödgrupp
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Skicka insändaren till: Kyrkpressen/opinion, Tölötorggatan 2 B vån. 8, 02600 Helsingfors. E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi. Glöm inte namn, adress och telefonnummer. Standardlängden för de kortare insändarna är 1 200 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna.

Ny kyrkoherde

Lite skrämmande men upplyftande
med stora förändringar
Ett mångårigt samarbete
med vår tidigare kyrkoherde
tog slut då Martin Fagerudd
pensionerade sig i början av
juli månad. Samtidigt stod
det även klart att vår förvaltningssekreterare skulle lämna oss. Vi stod inför stora
förändringar, vilket var lite
skrämmande till att börja
med. Det visade sig snabbt
att oron och osäkerheten
över framtiden var obefogad. Vår nya tf kyrkoherde

Kristian Willis har kommit
mer än väl in i verksamheten
och fört med sig nytänkande, vilket även hans kolleger
inom samfälligheten vittnat om. Vi har även fått en
ny förvaltningssekreterare,
Julia Sandström, som börjar
bli varm i kläderna. Personligen gläder det mig att den
goda stämningen i arbetslaget verkar fortsätta och att
samarbetet mellan församlingsrådet och personalen

fortsättningsvis fungerar
mer än väl.

mer spelrum för att utveckla vår verksamhet.

Den klara arbetsfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemännen, som vi byggde upp med
Martin Fagerudd, har varit
en bra grund för det fortsatta arbete församlingen och
församlingsmedlemmarna
till fromma. Arbetet med att
stärka vår ekonomi har även
burit frukt och det finns lite

Jag har även förstått att våra
samarbetspartner och föreningarna i Vanda har välkomnat Kristian med öppna armar. Det är viktigt att
vi svenskspråkiga samarbetar för att skapa en bättre
vardag för alla. Det handlar om att hitta det som förenar oss i stället för det som
skiljer oss åt.

Jag hoppas att alla ni som
ännu inte haft nöjet att träffa Kristian får göra det inom en snar framtid och att
ni välkomnar honom i vår
fina gemenskap. Det har varit ett sant nöje och samtidigt upplyftande att få påbörja samarbetet med vår
nya energiska kyrkoherde.
Varmt välkommen Kristian!
JAN-ERIK EKLÖF,
Vanda svenska församlingsråd,
viceordförande

Hoppfulla tankar inför ett nytt år
En dag full av hopp
– 100 andakter
Här finns texter för olika
tider och helger, liksom
texter som kan lysa upp en
alldeles vanlig dag. Boken
samlar radioandakter från
de senaste tio åren.
Fontana Media,
inb. 28,90

”Det kommer en ny sång.
Snart är den här!
Och den trygga rytmen,
Guds andetag,
vill leda oss in i det nya.”
Malena Björkgren

Årskalendern
Ecclesia 2022

Dagens
Lösen 2022

Hela mitt
hjärta

Eugene Peterson

Den oumbärliga kalendern innehåller söndagarnas och helgdagarnas
namn. Fontana Media,
ringbunden 15,00

– Eftertanke för
årets alla dagar

Bokens texter följer
rytmen både från
kyrkoåret och från vardagen.
Verbum, inb. 36,50

Goda ord, varje dag!
Fontana Media,
hft. 10,00

The Message:
Bibeln
En personlig, fräsch
och kunnig bibelöversättning med
parafrasens signum.
Libris, hft. 36,00

Nu finns den igen!

Peter Kankkonen

Hästprästen

Första tryckningen av Peter Kankkonens självbiografi tog snabbt slut – nu finns boken på nytt
att beställas! Fontana Media, hft. 25,90

tfn 040 831 5897 • www.fontanamedia.fi
Tölötorggatan 2 B vån. 8, 00260 Helsingfors
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NÄSTA KP

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

26.2-4.3.2022

Buss från Österbotten

Anna-Lena
Ahlnäs

Henrik
Antfolk

Ann-Britt
Backull

Miriam
Bondén

Johanna
Borg

Samuel
Broman

Nina

Brännkärr-Friberg

Rainer
Bystedt

Niclas
Dahl

Patrik
Ehnström

Sture
Erickson

Lisbeth
Fagerström

Greger
Forsblom

Marja ”Mökö”
Forsén

Åsa-Britt
Forth-Snellman

Hans
Frantz

Mikael
Fredman

Steven
Frostdahl

Gun
Granlund

Mikael
Gädda

Annica
Haldin

Rasmus
Hautala

Kjell
Heir

Matilda
Hellström

Heidi
Hemming

Johanna
Holmäng

Sandra
Högström

Ida-Marie
Jungell

Gunilla
Jusslin

Johanna
Juthborg

Gun
Kapténs

Rebecca
Kjellman

Johan
Kullas

Birgitta
Källberg

Marja
Lindberg

Hans-Erik
Lindgren

Hans-Erik
Lindqvist

Carola
Lithén

Ramieza
Mahdi

Rasmus
Mattus

Kenth
Nedergård

Erik
Nyberg

Steve
Nyholm

Lars-Erik
Nylund

Katarina
Näs

Mikko
Ollikainen

Maria
Palm

Pauliina

Peltorinne-Cederström

Patrick
Ragnäs

Jan
Ray

Margareta
Rodas

Anne
Salovaara-Kero

Joacim
Sandbacka

Monica
Sirén-Aura

Lina
Sjöskog

Niclas
Sjöskog

Roberth
Sjöström

Johanna
Smeds

Sari
Somppi

Joakim
Strand

Eva-Maria
Strömsholm

Rolf
Sund

Marcus
Suojoki

Nadja
Suomela

Karl-Gustav
Svedjebäck

Maria
Tokou

Kenth
Vikström

Frans
Villanen

Markus
West

Mia
West

Gösta
Willman

Kim
Yli-Pelkola

Sjukskötare,
verksamhetsledare

Läkare

Pol. mag.

Socionom, närvårdare

Studerande

Försäljare

Stadsfullmäktigeordf.,
riksdagsledamot

Sjukskötare,
hälsovårdare

Klinisk avancerad
sjukskötare HYH

Pol.mag., pensionär

Landsbygdsföretagare

Professor

Magisteri
Biokemist
hälsovetenskaper, lektor

Kommundirektör

Verksamhetsledare, EM

Sjukskötare, högre YH
inom ledarskap

Sjukskötare, pol.mag.

Kommunalråd

Röntgenskötare

Flygledare

Direktör, närstående
vårdare

Beredskapschef

Sjukskötare, biträdande
avdelningsskötare

Sjukskötare, företags
hälsovårdare

Verksamhetsledare

Förvaltnings och
personaldirektör

Företagare

Maskiningenjör,
ekobonde

Regionchef

DI, MBA

Äldre konstapel

Teckenspråkstolk,
företagare

Studerande

Sjukskötare

Avdelningsskötare

Närvårdare

Magister i
PD, universitetslärare
hälsovetenskaper, lektor

Företagare

Administrativ
föreståndare

Socialarbetare,
utbildningsledare

Specialistläkare

Studerande i
hälsovetenskaper

Stationsmästare på
Räddningsverket

Företagare, jurist

Pol.lic.

Barnmorska

Pensionär

Riksdagsledamot

Jordbrukare

Masters in Engineering,
grundare Project liv r.f.

F.d. koncernchef

Sjukskötare,
högre YHstuderande

Jordbruksföretagare

Informationschef

Centrumutvecklare

Forstmästare, pensionär Ped.mag.

Ekonomichef

Ingenjör, diploming.
studerande

Förvaltningssekreterare Läkare

Företagsrådgivare

Närvårdare

Studerande

Visste du att Martin Luther hade en väldigt musikalisk dotter? Trudi Luther.

Jenni
Ahlbäck

DI, försäljningschef

Språklärare, pensionär

Sjukvårdsledare,
pensionär

Sjukskötare

Ombudsman

Regiondirektör,
magister i psykologi

Journalist

VÄLFÄRDSOMRÅDESVAL 23.1.2022 • FÖRHANDSRÖSTNING 12–18.1.2022
ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE
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