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L E DAR E

Första steget
på en lång väg
»Päivi
Räsänen
är inte ett
språkrör
för den
Evangelisk-lutherska
kyrkan i
Finland.«

SÅ DROG den då förra veckan igång,
rättegången mot Päivi Räsänen. Det
var i våras som riksåklagaren Raija Toiviainen meddelade att hon kommer att åtala Päivi Räsänen för hets
mot folkgrupp. Det enda man kan vara
relativt säker på är att detta blir en juridisk långdans som kommer att pågå
länge. Efter att ärendet behandlats och
domen fallit i tingsrätten valsar ärendet sannolikt vidare till hovrätten innan det till slut hamnar på Högsta domstolens bord. För att sedan ännu gå en
runda via Europeiska domstolen för
mänskliga rättigheter.
Det vissa befarar med en sådan långdans är att en förlorare, oberoende
av utgången i målet, kommer att vara den Evangelisk-lutherska kyrkan i
Finland. Detta i form av medlemstapp.
Det har ofta varit så att när det stormat
kring Päivi Räsänen har det avspeglats
i statistiken över hur många som lämnar kyrkan. Största tappet kom efter
att Räsänen år 2010 medverkade i Yles
program Ajankohtainen kakkonen, där
man diskuterade de homosexuellas rättigheter. Dagarna efter programmet
sänts förlorade kyrkan cirka 40 000
medlemmar.

NÄR MAN SYNAR statistiken för utskrivningarna ur kyrkan dagarna kring
när rättegången mot Päivi Räsänen inleddes förra veckan kan man bara notera en liten ökning i antalet utskrivningar. Man kan hoppas att förklaringen är att majoriteten av finländarna
har förstått att Päivi Räsänen, lika lite som någon annan enskild medlem,
är ett språkrör för den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Hon är en av
knappa 3,7 miljoner finländare som är
medlemmar i kyrkan. I den skaran hittar man andra med samma åsikter som
Räsänen. Men man hittar också både lekmän, präster och till och med biskopar som inte delar hennes syn, utan
som tvärtom anser att kyrkan borde viga också samkönade par.
RÄTTEGÅNGEN MOT Päivi Räsänen
är juridiskt intressant och på följande
uppslag finns kommentarer av ett antal personer om hur de ser på ärendet.
Biskop Bo-Göran Åstrand påpekar att
man – trots de antingen intressanta eller skrämmande juridiska dimensionerna, beroende på vilken ståndpunkt man
har – inte ska glömma bort de människor
det här i slutändan handlar om, de sexuella minoriteterna. I den här juridiska
långdansen är det en viktig aspekt att
komma ihåg.
Nicklas Storbjörk är chefredaktör
på Kyrkpressen.
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”Jag uppmuntras av
de förföljdas mod”
Vem är du? Miika Auvinens
jobb är att följa med var i
världen kristna förföljs allra
mest. I år ligger Afghanistan
i topp.
TEXT: SOFIA TORVALDS
I snart trettio år har organisationen Open
Doors varje år publicerat den så kallade
World watch-listan över de länder där kristna lever som farligast. Miika Auvinen vid
Open Doors tycker det är viktigt att den informationen kommer ut.
Vad räknas som förföljelse och hur tar
ni reda på var kristna förföljs?
– Opens Doors WW-undersökningar räknar med att allt som bryter mot eller försvagar religionsfriheten och riktar sig mot
kristna antingen fysiskt eller psykiskt räknas som förföljelse. Vi utreder läget i olika
länder genom olika undersökningar och genom att göra riskanalyser. Vi bedömer läget enligt sex olika delområden. Ett av dem
är våld – till exempel om någon blir misshandlad, våldtagen eller dödad på grund
av sin kristna tro. De fem andra handlar
om påtryckning. Har man frihet att tro
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som individ, har man frihet att utöva sin
tro i familjen, har man frihet att tro i sitt
samfund, i samhället och har man frihet
att samlas i en församling?
Om man jämför årets lista med fjolårets: vilka är de stora förändringarna?
– 360 miljoner kristna lider av allvarlig
förföljelse och diskriminering på grund
av sin tro. Var sjunde kristen i världen
möter någon sorts förföljelse. Under de
senaste nitton åren har Nordkorea alltid varit på första plats på listan över de
länder där kristna förföljs allra mest. I år
har Afghanistan stigit upp som det land
där det är svårast att vara kristen. Och det
beror inte på att läget i Nordkorea skulle vara bättre, det är snarare sämre. Men
det är värre i Afghanistan.
Hur har coronapandemin påverkat religionsfriheten?
– Med pandemin som ursäkt har de kristna inte kunnat få statlig mathjälp i vissa
muslimska länder eller i hindu-områden
i Indien. En annan sak är att man till exempel i Kina fortsatt hindra församlingar
att samlas även om det inte varit nödvändigt på grund av epidemiläget.
Listan har publicerats sedan år 1992.

GÖR:
Leder utlandsverksamheten
vid Open Doors
i Finland.
FAMILJ:
Fru och två
döttrar.
INTRESSEN:
Idrott och
musik. Är lite
av en singersongwriter.

Blir det värre eller blir det bättre?
– Långtidstrenden är tyvärr att förföljelsen
ökar. Två globala trender under se senaste
tio åren bidrar till det här. Den första är muslimsk extremism, till exempel Isis och talibanerna. Den andra trenden är en ökande nationalism, som syns både i Kina, Indien och
i en del länder i Asien. Där kopplas den nationella identiteten samman med tro, och då
ifrågasätter man de kristnas fosterländskhet.
Du möter många hemska berättelser i
jobbet. Hur orkar du?
– Jag får hjälp av min tro på Gud. Det glädjer mig att vi har ett hopp om evigt liv, det
som är just nu är bara tillfälligt. Vi gör också biståndsarbete och ber för alla dem vi
jobbar för. Dessutom uppmuntras jag av de
förföljda kristnas exempel och deras mod.
Det är en påminnelse till oss här om att vi
oftast inte behöver betala något pris för
att vi är kristna, och ändå saknar vi kanske mod att berätta om vår tro.

Farligast att vara kristen i:
1. Afghanistan
2. Nordkorea
3. Somalia
4. Libyen
5. Jemen

6. Eritrea
7. Nigeria
8. Pakistan
9. Iran
10. Indien
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NYHETER

”Omöjligt
att förutse
hur det går”
Rättegången mot Päivi
Räsänen inleddes förra
veckan. Hon står åtalad för
hets mot folkgrupp. – Jag
skulle inte bli förvånad om
hon blev dömd, säger professor emeritus Dan Frände.

TIPSA
OSS!

Har du ett
nyhetstips?
Epost:
redaktionen@
kyrkpressen.fi
Telefon:
040 831 6902
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TEXT: SOFIA TORVALDS

Rättegången mot riksdagsledamot Päivi
Räsänen inleddes förra veckan i tingsrätten i Helsingfors. Hon står åtalad för hets
mot folkgrupp på grund av offentliga inlägg om homosexualitet. Målet kommer
upp igen den 14 februari, då åklagaren och
försvaret ger sina slutpläderingar.
Åtalet mot kristdemokratiska riksdagsledamoten Päivi Räsänen bygger i huvudsak på tre punkter. Först en pamflett från år
2004, där hon bland annat skriver att homosexualitet är en störning i den psykosexuella utvecklingen. Sedan en intervju
i Ruben Stillers radioprogram på Yle, där
hon sa bland annat att Gud ursprungligen
inte skapade människor som homosexuel-

la. Dessutom behandlas en tweet där hon
kommenterar kyrkans medverkan i Pride-evenemanget år 2019. I tweeten frågar
hon sig hur grunden för kyrkans lära, Bibeln, går ihop med att skam och synd lyfts
upp som något att vara stolt över.

Hur tungt väger yttrandefriheten
Frågan är alltså: hur ska man väga yttrande- och religionsfrihet mot uttalanden som
kan kränka homosexuellas lika värde och
människovärde? Enligt åklagaren handlar
rättegången inte om hur man får eller borde tolka Bibeln, utan om huruvida Räsänens uttalanden kränker andras grundläggande rättigheter.
Åklagaren yrkar på ett straff på 120 dagsböter om Räsänen blir fälld.
– Det här är verkligen ett krångligt fall
som kommer att snurra i rättsordningen
länge, säger Dan Frände, professor emeritus i straffrätt vid Helsingfors universitet.
Han jämför med fallet pastor Green, en
pingstpastor i Sverige som höll en ganska
aggressiv predikan om homosexuella för få
åhörare. Också han blev åtalad för hets mot
folkgrupp och fälldes i tingsrätten, men
hovrätten och högsta domstolen i Sverige
friade honom år 2005 eftersom det gällde
en religiös tillställning.
– Vi kan kriminalisera hatprat men inte
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Päivi Räsänens
mål kommer upp
i tingsrätten igen
den 14 februari.
FOTO: JUKKA SALMI

"Oroar mig över självcensur"
Kyrkoherde Max-Olav Lassila är
orolig för vilka följder en fällande
dom kunde få.
– Som jag uppfattat det har Päivi Räsänen uttryckt kyrkans traditionella åsikt om äktenskap. Det är fortfarande kyrkans officiella syn
att äktenskapet ingås mellan man och kvinna,
säger Max-Olav Lassila, som är kyrkoherde i
Larsmo församling.
Han tycker att folk uppfattat att Räsänen
sagt att homosexualitet i sig är synd, men han
vill skilja på homosexualitet och homosexuella handlingar.
– Det är så jag uppfattar att kyrkan har tänkt.
Det har kommit fram att rättegången inte ska
handla om bibeltolkning, men jag förstår inte
hur man kan skilja på de sakerna. Åklagaren har
ju också sagt att man kan citera Bibeln bara man
inte är av samma åsikt. Då är det bibeltolkning!
Vad oroar dig mest om du tänker på att Räsänen skulle få en fällande dom?
– Jag oroar mig för att kristna börjar idka självcensur och blir försiktiga att stå upp för sin tro.
Också andra delar av det kristna budskapet
kan efterhand bli farliga att uttala.
Han undrar om hela det kristna frälsnings-

straffa folk som utövar sina grundläggande
rättigheter, den rätt till religions- och yttrandefrihet som de har enligt människorättskonventionen, säger Frände.

Religionsfriheten starkare
Om man inte uppmanar till våld i ett religiöst sammanhang har man alltså väldigt
stor rätt att uttrycka sin religiösa åsikt och
citera Bibeln.
– Religionsfriheten får nog anses vara
starkare än den politiska yttrandefriheten.
Men i fallet Räsänen finns det en avgörande skillnad jämfört med fallet Green:
hon predikade inte för en liten skara utan för radiolyssnare och twitterläsare i hela landet.
– I den här kontexten, där hon inte haft
en religiös ceremoni, har hon snarare utnyttjat sin yttrandefrihet. Och det gör det
fullständigt omöjligt att förutse hur det
kommer att gå i det här fallet. Om det blir
en fällande dom tror jag att hon tar frågan vidare till människorättsdomstolen.
Dan Frände tror att domen kan komma redan några veckor efter avslutad rättegång.
– Som professor emeritus vågar jag inte
uttala mig om hur tingsrätten kommer att
tolka det här fallet. Men jag skulle inte alls
bli förvånad om hon blev dömd.
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budskapet kan
komma i fara.
– Omvändelse är
ju ett viktigt ord. Vi
förkunnar ett förändrat liv där Jesus
blir herre, och det
får konsekvenser
Max-Olav Lassila uppför vår livsstil.
Han påpekar att fattar det inte så att det
åklagaren sagt att varit Räsänens avsikt att
kränka någon. FOTO: ARKIV/
det här har skett JOHAN SANDBERG
utanför kyrkans
väggar. Jämför med hur det är i Kina idag.
– Där får de inom kyrkans väggar ha kristen
religionsutövning, men inte i offentligheten.
Det kristna budskapet är tänkt att förkunnas
på gator och torg. Vi verkar gå mot ett samhälle där förföljelsen håller på att börja.
Hur ser du på att sexuella minoriteter kan
känna sig kränkta och ledsna över det som
Päivi Räsänen sagt?
– Jag uppfattar inte att hon har velat kränka någon. Det kristna budskapet är inte härlett ur hat
utan ur kärlek och omsorg om människan. Alla
har vi saker att kämpa med. Vi ska bemöta alla
– också homosexuella– med kärlek och respekt.
SOFIA TORVALDS

Bra att rätten prövar gränserna
Med yttrandefriheten följer ett
stort ansvar, säger biskopen.
Biskop Bo-Göran Åstrand påpekar att religionsfriheten och yttrandefriheten hör till
grundbultarna i ett demokratiskt samhälle.
Men i den andra vågskålen ligger det faktum
att yttrandefriheten också har begränsningar.
– Man får inte säga och göra vad som helst.
Det man säger får inte innebära våld, kränkning, diskriminering eller hets mot folkgrupp.
Som biskop Bo-Göran Åstrand ser det handlar det inte om huruvida man får citera Bibeln
eller inte.
– Päivi Räsänen har talat i egenskap av riksdagsledamot och läkare, och frågan är vad man
får säga i en sådan position idag.
Är du orolig för att kristna ska känna sig
pressade om Räsänen fälls i rätten?
– Jag är inte orolig. I ett rättssamhälle ska man
bedöma och väga saker mot varandra. När en
minoritetsgrupp upplever att den blir påtrampad ska ärendet prövas.
Han påpekar att vi finlandssvenskar, som
också är en minoritet, borde ha lätt att leva oss in
i hur det känns att tillhöra en sexuell minoritet.
– Då skulle vi säkert också vilja att rätten

Hur mår den utsatta minoritet som hör de här
uttalandena? undrar biskopen. FOTO: MATILDA SJÖBLOM
prövar vad man får säga om oss och vad man
inte får säga.
Han tycker att det finns en grupp som lyser
med sin frånvaro i medierapporteringen och insändarna om fallet Räsänen: den sexuella minoritet som Räsänens uttalanden riktar sig mot.
– Hur mår de och hur tänker de när påståenden av den kalibern som Räsänen kommer
med riktas mot dem? Det är viktigt att komma ihåg att det ytterst handlar om den här utsatta minoritetsgruppen.
– Jag ser inte att kristna behöver vara oroliga över den här rättegången, det handlar om
hur vi ska ha det i ett rättssamhälle. Med frihet följer också ett stort ansvar.
SOFIA TORVALDS
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Hege-Elise och Martin Sandås är formellt
utsända av Missionskyrkan i Finland och
Ungdom med uppgift
i Norge. Men det är
deras egen uppgift
att skaffa understödjare för sin lön.
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Martin och Hege-Elise
Sandås med sin familj
flyttade till Aten samtidigt
som den stora flyktingvågen 2015. Sedan dess
har flyktingarna varit en
del av deras arbete.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

DE HADE KLART för sig att de skulle ut
på missionsfältet och valde utbildning utgående från det. Martin hade dessutom en
önskan att jobba med flyktingar. Men Grekland fanns inte på deras karta.
– Det var Gud som satte det på kartan genom att inskränka våra alternativ. Vi bad
över att få klarhet i vart vi ska åka utan att
tala om det sinsemellan. Efter en månad
kände vi båda att vi skulle till Grekland,
säger Hege-Elise.
Hösten 2014 åkte de till Grekland för att
under en vecka bekanta sig med arbetet och
med landet. Där tog de det definitiva beslutet.
– Vi hade en kontaktperson i Aten som
satte oss i kontakt med andra. Medan vi
var i Aten kändes det som vi fick en bekräftelse på en dröm som Hege-Elise fick
strax innan vi åkte, säger Martin.
Innan de åkte praktiserade Hege-Elise
som hälsovårdare i Korsholm.
– Mina kolleger inom världens bäst fungerande hälsosystem fick mig att tvivla på
vårt beslut att flytta till Grekland med tre
små barn. Vår yngsta var tre och äldsta sju
år. Jag blev jättenervös.
En vecka innan de åkte hade Hege-Elise en dröm. Hon stod på ett berg och lovsjöng Gud och överlämnade allt till honom.
– Jag fick frid att lämna över våra liv till
Gud. Och när vi kom till Grekland såg jag
berget jag drömde om. Det var otroligt. Jag
såg det som bekräftelse på att Gud bär oss
och går före oss. Och det har han gjort. Alla barnen trivs jättebra.
De tre barnen går i en lokal skola. Kaleb
i sjuan, Rebecka i sexan och Eliah i fyran.

Jobbar med
flyktingar
i Grekland
sionsarbetare till bön. Jag började också
smått med att träna lärjungar. Jag tänkte
mig först en sex månaders lärjungaträning
enligt UMU:s (Ungdom med uppgift) koncept, men jag upptäckte fort att flyktingar inte vill förbinda sig för så lång tid. Nu
räknar vi med att vi har ett år på oss att nå
dem innan de fortsätter vidare.

Bättre tillämpa en sanning än kunna tio

Familjen
Sandås:
Rebecka,
Martin, Kaleb, Eliah och
Hege-Elise.

Hela bilden var inte klar för dem
– Jag för min del upplevde att Herren visade
oss att vi skulle gå ut som Abraham. Abraham hade heller inte hela bilden klar för sig
när han gick ut ur sitt land. Bit för bit har
Gud visat oss när vi vågat gå, säger Martin.
De flyttade till Aten sommaren 2015,
en vecka innan flyktingkrisen bröt ut ordentligt. Flyktingströmmen till Europa via
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»Bit för
bit har
Gud visat
oss.«

Grekland eskalerade och som mest kom det
närmare 11 000 flyktingar per dag.
– Vi var tydliga mot alla omkring oss att
vi skulle börja jobba, men att vi trots den
pågående krisen prioriterade att barnen
först skulle få vänja sig med det nya sammanhanget. Vi hade kolleger som började jobba för fullt när de kom, men risken
är att man snabbt då bränner ut sig, vilket många också gjorde. Vi vill jobba mera långsiktigt, säger Martin.
Men till en början handlade det bara om
att hugga i och jobba humanitärt.
– Då var Europa öppet och flyktingarna var bara några dagar i Aten innan de
åkte vidare. Det kom enorma mängder
människor, säger Hege-Elise
Grekland var dåligt rustat för flyktingarna, för den ekonomiska krisen i landet
hade tagit ny fart redan året innan.
– Det har varit jobbigt för grekerna och
jag kan förstå att de är jättebesvikna på EU
som inte hjälpt dem tillräckligt. Människorna på till exempel ön Lesbos har förlorat
många av sina olivträd då flyktingarna
fällt dem för att hålla sig varma. Det har
varit en svår situation, säger Hege-Elise.
Så småningom utkristalliserades en vision för hur de ska arbeta långsiktigt.
– En viktig bit har varit att be och söka
Herren för annars ser vi inte det som ska
göras. Jag var med om att starta ett Prayer
house (ett bönens hus) där vi samlar folk
från församlingar, lokala greker och mis-

Martin gick då en kurs vid en UMU-bas
i Battambang i Kambodja för att lära sig
hur man tränar lärjungar i länder där kristna församlingar är förbjudna och utbilda
ledare bland dem. Dessa kan sedan träna
nya lärjungar.
– Det handlar om att göra träningen enkel och skala bort det onödiga för att det
ska kunna bli en rörelse av lärjungar som
gör lärjungar. Många tror att de måste fylla sig med en massa kunskap och kunna
bibelverser utantill. Men det är bättre att
kunna tillämpa en sanning är att kunna
tio verser utantill som man inte tillämpar.
Tanken är också att möta personen som
är öppen för evangeliet i en för dem bekväm
miljö, till exempel i hemmet.
– Före jul började jag till exempel träna en person i en park, för det var där han
träffade sina vänner. Där upptäcker vi Bibeln tillsammans och gör upp mål för varje vecka. Så kan också hans vänner komma med om de vill, säger Martin.
De flesta de jobbar med är iranier, afghaner, palestinier och greker.
– Vi har sett hundratals människor komma till tro under åren genom det sammanhang där vi verkar och de team som kommit
för att hjälpa oss, säger Hege-Elise.
Flyktingvågen har nu mattats av och numera kommer det några hundra per dag
till Grekland.
– Flyktingarna är av alla nationaliteter.
Jag har till och med mött en flykting från
Haiti som flög till Turkiet för att ta sig till Europa. De flesta man hör om är irakier, afghaner, iranier och afrikaner, säger Hege-Elise.
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MIG KAN NI INTE
Päivi Huhtanen var flickan med många åsikter i skolan –
något som väckte motstånd. Hon har ofta gått mot strömmen och vågat ta oväntade beslut, som till exempel den där
morgonen när hon blev ursinnig på Juha Sipilä.
TEXT: ULRIKA HANSSON

D

et var en stor sak i min familj när jag blev student,
säger Päivi Huhtanen.
Hon har vuxit upp i en
arbetarfamilj i Mietois i
Egentliga Finland.
– Mina föräldrar gjorde allt för att jag och
min bror skulle kunna studera.
Hon berättar om en lugn och fin barndom, trots nittiotalets lågkonjunktur.
– Mina föräldrar blev arbetslösa då, men
jag och min bror har konstaterat att vi inte
märkte av några svårigheter. De har gjort
allt för oss, och jag och min bror är väldigt
tacksamma för det.
I de lägre klasserna i skolan vågade Päivi Huhtanen ha många och starka åsikter.
I finskspråkiga skolor kan en glad och positiv elev bli tilldelad en statyett, ”hymytyttö” eller ”hymypoika”.
– Jag minns att eleverna röstade på mig,
men lärarna tyckte inte att jag var något
hymytyttö-material för att jag hade åsikter om allt.
Så det blev ingen statyett för Päivi Huhtanen.
– Jag minns att rektorn också skrev i mitt
betyg att jag är en trevlig flicka, men att jag
har åsikter om allt.
Att välja universitetsstudier föll sig inte
helt naturligt för henne.
– Jag saknade modeller. Jag minns den
där känslan; jag tänkte att jag inte kan söka till universitetet, att det inte är någon
plats för mig.
Men hon vågade ta steget in i universitetsstudier i tysk filologi i Åbo. Hennes
mamma hjälpte henne med pappersexercisen. Och sedan dess har hon hunnit bli
filosofie magister, pedagogie magister och
speciallärare.
– Jag fattade att jag kan studera! Jag är
så nyfiken så jag tycker det är roligt att få
lära mig allt möjligt, det spelar ingen roll
vad det är.
Hon tror att alla har oanade möjligheter.
– Men det handlar mycket om motivation och uppmuntran.
– Tänk att ha en skola där alla var positiva, där ingen ropade eller skrek utan
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bara uppmuntrade.
Päivi Huhtanen vet vad hon talar om.
Hon är elevhandledare och vicerektor i ett
av Finlands största högstadier med cirka
600 elever.
– Jag tycker om att vara med tonåringar! Det hör till att pröva gränser, jag är helt
okej med det.

Stark vilja
Päivi Huhtanen sitter också som representant för De gröna i stadsfullmäktige
i S:t Karins. Hennes åsikter kolliderar då
och då med de äldre herrarnas åsikter om
tingens ordning.
– Men på något sätt gillar jag ”gubbarna” också, att de säger ”flicka lilla” ibland,
säger hon och skrattar.
– De är en annan generation. Vi måste
ta det för vad det är.
Hon är hellre rak i sin kommunikation än
pratar bakom ryggen, men ber om ursäkt
om hon varit för rak. Och hon tror starkt
på alla människors lika värde.
– I de flesta partier finns något gott jag
kan skriva under. Jag fattar inte att man
måste vara emot något parti. Människor
är vi alla.
Att hon fått en god självkänsla och vågar stå på sig tror hon är en kombination
av många saker.
– Redan som baby hade jag en stark vilja,
men mina föräldrar har förstått mig, och
uppskattat att en flicka kan vara stark.
– Jag har också haft vänner som förstått
mig, fastän de kanske inte varit likadana
själva. Och så har jag haft starka kvinnor
i min närhet, kvinnor som förmedlat: Här
kommer jag! Mig kan ni inte trycka ner!

Miste sitt barn
Päivi Huhtanen är mamma till Edith och
och Alvin. Innan Alvin kom till världen
fick Päivi och hennes man ett för tidigt
fött barn, som inte överlevde. Både Päivi

Päivi Huhtanen skattar
sig lycklig som
haft föräldrar,
en man och
vänner som
förstått sig
på hennes
viljestyrka.
FOTO: PRIVAT

»Jag tänkte att jag inte kan
söka till universitetet.«

Huhtanen och hennes mamma har en genetisk betingelse som gör det svårt att behålla babyn hela graviditeten.
– Bebisen var frisk, och de trodde inte på
hälsovårdscentralen att jag skulle få problem med att behålla barnet. Jag har funderat efteråt om jag borde ha krävt mer.
Samtidigt som det var en stor sorg att ta
sig igenom, så har Päivi Huhtanen ärvt sin
mormors inställning.
– Jag ser det som att det finns en orsak
till allt. Människor föds och dör. Det är lite
kallt på sätt och vis, men min mormor var
likadan, och som barn tyckte jag det nästan var lite skrämmande.
Också Päivis föräldrar påverkades starkt
av det för tidigt födda barnbarnet.
KYRKPRESSEN NR 3 • 3.2.2022

TRYCKA NER!

Päivi Huhtanen med sonen Alvin och dottern
Edith. FOTO: PRIVAT

– Mina föräldrar fick en flicka i vecka 25
som levde en vecka. Deras och vårt barn
ligger begravda på samma plats.
– Jag tänker prata öppet om det här med
min dotter. Det är viktigt att hon vet ifall
hon själv vill bli mamma. Man måste kanske ligga ner under graviditeten för att det
ska gå bra.
Alvin som i dag är fem föddes i vecka 26.
– Efter hans födelse medverkade vi i en
undervisningsvideo om vården av prematurer och hur viktigt det är att föräldrarna
får vara med hela tiden. Videon har gått ut
i hela världen, och det finns många som
ännu känner igen Alvin. Vi har också varit
stödfamilj för andra familjer som mist ett
barn. Det har känts otroligt meningsfullt.
KYRKPRESSEN NR 3 • 3.2.2022

Har fått två kulturer
I och med studierna i tyska följde en förkärlek för svenska språket, och Päivi Huhtanen har också varit svensklärare i finska
skolor. När ungdomarnas studieiver inte varit den bästa har hon försökt motivera dem.
– Jag har försökt få dem att inse att vi måste ut ur vår bubbla. Ett nytt språk öppnar en
helt ny värld! Och jag lyckades faktiskt så
pass bra att högstadiepojkar började hälsa på mig i korridoren med ett ”God dag!”
Päivi Huhtanens man, som också är lärare, kommer från Reso och är ursprungligen helt finskspråkig.
– Han trodde att han aldrig skulle ha någon nytta av svenska, säger hon och skrattar.
– Jag är så tacksam att jag hittat någon

»Vi har
också
varit
stödfamilj
för andra
som mist
ett barn.«

som velat dela det här med mig.
Paret bodde en sommar i Göteborg för
att han skulle lära sig svenska, vilket han
också gjorde. Att de valt svensk skola för
sina barn är Juha Sipiläs förtjänst.
– En morgon när jag ammade Edith, som
då var tio månader, såg jag på nyheterna att
Sipilä föreslog undervisning i ryska i stället för svenska i vissa skolor, som en experimentperiod. Jag blev så ursinnig! Fattar
han inte vår historia, vår kultur? Jag blev
så arg så jag bestämde att mina barn ska
gå svensk skola.
Och så blev det. Barnen är i dag helt tvåspråkiga. Päivi Huhtanen har dessutom inspirerat många finskspråkiga vänner att välja svensk språkbadsskola för sina barn. Och
när hennes svenskspråkiga vänner pratar
finska med servicepersonal på stan så är det
Päivi som håller fast vid svenskan.
– Om ingen finskspråkig kan svenska
så kommer svenskan att dö ut. Jag vill bidra till att svenskan hålls livskraftig. Jag
är väldigt nöjd med att vi har fått två kulturer, och har fina vänner i båda.
Päivi Huhtanen valde, som den principfasta person hon är, också Åbo svenska församling när barnen var små.
– Det var lite nervöst först att komma
till föräldra-barn-klubben. Men alla var så
öppna och tog så väl emot mig.
Kyrkan har alltid hört till hennes liv, den
har varit hennes ”säkerhetsplattform”.
– Kyrkan visar att vi klarar av saker tillsammans. Och kyrkan gör så många bra
saker. Den bästa välgörenheten jag kan bidra med är att betala kyrkoskatt.
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Fem år efter att Patrick Tiainens tillvaro kraschade totalt har han
skrivit en bok om sin livkris. – Nu tänker jag att det viktigaste är
att höra hemma hos sig själv. En viss brustenhet får jag fortsätta
att leva med och vara redo att bära med mig resten av livet.
TEXT: CHRISTA MICKELSSON

Han vågar lita
på att han räcker

K

risen ägde rum år 2017. Patrick Tiainen var pastorn
vars tillvaro kraschade
när han erkände ett utomäktenskapligt förhållande med en man, i den
kyrka han hade grundat och var pastor för.
Efter krisen hade han ett stort behov av
att få ord på det som hände.
– Jag började skriva i dagboksform. När
dubbellivet kraschade hände sådana saker
som jag inte kunde förbereda mig på, och
som jag inte hade förmågan att bearbeta.
Han skrev för sin egen skull.
– Men sedan var det ju också många andra som ville få svar. Tror jag fortfarande
på Gud? Vad var lögn och vad var sanning
i det jag sagt, levt och undervisat?
Han tog kontakt med några vänner och
bekanta.
– Halva boken är deras berättelser. Det
har varit en lång resa för oss som skrev den
här boken, att omarbeta våra berättelser
så att de fick den form de nu har i boken.
Vissa upplevelser skulle ha varit för smärtsamma att dela med alla läsare.
Varför valde du titeln Mellan himmel
och helvete (Taivaan ja helvetin väliltä)?
– För mig har livet varit som en gunga mellan himmel och helvete. Och någonstans
på den skalan har också människor placerat mig. Människor vill få svar. Var är jag
på den skalan nu – och vart är jag på väg?
Patrick Tianen pustade ut när den långa
resan att skriva boken gick mot sitt slut.
– Men först nu börjar egentligen resan.
Nu landar dessa texter hos läsarna, i postlådor och vid skrivbord och i soffor. Där bör-
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Patrick Tiainen
Jobbar som nödcentralsoperatör vid nödcentralen i Åbo.
Är aktuell med boken Taivaan ja helvetin
väliltä (Mellan himmel och helvete).
Grundade i tiden den nykarismatiska kyrkan
Uskon sana / Word of Faith Finland.

»Jag kan inte beskylla
Gud för val och tolkningar jag själv gjort.«
jar nya berättelser. Det hade jag inte räknat med. Där börjar nya upplevelser och
människor tar kontakt för att diskutera.
De vill ge feedback och få tips på hur man
kan gå vidare.
Du har fått lida mycket, och många omkring dig har lidit på grund av det skedda. Varför tror du ännu på en god Gud?
Eller gör du det?
– Jag har tänkt mycket på den frågan. Det
är mycket som spelar in, till exempel att jag
haft fina människor omkring mig. De har
reflekterat kring dessa stora frågor, förmedlat mycket gott och funnits till för mig.
Han säger att hans upplevelse är att han
inte kan skylla på Gud när det som egentligen orsakar smärta, utanförskap och skam,
är en församlingskultur.

– Den här församlingskulturen är något människor skapat, det är inte Guds fel.
Han kan inte heller hålla Gud ansvarig för den smärta som han själv orsakat
människor.
– Människan har en stor frihet – men med
den friheten kommer ett stort ansvar. Som
jag ser det handlar det om församlingskultur och -hierarkier och det är inte något
som jag kan hålla Gud ansvarig för. I starka andliga sammanhang händer det lätt att
det mänskliga förbises, och förr eller senare orsakar det smärta. Jag kan inte beskylla
Gud för val och tolkningar jag själv gjort.
Hur ser din relation till Gud ut idag?
– Där det tidigare fanns jättemycket entydiga svar och svartvita svar så tycker jag att
det idag inte finns mycket kvar. Däremot
så finns det tillit, en inbjudan.
– Budskapet om hemkomst har behållit
sin säregna kraft genom alla mina utmaningar. Det har funnits där hela tiden och
det är på något vis både utgångspunkten
och fullbordan.
Han har inte blivit medlem i någon ny
församling.
– Men jag har nog hittat tillbaka till lutherska sammanhang. För mig handlar det
också om att våga lita på att jag får vara
där och att det räcker.
Han går sporadiskt på lutherska gudstjänster och kvällsgrupper, i den utsträckning som coronaåren har gjort det möjligt.
Patrick Tiainen saknar ibland den församling han var med och grundade.
– Det var en så tajt gemenskap, och en
energisk och dynamisk verksamhet. Jag vet
inte om jag kan hitta något som någonKYRKPRESSEN NR 3 • 3.2.2022

– Jag ville skriva för att skapa en dialog, där
det inte finns en dialog idag, säger Patrick
Tiainen. FOTO: PRIVAT

sin kan ersätta det, utan jag måste kanske
bara leva vidare och vara tacksam för det
som var gott och behålla det som var gott.
I boken skriver du om liknelsen om den
förlorade sonen. Hur tolkar du liknelsen?
– Jag vet att den traditionella teologiska
tolkningen är den att det primärt är en liknelse som är riktad till judarna och hednafolken. Men jag tror likväl att det finns ett
budskap till hela den kristna kyrkan. Vi lever i faderns hus, men det avgörande är om
vi har kommit till besinning. För det var ju
det som blev vändpunkten i berättelsen om
den förlorade sonen.
Han tror att vi kan komma till tro, vi kan
ha en genuin tro, utan att vi någonsin kommer till oss själva.
– Då kan det hända att vi flyr in i själva
tron. Då lever vi på ett sätt som den äldre sonen. Han kunde inte glädjas över den
återfunna sonen och festen och glädjen och
dansen. Han hade bott i faderns hus hela
tiden, men han hade aldrig mött sig själv.
Vad vill du säga till kristna som inte accepterar homosexualitet?
– Lyssna till de homosexuella, möt dem och
stifta bekantskap med dem. Många kristna
har inte en upplevelse av hur det är att leva med en annorlunda sexuell läggning –
de språkrören saknas ofta i diskussionen.
Han säger att det inte bara handlar om
sexualetik, sexualitet eller tro.
– Det här handlar om människor. Det är
en sak att möta läror, uppfattningar eller
Forts. på följande sida.
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Patrick Tiainen grundade i tiden den nykarismatiska kyrkan Uskon sana / Word of Faith Finland. Nu har han hittat tillbaka till lutherska sammanhang. Bilden är
från 2015. FOTO: ARKIV/JOHAN SANDBERG

texter, en annan sak att möta en människa, ansikte mot ansikte.
Patrick Tiainen tror att kyrkan ska vara
en plats för oss alla.
– Där behöver vi fortfarande aktiv dialog. Men jag tror också att det är viktigt
att ta hand om det primära. Varför söker
människor sig överhuvudtaget till en församling? Och det är just hemkomsten. Fokuset får inte tappas bort – det finns andliga behov som behöver mötas.
– Det blir också så lätt en diskussion som
bara kretsar kring om vi homosexuella får
finnas till. Får jag vara med, får jag tjäna?
Var går gränsen?
Har de kristna sammanhangen blivit
bättre på att möta dem som hör till en
sexuell minoritet?
– Medvetenheten har ökat. Utmaningen är
att det inte finns en enhetlig linje. Det är
mycket som är outtalat. En del tycker att
man kanske måste leva i celibat. En del förespråkar fortfarande förändring. På vissa
håll kan man bli medlem och till och med
tjäna i församlingen, men då finns det en
outtalad regel: ”Det gäller sedan inte om
du ingår i en parrelation.” Medan vissa
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»Det blir
lätt en
diskussion som
bara
kretsar
kring om
vi homosexuella
får finnas
till.

församlingar, till exempel i den lutherska
kyrkan, har en kyrkoherde som är öppet
homosexuell och lever med en partner.
– Man har kommit långt på det sättet att
man redan är medvetna om att det finns
människor med en annorlunda sexuell
läggning. Men vad betyder det i praktiken? Där finns det ännu mycket att göra.
Var skulle du börja?
– Jag skulle börja med att säga att vi måste
medge det faktum att nu har vi ingen enhetlig linje och att det finns outtalade regler. Och så länge det finns outtalade regler
så betyder det att det är fritt fram för olika
människor och grupperingar att dra linjen
där de själva upplever att det passar.
Han tycker att församlingsledarna har
ett ansvar att tala klart för alla, klart och
tydligt.
– Om det inte görs skapas det utrymme
utanför för sådana grupperingar, som kanske har en stark åsikt, som kan vara avvikande från församlingsledningen.
– Jag vill inte peka finger åt något håll.
Men vi måste medge att situationen är
oklar. Först då kan vi ta några steg vidare, komma samman och skapa en dialog.

Vad har du idag att säga om reparativ
terapi?
– Terapin bygger inte på vetenskapliga fakta. Man ser fortfarande på homosexualitet
som en störning i relationen till ens eget
kön. Många som har fått reparativ terapi
lider av olika former av ångest, depression
och destruktivitet.
Han känner ingen som blivit ”botad” från
sin homosexualitet.
– Det finns några som har upplevt att de
tidvis har klarat av att leva utan att utöva
sin sexualitet. Det har då tolkats som att en
förändring har skett. Men det handlar om
att förneka en del av sig själv.
Hur mår du idag?
– Jag måste nog säga att jag mår jättebra.
Jag har aldrig varit så här mycket mig själv
som jag är nu. Det är någonting som jag
gläds mycket över.
Han studerar till ett nytt yrke.
– Jag blir snart korttidsterapeut. Det
känns väldigt roligt. Jag kommer att fortsätta som nödcentralsoperatör på nödcentralen i Åbo men jag kommer också att ta
emot klienter, i början en dag i veckan.
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Fast han inte
förstår ett ord
JAG BLEV onekligen lite förvånand
när jag såg honom längst bak i salen.
Där satt Pentti, en drygt 70-årig man
jag lärt känna via jobbet. Förvåningen berodde inte på att det var en kristen tillställning, jag visste sedan tidigare att Pentti var troende. Förvåningen berodde på att det var ett helsvenskt möte och jag med fullständig
tvärsäkerhet visste att Pentti inte talar ett ord svenska. Han har inget
emot finlandssvenskar men svenskan har bara inte slagit rot hos honom.
Efter mötet gick jag för att växla några ord med honom och han kände kanske att han behövde förklara sin närvaro.

J AG HAM NADE I ...

”JAG UPPTÄCKTE de här samlingarna häromåret när finska och svenska församlingen hade en gemensam
satsning och tyckte de är fina. Här
är många unga familjer, musiken är
skickligt framförd och stämningen är
lugn och trivsam.”
”Förstås förstår jag absolut ingenting
av det som sägs. Jag vet inte vad sångerna eller predikan handlar om och har
ingen aning om vad man ber för under
förbönen. Men det gör inget. Jag brukar titta mig omkring och tänka att alla de här människorna ju faktiskt är
mina trossyskon, trots att jag inte känner dem, inte har den blekaste aning

»Jag tror att Pentti
förstått rätt mycket
av vad kristen gemenskap handlar om.«

om vilka åsikter de har eller ens förstår
vad de säger. Men vi har ändå alla samma Far. ”
”Så jag får tillbringa en stund på söndag kväll inför Guds ansikte, i tillbedjan tillsammans med mina bröder och
systrar i tron. Jag tycker det är ett bra
sätt att samla sig inför veckan som
kommer. Även om jag som sagt inte
förstår ett ord av det som sägs.”
JAG TROR att Pentti förstått rätt
mycket av vad kristen gemenskap
handlar om. Det är inte enbart en fråga om vänskap och relationer, det är en
djupare samhörighet. Och vi har den
oberoende av om vi förstår (oss på) varandra eller inte.
PS. Jag fick också en påminnelse om
att inte underskatta Gud. Hans medel
för att att möta och bygga upp en
människa är mycket större än jag kan
föreställa mig. DS.
Mats Björklund är jordbrukare från
Pedersöre.

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

Karantän med Covid-19
Jag bokade vaccineringstid för min tioåriga son i början
av januari. Coviden hann före. Alla i familjen smittades.
Att vänta på två kassar med varm husmanskost och
butiksuppköp, höra dörrklockan ringa och öppna dörren – det är en ynnest.

Christa Mickelsson
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BETRAKTAT

SÖNDAG 6.2.2022, Kyndelsmässodagen
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
har fått sitt namn från seden att välsigna alla ljus som ska användas i kyrkan
under det kommande året. Vi firar också frambärandet av barnet Jesus i templet
och den gudomliga härlighet som kom in i världen genom honom och uppenbarades för oss. Temat för söndagen är Kristus, utstrålningen av Guds härlighet.

Helgens texter
FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 52:8–10

HELENA RÖNNBERG

En hemlig tröst
NÄR FÖRFATTAREN Douglas Coupland på 1990-talet spred
idén om att namnge generationerna med en bokstav var den
första märkt X, i stort sett krigsbarnens avkomma. Som följdes av Y som växte upp med datorer och mobiltelefoner. Nu
har vi millenniegenerationen Z, den utvecklade teknologins
försökskaniner, som visar vad som händer med unga som under största delen av sin tid konsumerar spel och sociala medier. I mina ögon ett tröstlöst experiment som skördat många
offer före pandemins alfa, beta, delta och omikron.
DET HÄNDER lätt att jag som växt upp med generation
X-perspektivet upplever världen rätt mörk. Mycket av den
optimism och framtidstro som fanns på 1980-talet, efter att
krigsbarnen skapat oss ett gott samhälle, har idag försvunnit. Jag spanar desperat efter ljus i mörkret då jag ser hur
samhället är splittrat och både unga och äldre mår dåligt. Gemenskap och empati är bristvaror. Känslan av maktlöshet är
stark. Det behövs hopp och tröst. Någon som övertygar oss
om att det nog ska ordna sig.

»Israels Tröst ligger plötsligt
i hans armar.«
NÄR SYMEON i Jerusalems tempel tar upp Jesusbarnet i sin
famn får han se allt han drömt om och längtat efter hela sitt
liv. Israels Tröst ligger plötsligt i hans armar. Världens ljus
och räddning. Efter alla år av mörker, hopplöshet och förtryck. Nu kunde den gamle dö i frid. Gud uppenbarade sin
räddningsplan för hela världens generationer genom sin son.
OCKSÅ DOUGLAS Coupland fick i sin vilsenhet och sitt sökande efter mening för Generation X se en möjlighet. Han
skrev att han har en hemlighet: han längtar efter Gud och
kan inte klara sig utan Honom. Jag delar hans hemliga tröst.

ANDRA LÄSNINGEN
2 Kor. 3:18–4:6
EVANGELIUM
Luk. 2:22–33
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Psalmförslag
53
51
52
222
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

Läs mera i
Luk. 2:22–33.

Gud, tack för att du
går med oss också
alla de där tröstlösa
dagarna. Hjälp oss att
se var vårt verkliga
hopp finns då vi söker
tröst i fel saker. Låt oss
få sprida ditt ljus till
alla vi möter. Amen.
Bönen är skriven av Helena Rönnberg.

SÖNDAG 13.2.2022, Tredje söndagen före fastetiden

Nästa söndag
heter på latinska Septuagesima (den sjuttionde). Namnet talar om att det är
sjuttio dagar till påsken. Dagens evangelium påminner om att Guds nåd inte kan
förtjänas. Hans godhet är lika stor mot alla. Temat är Den oförtjänta nåden.

Helgens texter ”Så säger Herren:

Psalmförslag

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jer. 9:23–24

266: 1–3
905
941
945
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

ANDRA LÄSNINGEN
1 Kor. 9:24–27

Helena Rönnberg är kaplan i Sibbo svenska församling. Hon hoppas på att alla ska hitta Israels tröst och
hopp i sina liv. Hon tipsar om att umgås och göra saker tillsammans – familjer, unga och äldre.

”Herre, nu låter du
din tjänare gå hem,
i frid, som du har
lovat. Ty mina
ögon har skådat
frälsningen somdu har berett åt alla
folk ...”

EVANGELIUM
Matt. 20:1–16

Den vise skall inte vara stolt
över sin vishet, den starke
inte över sin styrka, den rike
inte över sin rikedom. Den
som vill vara stolt skall vara
stolt över detta: att han har
insikt och kunskap om mig,
om att jag, Herren, verkar
i kärlek ...”
Läs mera i Jer. 9:23–24.

KYRKPRESSEN NR 21 • 15.10.2022

BORGÅ • SIBBO • VANDA
De lokala sidorna i Borgå, Sibbo och Vanda utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Ulrika Hansson, ulrika.hansson@kyrkpressen.fi,
tfn 040 831 6788. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

Årets pappa
bejakar livet
– Vi har det lite annorlunda
än många andra, men vi har
det bra, säger Dan Wickholm, som förra året utsågs
till årets pappa.

Dan Wickholm
Bor i Sibbo med sin familj.
Var en av tre som utsågs till
”Årets pappa” år 2021 av Socialoch hälsovårdsministeriet.
Jobbade tidigare på sjön, men
sadlade om till disponent.
Om han hade mer ledig tid skulle
han gärna läsa romaner. Tycker
om att åka ut i skärgården.
Äter gärna kötträtter av olika slag.

TEXT: ULRIKA HANSSON
SIBBO Dan Wickholm vet vad ett fullspäckat schema innebär. Han studerar, jobbar som
disponent, är egenvårdare för sin fru och
en aktiv pappa till Edith 12 och Fanny 10.
– Fritid kan man drömma om, men det
passar mig bra. I praktiken är jag ensamförsörjare plus att jag tar hand om min fru.
Det är inget jag klagar på, jag gör det mer
än gärna, säger Dan Wickholm.
Han har tagit tid för en snabb intervju
efter jobbet, innan han ska skjutsa Fanny
till hennes pianolektion.
Familjen har synts i många medier under
förra året när Dan Wickholm fick utmärkelsen ”Årets pappa” av Social- och hälsovårdsministeriet.
Flickorna var fyra och två när Dan Wickholms fru Lina plötsligt insjuknade allvarligt. Hon låg på sjukhus i närmare ett år.
När hon sakta återvänt till en lite normalare
vardag insjuknade dottern Edith på liknande vis. Det visade sig att de har en genetisk
sjukdom som gör varje virus till en stor risk.
– De senaste åtta åren skulle jag inte vilja att någon enda behövde gå igenom. Men
överlevnadsinstinkten är ganska hög. Och
jag har lätt att prata om saker, det är min
terapi.
Efter de mest akuta kriserna är familjen
nu samlad i hemmet i Sibbo, och vardagssysslor dominerar.
– Vi har det bra. Vi har det lite annorlunda än många andra, men vi har det bra, säger han.
Hur har du tänkt när det varit som allra mörkast?
– Man minimerar tänkandet. Jag har inte
riktigt haft tid att tänka. Det har varit att
köra fullt så länge man är vaken.
Han konstaterar att människan är oförKYRKPRESSEN NR 3 • 3.2.2022

Minister Krista Kiuru delade ut priset ”Årets Pappa” 2021 till
Dan Wickholm, Sergei Silkin och Marko Oikarainen. FOTO: PRIVAT

»Man
minimerar
tänkandet.«

klarligt anpassningsbar.
– Jag är ganska realistisk och tänker inte: Varför händer detta mig? Jag accepterar att situationen är så här, det finns värre saker. Jag tänker mer: Njut varje dag, för
du vet inte vad som händer i morgon. Men
innan sjukdomar kommer in i livet är det
svårt att verkligen förstå innebörden i den
uppmaningen.
Även om vi är anpassningsbara varierar det hur vi tar motgångar, konstaterar
Dan Wickholm.
– Hur man mår psykiskt beror på hurdan
man är som människa. Det är komplext,
och det finns inte svar på allt.
Han funderar att han kanske en dag
kommer att ha tid att tänka igenom allt

Från vänster Edith, Fanny, Dan och Lina
Wickholm. FOTO: PRIVAT
han upplevt, men just nu rullar hjulet
snabbt, med jobb, hushållssysslor, skola, hobbyer … Döttrarna har bland annat
deltagit i församlingens klubbar.
– Kyrkan hör till vår familj, så är det,
säger Wickholm.
Hurdan är en god förälder tycker du?
– Det finns ingen definition på vad en god
förälder är så där direkt. Det viktiga är att
man är som man är, att man inte försöker
ändra på sig, och att man är naturlig. Och
så är det viktigt att skapa trygghet för barnen, att vara närvarande. Man behöver inte heller organisera något stort, det räcker att man sätter sig ner och spelar något
spel eller bygger lego.
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Vuxna
– ta tid
för de
unga!
Att unga drabbats hårt av pandemin uppmärksammas i årets Gemensamt Ansvar-kampanj.
TEXT: JOHAN MYRSKOG
Årets Gemensamt Ansvar-insamling går till
unga som på grund av coronapandemin av olika orsaker behöver stöd. Speciellt psykisk hälsa är ett viktigt tema för insamlingen som särskilt inriktar sig på åldersgruppen 15–19. Många
unga upplever en känsla av isolering, ensamhet, ångest eller hopplöshet.
Helsingfors stifts biskop Teemu Laajasalo
understryker hur viktig den här kampanjen är
och uttrycker en särskild vädjan till vuxna att
engagera sig i de ungas liv.
– Det viktigaste är att ta tid för de unga och
lyssna på dem. Vi vuxna kan ha svårt att förstå
hur lång tid två år med restriktioner känns i en
ung persons liv.
Många vuxna kanske tvivlar på sin förmåga
att kunna bemöta en ung person men Laajasalo uppmuntrar till att inte låta det stå i vägen.
Det viktigaste är att viljan finns och att intresset är genuint.

Unga mår på det stora hela
väldigt dåligt just nu. Vuxna
kan hjälpa genom att finnas
till för dem. FOTO: PIXABAY

– De unga märker nog direkt vem som på riktigt bryr sig om dem eller inte.
Han poängterar att vuxna har en helt annan
möjlighet att se tillbaka på historien och påminna de unga om tidigare utmaningar och katastrofer.
– Det har funnits kriser förut och vi har klarat oss ur dem. Det är viktigt att inte förringa
den här specifika situationen med just coronapandemin, men samtidigt sätta den i ett större
perspektiv och inge hopp om att också den här
situationen någon gång får ett slut.

Distans skapar risk för isolering
Anna Perret är 18 år och gymnasieelev. Hon
beskriver de senaste åren som tyngre än vanligt även om det funnits olika faser under tiden
pandemin varat.
– Det finns så många aspekter av de senaste åren, men särskilt med skolan har det känts
ganska jobbigt. Speciellt i början då undervisningen skedde på distans försvann motivationen nästan helt.
Hon säger att det ibland varit svårt att besluta
ifall de ska träffas med vännerna eller inte, eftersom rekommendationerna varit att försöka
undvika kontakt så mycket som möjligt.

– Det har emellanåt skapat en känsla av isolering. Det går ju att kommunicera med olika appar men det är inte samma sak som att ses fysiskt. Det hjälper att tala men att ses på riktigt
ger en bättre gemenskap.
Ur Anna Perrets perspektiv kan hon ana att
hennes åldersgrupp mår sämre än vanligt på
grund av pandemin.
– Den bild jag fått är att fler och fler ungdomar lider av stress och prestationsångest och
fler mår illa och orkar inte. Jag kan förstås bara säga vad jag själv uppfattat, men jag har också sett statistik på att unga mår sämre. Till en
viss del stämmer det men det kanske inte helt
och hållet beror på pandemin.
Hon säger att skolorna redan uppmuntrar folk
att prata med någon om man behöver, men att
det bra kunde uppmuntras ännu mer.
– De vuxna i allmänhet får gärna ha lite mer
förståelse för oss unga. Vi försöker göra vårt bästa men vi har det ganska stressigt emellanåt.

Det här är en förkortad version av originaltexten. Läs hela artikeln på: kyrkpressen.fi/helsingfors. Mer information
om insamlingen Gemensamt Ansvar hittas på: yhteisvastuu.fi.

BORGÅ Övernattning

SIBBO Virtuellt

Läger för skolbarn

Bönestund

Välkommen med på våra övernattningsläger på Pellinge kursgård! Vi leker, äventyrar, har andakter i
kapellet, delar gemenskap och vilar ibland. 30 barn ryms med på lägret som kostar 38 €.
Anmälning på domkyrkan.fi under fliken ”Anmälningar läger”. Anmälan öppnar måndag 7.2. Om lägeravgiften på 38 € utgör ett hinder för deltagande så ta kontakt. Lägerdeltagarna får ett infobrev på
posten före lägret.
Sportlovsläger för åk 1-3: 21-23.2.2022 på Pellinge
Vårläger för åk 4-7: 18-20.3.2022 på Pellinge
Mera info om lägren: Brenda Serralde/brenda.serralde@evl.fi.
OBS: I beaktande av alla deltagares välbefinnande kan lägren ställas in om coronarestriktionerna ändras.

Välkommen att följa med en
bönestund med musik och
sång, fredagen 11.2 kl. 10 på
Youtube-kanalen Kirkko Sipoossa – Kyrkan i Sibbo.
Medverkande kantor Camilla
Wikström-Rönnbacka, diakon
Sara George och diakonissan
Karin Åstrand.
Du kan sända dina önskemål om förbön till
oss via boneladan.sibbo@evl.fi.
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Sö 6.2 kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan: på Kyndelsmässodagen, Ståhlberg, Lindgård, Lemberg, Söderström,
Hätönen, Tollander, vokalensemble.
Insamlingen Gemensamt Ansvar öppnas i mässan. Strömmas via Youtube.
Länk på www.domkyrkan.fi
Sö 13.2 kl. 9.30 Gudstjänst i S:t Olofs
kapell: Pellinge, Eisentraut-Söderström, Söderström
Sö 13.2 kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan: Smeds, Eisentraut-Söderström,
Tollander.
Du kan ta del av högmässan via församlingens webbradio: Sändningen
från Domkyrkan är direkt, ingen kopia av den blir kvar på webbplatsen.
Webbradions länk hittas på www.
domkyrkan.fi. Förutom medverkande
kan 30 personer delta i mässan på
plats i Domkyrkan.

SIBBO

Mer information: på Sibbo svenska
församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi
Sö 6.2 kl. 12 Högmässa: i Sibbo kyrka. Start för insamlingen Gemensamt
Ansvar. Strömmas.
On 9.2 kl. 16–18 Hämtning av förbeställd GA-middag: från Kyrkoby
församlingshem.
Fr 11.2 kl. 10 Strömmad bönestund: i
Sibbo kyrka.
Sö 13.2 kl. 18 Kvällsmässa: i Söderkulla kyrka. Strömmas.
Information gällande restriktioner
och övrig verksamhet: finns på
församlingens hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi.
Högmässor och gudstjänster strömmas: på Youtubekanalen Kirkko Sipoossa – Kyrkan i Sibbo.

VANDA Barn

Musiklek och
babyrytmik
Välkommen till musiklek och
babyrytmik i Dickursby kyrka! Fredagar kl. 10 Musiklek för
1–3-åringar med vuxen, fredagar
kl. 14 Babyrytmik för 0–6-månadersbarn med vuxen.
Anmälningar till Heidi Åberg på
telefon 040 480 1088. Mera information finns på församlingens hemsidor.
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KOLU M N E N
VANDA

SÖ 6.2 kl. 10 Högmässa: i Helsinge
kyrka S:t Lars Anu Paavola och Anders Ekberg.
SÖ 6.2 kl. 12 Högmässa: i Dickursby
kyrka, Anu Paavola och Anders Ekberg.
TI 8.2 kl. 13 S:t Martins krets, Myrbacka Virta kyrka, Aalto rummet.
SÖ 13.2 kl. 10 Högmässa: i Helsinge
kyrka S:t Lars Sini Aschan och Anders
Ekberg.
TO 17.2 kl. 14-16 English message
club: i Dickursby kyrka. Mera information och anmälningar Heidi Salminen 0503301828.
Högmässorna från Helsinge kyrka
S:t Lars strömmas: via församlingens
YouTube kanal.
Med förbehåll för ändringar och
annulleringar i programmet p.g.a.
pandemin.
På kommande
Musiklek och babyrytmik: i Dickursby kyrka. Fredagar kl. 10 Musiklek
för 1-3 åringar med vuxen, fredagar
kl. 14 Babyrytmik för 0-6 mån med
vuxen. Anmälningar till Heidi Åberg
0404801088. Mera information finns
på församlingens hemsidor.
Kansliets öppettider:
må-fre kl. 9-12,
tfn 09-8306 262,
epost vandasvenska@evl.fi
Vid behov av ekonomisk eller annan
hjälp kontakta våra diakoniarbetare
0503301828 eller 0504645068.

MIKAEL GRÖNROOS

När blir allt normalt?
VÄLKOMMEN TILL vår samling på lördag kl. 18! På grund av
pandemin ställer vi in, i stället samlas vi om tre veckor på fredag kl. 19! Tyvärr måste vi ställa in också vår samling på fredag, vi återkommer med info när restriktionerna har lättat!
Det gäller att komma ihåg att uppdatera hemsidan, Facebook,
Instagram och bokningssystemet med nya aktuella uppgifter.
Sedan sucka djupt över att informationen i den tryckta församlingstidningen inte mera kan ändras och hoppas att församlingsmedlemmarna förstår den minst sagt krångliga situationen.

»Kyrkan har överlevt ofredsår.«
SOM FÖRSAMLINGENS informatör har jag nu i snart två
år levt i ett tillstånd av ständigt föränderliga restriktioner, dekret från myndigheter och domkapitel som ska tolkas och omsättas i praktiken och annonser och uppdateringar som blivit
inaktuella nästan i samma stund som de lagts ut eller skickats till tryck. På grund av distansjobbet börjar jag bli bekant
med panelen i det sneda innertaket i mitt arbetsrum hemma.
Längtan efter att få träffas kring kaffebordet på kontoret, i
kyrkan eller i församlingshemmet är ständig, trots att Knutte (vår hund) ofta håller mig sällskap.
Visst lider många av oss av coronatrötthet och jag suckar
djupt över att ännu en gång leva i osäkerhet om huruvida nästa nummer av vår församlingstidning alls är aktuellt. Kommer vi att få fira påsk som vanligt igen? Vilken verksamhet
kan vi ha under vårvinter och vår?
ETT STENKAST från mitt arbetsrum i församlingens ämbetshus står gråstenskyrkan från 1400-talet. Den påminner
mig om hur begränsat mitt eget tidsperspektiv är. Kyrkan har
överlevt ofredsår och krig, tidigare pandemier, svältår och
andra prövningar, och när coronapandemin är över står den
fortfarande där, oberörd av inaktuella uppdateringar på sociala medier och annonser för evenemang som aldrig hölls.
Som om den skulle vilja säga att allt ordnar sig, allt kommer
att återgå till det normala.
Så pricka in nästa samling i kalendern. Just nu vet jag inte när och var men det blir kanske kaffe eller mat, andakt,
bön, diskussion eller musik. Och du är hjärtligt välkommen!

Mikael Grönroos är informatör i Sibbo svenska församling.
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Domkyrkan har lysts upp också tidigare år. Katarina Broas tycker bäst om glädjen och stämningen under ljusfestivalen. FOTON: PRESSBILD/NIKO LAURILA SAMT PRIVAT

Något som ger
glädje och hopp
Det blir en ljusfestival i Borgå också i
år. – Vinterns mörker viker och ljuset
tar över, säger evenemangsplanerare
Katarina Broas.
TEXT: ULRIKA HANSSON

BORGÅ Festivalen ”Borgå Ljus” ordnas nu
för tredje året. Under två år har den infallit under coronatider.
– Vi är glada att det finns något som ger
glädje och hopp i denna dystra tid, säger
Katarina Broas som är evenemangsplanerare på Borgå stad.
Hon tycker det är viktigt att folk får komma ut och se Borgå i ett lite annorlunda ljus.
– Vi använder oss av staden som den är.
Idén är att vi väljer olika områden i stan,
exempelvis parker eller byggnader, och belyser dem på ett sätt som gör att de ser annorlunda ut än till vardags.
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»Vi firar
ljusets
ankomst.«

Rutten är cirka tre kilometer lång och
startar vid domkyrkan.
– Vi har hittat ett tema för årets festival:
”Vi är ute på äventyr mellan himmel och
jord”. Domkyrkan står högst upp och är lite som en kronjuvel, därifrån traskar man
genom gamla Borgå in till centrum och vidare till Kokonbacken. Det är inte så långt
mellan de olika stationerna så det fungerar också för barnfamiljer.
Vid domkyrkan är temat rymden och
stjärnorna, och det är mediakonstnär Artturi Elovirta som står bakom den satsningen.
På Runohotellet lyfts idrott genom tiderna fram tack vare fotomaterial från Borgå
museum. Bilderna projiceras på fasaden.
– Det blir sport från 1920- och 1930-talet, exempelvis simning, brottning, kajak,
skridskoåkning och backhoppning. Huset
där hotellet nu finns var idrottsväsendets
kontor i många år.
Förra årets ljusfestival drog 20 000 besökare under tre dagar.
– Det är roligt att kunna göra det här i
all tristess som råder. Jag har uppskattat
glädjen som människorna får genom det
här. Glädjen och stämningen är det bästa, och känslan av att publiken får något
överraskande.
På vägen genom stan kan man möta dan-

sare i Runebergsparken och vid slutmålet
Kokonbacken finns aktiviteter för barnfamiljer.
– Nedanför slalombacken, som är upplyst, finns ett trevligt område för barn med
en ljuslabyrint där man kan hitta spännande saker.

Ljuset vinner
Det finns en tanke med att ljusfestivalen
ordnas i februari.
– Vår uppgift är att liva upp stan och se
till att det finns något året runt för besökare, inte bara jul- och sommartid.
– Vi har följt med hur solen går upp och
ner, och precis när festivalen är över börjar vinterns mörker vika och ljuset ta över.
Vi firar ljusets ankomst!

Festivalen Borgå Ljus
Firas i Borgå 11–13.2 kl. 18–21.
Info och ruttkarta: borga.fi/borga-ljus-info
Arrangör är Borgå stad med många olika
aktörer, konstnärer och tekniker.
Besökare uppmanas att komma till fots om
möjligt för att undvika rusning och köer.
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De unga
behöver hopp
IDAG VET vi att pandemins offer är betydligt fler än de som smittats, de som
vårdats på sjukhus eller de som mist
någon nära. Många av våra barn och
unga tillhör offren. Barn som berövats sina vardagliga upplevelser under långa restriktioner och unga som
tvingats sätta sina liv på paus under
snart två år.

KOLUMN
Pia Öhman
jobbar på Folkhälsan, som sakkunnig inom ungdomsområdet.

I UNGDOMEN ska man frigöra sig från
sina föräldrar, bygga upp sin identitet
och vidga sitt perspektiv. Unga behöver varandra för detta. Visst går det att
ingå i ett sammanhang hemifrån, men
en viktig dimension saknas: kontakt.
Vårt mänskliga behov av att bekräftas
av varandra, se varandras miner, skrat-

ta åt varandras skämt, ifrågasätta varandra eller bara sitta trångt i en soffa.
Detta oskrivna och outtalade märks
egentligen först då det inte finns. Jag
träffar unga som idag är mer tillbakadragna eller känner sig osäkrare i sociala sammanhang än innan. Det finns
unga som inte vågar komma till skolan
efter en distansperiod då ångesten blivit så stor.
EN AV de stora skillnaderna mellan
oss vuxna och de unga handlar om att
vi vuxna har ett perspektiv att reflektera mot. Vi har en erfarenhet som hjälper oss att förstå helheter bättre än vad
unga ännu har möjlighet till. Jämfört

»I varje möte kan du
förmedla trygghet
och hopp.«

med barn har unga en större medvetenhet och kunskap, vilket kan öka ångesten medan yngre barn ofta skyddas av
sina föräldrar som kan portionera ut information och skydda från ett informationsöverflöd. Under pandemin har föräldrar och skola satsat hårt på att upprätthålla vardagen för barnen så gott
det går, för att vi vet att det mest stödjande i kris är att ha så mycket bekant
och tryggt kring oss som möjligt. Detta stöd måste vi fortsätta med, så länge
som det kommer att ta oss att komma
ur krisen helt och hållet.
DET TRYGGA och bekanta handlar också om att vara tillsammans. Viktigt är
också hur vi bemöter varandra. I varje möte med en annan kan du förmedla trygghet och hopp. Och vid varje möte med ett barn eller en ung är detta speciellt viktigt. Du kan berätta att du inte
har svar på alla frågor, men att du gärna
lyssnar och pratar och finns här. Och att
allt kommer att bli bra.

Hallå där
Ulrika Lindblad!
Hon är ny informatör i Johannes
församling.
– DET NYA jobbet känns roligt, intressant och engagerande. Jag ser fram emot att lära mig mer om det och att jobba
just som informatör.
Hon är såväl magister i Nordiska språk som merkonom och
har också jobbat bland annat som journalist, språkgranskare och museipedagog. Hon bor i Ekenäs. Hurdan är relationen till Helsingfors?
– JAG ÄR född här och passande nog döpt i S:t Jacobs kyrka på Drumsö, som ju hör till Johannes område. Där fick jag
dessutom vara Lucia som 5-åring.
JOHAN MYRSKOG
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Vuxna
– ta tid
för de
unga!
Att unga drabbats hårt av
pandemin är ingen överdrift. Årets Gemensamt
Ansvar-kampanj uppmärksammar detta. Även i församlingar vill man erbjuda
möjlighet för unga att få prata.
TEXT: JOHAN MYRSKOG
Årets Gemensamt Ansvar-insamling går
till unga som på grund av coronapandemin av olika orsaker behöver stöd. Speciellt psykisk hälsa är ett viktigt tema för insamlingen som särskilt inriktar sig på åldersgruppen 15–19. Många unga upplever
en känsla av isolering, ensamhet, ångest
eller hopplöshet.
Helsingfors stifts biskop Teemu Laajasalo understryker hur viktig den här kampanjen är och uttrycker en särskild vädjan
till vuxna att engagera sig i de ungas liv.
– Det viktigaste är att ta tid för de unga
och lyssna på dem. Vi vuxna kan ha svårt
att förstå hur lång tid två år med restriktioner känns i en ung persons liv.
Många vuxna kanske tvivlar på sin förmåga att kunna bemöta en ung person men
Laajasalo uppmuntrar till att inte låta det
stå i vägen. Det viktigaste är att viljan finns
och att intresset är genuint.
– De unga märker nog direkt vem som på
riktigt bryr sig om dem eller inte.
Han poängterar att vuxna har en helt annan möjlighet att se tillbaka på historien
och påminna de unga om tidigare utmaningar och katastrofer.
– Det har funnits kriser förut och vi har
klarat oss ur dem. Det är viktigt att inte förringa den här specifika situationen med
just coronapandemin, men samtidigt sätta den i ett större perspektiv och inge hopp
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Unga mår
på det stora
hela väldigt
dåligt just
nu. Vuxna
kan hjälpa
genom att
finnas till för
dem. FOTO:
PIXABAY

om att också den här situationen någon
gång får ett slut.

Distans skapar risk för isolering
Anna Perret är 18 år och gymnasieelev.
Hon beskriver de senaste åren som tyngre än vanligt även om det funnits olika faser under tiden pandemin varat.
– Det finns så många aspekter av de senaste åren, men särskilt med skolan har
det känts ganska jobbigt. Speciellt i början
då undervisningen skedde på distans försvann motivationen nästan helt.
Hon säger att det ibland varit svårt att
besluta ifall de ska träffas med vännerna
eller inte, eftersom rekommendationerna
varit att försöka undvika kontakt så mycket som möjligt.
– Det har emellanåt skapat en känsla av
isolering. Det går ju att kommunicera med
olika appar men det är inte samma sak som
att ses fysiskt. Det hjälper att tala men att
ses på riktigt ger en bättre gemenskap.
Ur Anna Perrets perspektiv kan hon ana
att hennes åldersgrupp mår sämre än vanligt på grund av pandemin.

Gemensamt Ansvar 2022
Kampanj som ordnas varje år med olika
insamlingsmål.
Årets insamlingsmål är unga, särskilt i
åldersgruppen 15-19 som på olika sätt farit
illa under coronapandemin.
Insamlingen startar den 6 februari 2022.
De huvudsakliga månaderna i fokus är
februari till april men insamlingen pågår
hela året.
Läs mer om kampanjen och hur du kan
vara med och bidra på www.yhteisvastuu.fi

– Den bild jag fått är att fler och fler
ungdomar lider av stress och prestationsångest och fler mår illa och orkar inte. Jag
kan förstås bara säga vad jag själv uppfattat men jag har också sett statistik på att
unga mår sämre. Till en viss del stämmer
det men det kanske inte helt och hållet beror på pandemin.
Hon säger att skolorna redan uppmuntKYRKPRESSEN NR 3 • 3.2.2022
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Matteus
församling
Andligt liv

»Vi
försöker
göra vårt
bästa
men vi
har det
ganska
stressigt
emellanåt.«

rar folk att prata med någon om man behöver, men att det bra kunde uppmuntras
ännu mer.
– De vuxna i allmänhet får gärna ha lite
mer förståelse för oss unga. Vi försöker göra vårt bästa men vi har det ganska stres�sigt emellanåt.

Matteusmässa: I Matteuskyrkan, söndagar kl. 10. Följ med
direkt via Matteus församlings Facebooksida och delta
i gemenskapen i kommentarsfältet. Strömningarna
hittas också på församlingens
hemsida www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus . Vi
strömmar åtminstone 6 och
13.2. Förändringar i programmet kan ske. Följ med på vår
Facebooksida.
Kvällsmässa: I Matteuskyrkan 27.2 kl. 18. En stämningsfull mässa utan krav
OBS Ingen mässa kl. 10 denna söndag.
MU-mässa: Matteus Ungdoms veckomässor varje
onsdag kl. 18! Välkommen
med vare sig du är ung i ålder eller själ och hjärta.
Molnet: En bönegrupp
som är öppen för alla. Du
kan komma en eller flera
gånger. Vi träffas varannan
torsdag i Matteuskyrkan kl.
18-19.30. I februari hoppas
vi kunna träffas den 10.2
och 24.2. Välkommen! Info:
Gun Holmström, 040 759
6851. Mer info finns också
på hemsidan: www.helsing-

forsforsamlingar.fi/matteus
Vi följer de rådande restriktionerna, följ med info om vi
kan träffas.

Barn och unga

Missa inte! Musiklek: På tisdagar kl. 10 samlas Matteus
musiklek online. Välkommen
med du som är hemma med
barn och vill prata och sjunga
bort en stund. För mera info
och länk till tillfället, kontakta musikledare Daniela:
daniela.stromsholm@evl.fi
eller 050 596 7769.
Tweentisdag: 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. Vi ses
igen efter sportlovet.
Barnkör och pysselklubb
för åk 1–2: I skolorna på
torsdagar, 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,
och ledare för barnverksamheten Catarina Bärlund-Palm, 050 380 3936.
Enligt de nuvarande restriktionerna hoppas vi kunna
börja efter sportlovet.
Öppet hus för unga: I Matteuskyrkan varje onsdag kl.

Walk-in-terapi för unga
I Matteus församling har man precis börjat med en Walk-in-terapi för unga i åldern
16-29. Idén är att det ska vara smidigt eftersom det är möjligt att dyka upp utan tidsbeställning och få prata med någon. Det
finns möjlighet att få terapi på tre språk:
finska, svenska och engelska.
– Det är ett lite liknande system som med
drive-in-coronavaccinationerna, säger diakon Carita Riitakorpi.
Walk-in-terapin har öppet på måndagar
mellan 12 och 16 och vem som helst inom åldersgruppen har möjlighet att komma dit.
Det går också bra att vara anonym.
– Vi har än så länge ingen gräns för hur
många veckor vi har walk-in-terapi. Det är
öppet tills vidare, säger Riitakorpi.
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MATTEUS Psykiskt välmående

Walk-in terapi på tre språk
i Matteuskyrkan
Walk-in terapi är en öppen mottagningsform för
16–29-åringar. Välkommen utan tidsbeställning. Det är
möjligt att förbli anonym under besöket. Diskussionen
räcker 45–60 minuter. Måndag kl. 12–16 i Matteuskyrkans Varustamo-Livsrum, Åbohusvägen 3 (innergården, gatunivå). Mer info: Tonja Weckström, tfn 09 2340
7330 eller tonja.weckstrom@evl.fi samt på www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus.

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.

Musik

Popkören: 15:30 på tisdagar
i samband med Tweentisdagen. Vi börjar igen efter
sportlovet.
Kyrkokören: övar online tisdagar kl. 18:30.
Vår Ton: Vi följer med restriktionerna, och hoppas
kunna sjunga snart igen!
Matteus SALT: Vi träffas online lördagen den 5.2 kl. 10.
Diskussion och fördjupande
reflektion. Kontakta Juho
Kankare för mer information, 050-3803957.
Samling för män: Vi hoppas
kunna träffas fredagen den
18.2 kl. 18. Gäst Tomas Ray
talar kring temat Missionens
utmaningar idag.
Stickklubben: Vi hoppas
kunna träffas 17.2 och 3.3 kl.
11-13 i Matteussalen, Åbohusvägen 3.
Missa inte! Föda utan rädsla:
Flyttas framåt till lördag 5.3
pga de rådande restriktionerna. Ni kan anmäla er
t.o.m. 27.2. Föda utan rädsla
är en förlossningsförberedande kurs för både den
födande och stödpersonen.
Läs mer på www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
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).
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HELSINGFORS
Johannes
församling
Gudstjänster

Sammanlyst högmässa:
söndag 6.2 i Johanneskyrkan
kl 12.
OBS! 6.2 ingen mässa på
Heikasvägen!
Högmässa: söndag 13.2 kl.
12 i Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12.
Mässa: söndag 13.2 kl. 10 på
Heikasvägen 7 på Drumsö.
Veckomässa: onsdagar kl.
18 i Johanneskyrkan.
För uppdaterad information,
besök helsingforsforsamlingar.fi/johannes. Du kan
också kontakta pastorskansliet med dina frågor
mån–tis och tors–fre mellan
kl. 10 och 15 (johannes.fors@
evl.fi, 09 2340 7700).    

Gemenskap

Samtalsgruppen Bibel, tro
och tvivel: måndag 14.2 kl 18
i Hörnan (På Teams ifall restriktionerna inte tillåter att
man kan träffas). Mera info
fås av Kisa Korkman (kisa.
korkman@gmail.com).

JOHANNES
Samtalstjänst

Behöver
du prata?
Är du i behov av att få
prata med någon som
lyssnar? Kyrkans samtalstjänst finns till för att
möta människors behov av att tala om livet.
Du kan ringa, chatta eller
skriva ett brev på nätet.
Här hittar du alla kontaktuppgifter: https://evl.fi/
kyrkanssamtalstjanst
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Träffpunkt (ifall restriktionerna tillåter): 8.2 kl. 14 i
Högbergssalen, Högbergsgatan 10, andra våningen.
Samtal, gemenskap och
kaffe/te. Talare: André
Troberg. Följ med på vår
hemsida för den senaste
uppdateringen.

Barnfamiljer

Musikleken är på paus tills
restriktionerna lättar. Följ
med uppdateringar på vår
hemsida samt Johannes
barnverksamhets Facebooksida.

Musik          

Lunchmusik: tisdagar kl. 12
i Gamla kyrkan. Lunchmusiken strömmas på Gamla
kyrkans Facebooksida (Vanha kirkko).
OBS! Alla körer håller paus
tills restriktionerna lättar.

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,
Höbergsg. 12, Högbergssalen 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! Just nu är 30 personer välkomna på plats, men
du kan även följa med från
din hemsoffa.
Högmässa i Munksnäs kyrka: Söndagar kl. 10. Streamas till Petrus facebook.
Högmässa i Åggelby gamla
kyrka: Söndagar kl. 12. 16
personer på plats.
Puls-gudstjänst: Söndagar
kl. 15.30 i Petruskyrkan. En

PETRUS Sorgekurs

Hjälp att bearbeta sorg
gudstjänst i nyare stil för alla
åldrar. Följ även med gudstjänsten via Petrus YouTube.

Barnfamiljer

Följ Petrus Kidz-gruppen
på facebook och hemsidan
för aktuell info om då vi ses
fysiskt igen!
Barnens söndag online: sö
6.2 kl. 9-9.30. Då vi inte
kan vara så många i kyrkan
samtidigt på söndagar är
vi online. Vi har något kort
för alla åldrar, också dom
minsta, genast i början på
vår träff. Själva innehållet är
mest för barn ca 5år uppåt.
Välkommen med och ha roligt tillsammans!
Musiklek: Följ med Petrus
kidz på facebook för att höra om musikleken fortsätter
online eller på plats i februari. Kontakta Anne Koivula
(@evl.fi).

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 8.2 kl. 19. Tvåspråkig förbönsgudstjänst
i Munksnäs kyrka. Henrik
Perret, Ronny Thylin. 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. 30
personer är välkomna på
plats. Vi uppmuntrar till användning av munskydd och
god handhygien.

Sorgekursen Vägen Vidare är till för dig som förlorat
någon, nyligen eller för länge sedan, och vill ha hjälp
att bearbeta sorg. Vi börjar varje kväll med kaffe/te
och tilltugg, ett kort föredrag och möjlighet till samtal i mindre grupper. Kursen passar för alla oberoende
av åskådning och var du bor. Kursen börjar tisdag 1.3 kl.
18.30 i Petruskyrkan. Anmäl dig till Petrus kansli.

Evenemang

Missa inte! Alpha: Alla funderar på livets stora frågor. Alpha är ett tillfälle att utforska
livet och tron under 10 kvällar
med middag, videoföreläsning och samtal. Kursen är för
alla, oberoende av tidigare
kunskap eller bakgrund. Onsdagar kl. 18 i Petruskyrkan,
start 2.3. Anmäl dig redan nu!
tuomas.metsaranta@evl.fi.
Mer info på petrusforsamling.
net/alpha
Själavårdande Krito-samtalsgrupp: Helande genom
delande - en själavårdande kamratstödsgrupp där
vårens tema är känslor.
Vi samtalar konfidentiellt
om olika slags känslor och
undersöker vad de hör samman med och vad de vill
säga oss. Du får möjlighet
att synliggöra och bearbeta
olika frågor och smärtpunkter i livet, genom att skriva
och tala om dem i gruppen.
Vi samlas 9 måndagar i Petruskyrkan kl. 18.30–20.30,
start 7.2. Deltagarantalet
är begränsat. Anmäl dig till
Camilla Vuoristo per e-post:
camilla.vuoristo@abo.fi.

Sorgekursen - Vägen vidare:
En sex kvällars kurs, varannan tisdag, för alla som förlorat någon, nyligen eller för
länge sedan och vill ha hjälp
att bearbeta sorg. Vi börjar
varje kväll med kaffe/te och
tilltugg, ett kort föredrag och
möjlighet till samtal i mindre
grupper. Kursen passar för
alla oberoende av åskådning och var du bor. Kursen
börjar tisdag 1.3 kl. 18.30 i
Petruskyrkan. Anmäl dig till
Petrus kansli.
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, Munkshöjdens kyrka, Raumov. 3, Munksnäs kyrka, Tegelst. 6, Petruskyrkan, 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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KORSHOLM

PÅ GÅNG LOKALT
KVEVLAX, SOLF
REPLOT, KORSHOLM

Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Korsholm utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Ulrika Hansson, ulrika.hansson@kyrkpressen.fi,
tfn 040 831 6788. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

Jukka Ihatsu vill vara
konsekvent, då vet
ungdomarna vad han
står för. FOTO: PRIVAT

”Relationer tar tid
att bygga”
För att få ungdomar att öppna upp behöver man
ses många gånger och ansikte mot ansikte, konstaterar ungdomsarbetsledare Jukka Ihatsu.
TEXT: ULRIKA HANSSON
KVEVLAX Just nu finns inget ”Öppet hus” för ungdomarna i Kvevlax församling. Och konfirmand–
undervisningen för vårterminen
startar virtuellt.
– Högstadiet har distansundervisning en vecka nu eftersom så
många är i karantän eller isolering,
så vi kan tyvärr inte samla ungdomarna, säger ungdomsarbetsledare
Jukka Ihatsu i mitten av januari.
I stället för att träffas före och efter
gudstjänsten såg konfirmanderna
på den strömmade gudstjänsten och
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fick frågor som de skulle svara på.
– Vi försökte fokusera på dem i
gudstjänsten, och använde videoklipp som bland annat förklarar
varför kyrkan ser ut som den gör.

Att ses skapar öppenhet
Församlingens ”Öppet hus” brukar
samla allt från tre till tjugo ungdomar, i första hand konfirmander,
som umgås, äter något gott och tar
del av en andakt.
– Vi måste se hur det blir i februari. Om man inte träffas ansikte mot

ansikte är det svårt att få en relation.
Om vi har möjlighet att ses många
gånger utöver undervisningen så vill
jag tro att tröskeln för ungdomarna
att börja prata blir lägre. Den där relationen tar tid att bygga.
Fjolårets konfirmandgrupp kunde inte ses så mycket som Jukka
Ihatsu hade velat.
– Då är det svårare att veta hurdana de är och vad de tycker om.
Vissa av ungdomarna har också varit med i juniorverksamheten.
– När man träffar dem igen har
det skett en otrolig förändring från
femte till åttonde klass.
Han är ändå glad att juniorverksamheten inte påverkats nämnvärt
av restriktionerna.
– Vi har fler barn med i år än förra
året. Bästa marknadsföringen är om
barn som trivs säger till sina kompisar att hänga med.

»Det är viktigt att
vara sig själv.«

Jukka Ihatsu har en tumregel för
att skapa relationer till unga.
– Det är viktigt att vara sig själv.
Och att vara konsekvent med det
man gör och säger, så de vet vad
man står för.
– En av de bästa sakerna som ungdomar som hängt med i både junior- och konfirmandverksamhet
sagt till mig är: ”Du är alltid sån
där!” De vet hur jag gör och hurdan jag är.
Ihatsu är glad över att strömmade gudstjänster nått ut tillförsamlingsbor. Han har själv lagt mycket tid på det tekniska.
– Vi märker att det under gudstjänsten blivit en slags gemenskap
trots att medlemmarna inte är på
plats. De som följer med sändningen skriver att de deltar och lyssnar.
Vi har också en anställd som modererar, svarar eller lägger en tumme
upp. Och jag får veta om något inte funkar med tekniken. När gudstjänsten är över skriver många trevliga hälsningar som: ”Ha en bra
dag!”
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Dagklubbens
bästa tips!
I många familjer har det blivit
mycket hemmatid just nu, och
det kan vara svårt att få tiden att
gå. Här kommer lite tips från dagklubben om vad man kan göra
hemma tillsammans med barnen.
TIPS & BILDER: REBECCA CRICHTON
TEXT: FREDRIK KASS
KVEVLAX Kvevlax församlings dagklubb samlas på tisdag och torsdag förmiddagar kl. 9–12.
– Vi leker både inne och ute, pysslar och har
samling, där vi bland annat sjunger och lyssnar
på bibelberättelser. Vi har också sagostund och
äter mellanmål, berättar dagklubbsledare Rebecca Crichton.
I dagklubben samlas barnen utan föräldrar
under några timmar. Barn som har fyllt tre år
kan börja i dagklubben.
– Det går bra för vår del att kombinera kommunal dagvård några dagar i veckan med dagklubben två dagar i veckan, säger Rebecca Crichton.

Dagklubben har några
platser kvar
Dagklubben samlas på tisdag och torsdag förmiddag kl. 9–12.
Det finns några dagklubbsplatser kvar för vårterminen! Ta kontakt med dagklubbsledare Rebecca Crichton. I dagklubben jobbar också
dagklubbsbiträde Ika Ålander. Kontaktuppgifterna finns på församlingens hemsida. E-post
till dagklubben är dagklubbenkvevlax@gmail.com.

Recept på hemgjord Play-doh-lera
En favorit i dagklubben är Play-doh-leran.
4 dl vatten
2 msk matolja
några droppar hushållsfärg/karamellfärg
4 dl vetemjöl
2 dl salt
2 msk citronsyra
Koka upp vattnet i en kastrull. Tillsätt oljan. Droppa i några droppar hushålls-/karamellfärg (går även att blanda rött och
gult för att få orange deg och blått och rött för att få lila deg).
Blanda vetemjöl, salt och citronsyra i en stor skål. Häll det färgade heta vattnet över de torra ingredienserna och rör om ordentligt. Knåda degen för hand så fort det går (så fort den inte
är alltför het), tillsätt eventuellt lite mera mjöl om du märker
att degen är alltför lös. När den svalnat helt kommer den dock
att vara stadigare. Denna lera går att spara i en tättslutande
plastpåse i flera veckor och går att leka med om och om igen.

KVEVLAX Klubbar

Kul för barnen!
Vi vuxna får ge oss till tåls, men som tur är så får våra klubbar
för barnen fortsätta som tidigare. Vi har tre juniorklubbar, dagklubben och barnkören som träffas varje vecka. Föräldrabarnklubben träffas också, men ute i pulkabacken. Vi vuxna hinner
byta litet tankar mellan åken, vi dricker något varmt och umgås.
Är du hemma med barnen – kom med du också! Vi träffas onsdag förmiddagar om vädret tillåter. Så snart som restriktionerna
lättar kommer vi att vara i dagklubben igen.
Intresserad? Ta kontakt med Nina för mer information, telefon
044 0462312! PS – det ryms fler barn i barnkören också!
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Bön med barnens ord

KOLU M N E N

Den här bönen är gjord tillsammans med dagklubbsbarnen
under tidigare år, inför en familjegudstjänst. Bönen är formulerad med barnens egna ord. En bön att be tillsammans
med barnen där hemma!
Gud, vi tackar dig för att du har skapat hela jorden, alla djur
och årstiderna. Vi tackar dig för våra husdjur, låt dem få
vara friska. Tack för att vi har mat att äta, träd att klättra i
och papper och kritor. Tack för att du har skapat blommor
som vi kan lukta på.
Tack för våra syskon, mamma och pappa, farmor och farfar och
mormor och morfar, låt alla få vara friska. Tack för att vi har ett skelett som
håller oss uppe så vi kan hoppa. Tack för att vi har kläder, att vi har
fina och rena byxor och tröjor att sätta på oss. Vi är så glada över att det
finns glass, racerbilar, solglasögon och nallar.
Gud vi ber att inget ska börja brinna som inte är meningen att ska brinna.
Ta hand om fattiga barn så de får mat att äta. Hjälp alla sjuka människor
att bli friska och vi ber dig att ta hand om alla djur i hela världen. Jesus tack
för att du for upp på korset, och sen kom ner och började leva igen. Amen.

Jerikos murar

Påfåglar

I dagklubben brukar vi illustrera bibelberättelser med de saker och leksaker
som vi har tillgängliga, enligt devisen
”man tar vad man har”.
Här är det Guds folk som kommer
fram till Jeriko och går många varv runt
stadens murar och blåser i trumpeter.
Till slut faller murarna.

Toalettpappersrullar går det mycket av i en familj. De är också väldigt bra
att använda till pyssel. Man kan till exempel göra påfåglar! Färglägg en toalettpappersrulle, en halv papperstallrik
och dekorera med fjädrar.

REPLOT Barn

Festdag på väg!
På Kyndelsmässodagen 6 februari hålls gudstjänst för stora och små i Replot kyrka kl. 10
och i Björkö kyrka kl. 12.30. Namnen räknas
upp på de barn som genom dopet blivit medlemmar i vår församling efter föregående kyndelsmässodag. Efter respektive gudstjänst får dopfamiljerna ta hem
dopfiskarna där barnets namn och dopdagen finns antecknade. Alternativt kan dopfiskarna senare avhämtas från pastorskansliet enligt överenskommelse. Gudstjänsterna leds av Berndt Berg och Michael Wargh.
På grund av pandemirestriktionerna får endast ett mindre antal närvara
i kyrkorna vid gudstjänsterna. Därför är det önskvärt att familjer som vill
delta på plats anmäler om detta på förhand till tf khde Berndt Berg 044
3520261. Replotgudstjänsten streamas via Facebook.
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EMILIA KONTUNEN

Vi är inte ensamma
FÖR MÅNGA har året börjat i förkylningarnas tecken.
Vårt samhälle har igen begränsats av restriktioner på
grund av Covid-19. Igen påverkas våra församlingar och
våra liv mera konkret av denna pandemi.
Kyndelsmässodagen som för många församlingar inneburit familjegudstjänst blir i år lite mer osäker, igen. I
skrivande stund sitter jag hemma vid mitt köksbord under en filt. Förkyld som så många andra. Bestämmelserna
för kyndelsmässodagen är ännu inte gjorda. I kalendern
är jag inbokad på familjegudstjänst men i tankarna vågar jag ännu inte riktigt tro på de planerna. Som så mycket annat så får vi ta livet och stunden som den kommer.
Planer finns, många och fina, men det finns också plan B
och plan C. I församlingarna, liksom i samhället överlag.

»I skrivande stund sitter jag
hemma vid mitt köksbord
under en filt.«
KYNDELSMÄSSODAGENS TEMA handlar också om
planer. I gudstjänsten läser man enligt kyrkoåret om Symeon som är en djupt troende man. Symeon har fått en
uppenbarelse att han inte kommer att dö innan han har
sett Herrens Messias. Han väntar alltså på Guds frälsningsplan. Ledd av Anden går han till templet den dag
som Josef och Maria kommer med Jesusbarnet. Det är tid
för deras rening och de ska bära fram Jesus inför Gud i
enlighet med deras seder om den förstfödde sonen. Då
Symeon ser den lilla familjen komma till templet inser
han att Jesus är den han har väntat på. Han kunde redan
där i templet ana Jesus betydelse och blickade fram mot
korset på Golgata. Han anade Guds planer.
I EN tid då våra egna planer snabbt kan förändras så
får vi ändå lita på att Guds planer håller. Vi vet inte allt
som kommer att hända, men vi får lita på att vi inte är
ensamma.

Emilia Kontunen är församlingspastor i Korsholms
svenska församling.
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Gudstjänst med små och stora: sö
6.2 kl 11 i kyrkan. Mats Björklund och
Ann-Christine Nordqvist-Källström.
Körsångare medverkar, och vi får
också se filmklipp från dagklubben!
Särskilt inbjudna är de barn som
döpts i Korsholms svenska församling under det gångna året. Vi läser
upp namnen och plockar ner doplöven. Gudstjänsten strömmas på Facebook och kan senare ses även på
församlingens Youtube-kanal.
Gudstjänst: sö 13.2 kl 11 i kyrkan
med Rune Lindblom och Susanne
Westerlund. Gudstjänsten strömmas på Facebook och kan senare
ses också på församlingens Youtube-kanal.

KVEVLAX

Kyndelsmässodagens gudstjänst:
sö 6.2. kl.10. Kass, Andrén, barnkören. Vi tänder ljus för döpta sedan

förra kyndelsmässodagen 2021.
Strömmas på facebook.
Mathjälpen: ti 8.2 och ti 15.2 kl. 10 i
drängstugan. Utdelning av matkassar. Ring Nina (044-0462312) om du
inte kommit tidigare, så vet vi antal.
Gudstjänst: sö 13.2. kl. 10. Kass, Andrén. Strömmas på facebook.
Bibel- och bönegrupp: ti 15.2 kl. 19 i
Krubban.
Pastorskansliets öppethållningstider: tills vidare onsdagar och fredagar 9.15-13.

REPLOT

Gudstjänst för stora och små: sö 6.2
kl.10 i Replot (streamas) och 12.30 i
Björkö. Berg, Kronqvist, Wargh.
Högmässa: sö 13.2 kl.10 i Replot.
Berg, Wargh. Streamas.
Gudstjänst: sö 13.2 kl. 12.30 i Björkö.
Berg, Wargh.

SOLF

Kyndelsmässodagens familjegudstjänst: sö 6.2 kl 10 med Emilia
Kontunen och Patrik Vidjeskog. Även
Olof Jern och Joanna Holm medverkar. Speciellt inbjudna är de familjer

vars barn döpts under det gångna
året. Vi tänder ljus och läser upp
namnet på vart och ett av dopbarnen. Gudstjänsten strömmas på vår
FB-sida och hittas senare också på
Youtube.
Motion för mission: må 7.2 kl 9. Träff
utanför församlingshemmet för kort
andakt och gemensam promenad.
Föräldra-barnträff: ti 8.2 kl 9.30
antingen i församlingshemmet, eller så pulkaåkning i backen bakom
församlingshemmet. Ledare Joanna
Holm och Sanna Huhta.
Pensionärsträff: on 9.2 kl 13 i församlingshemmet (OBS! Om restriktionerna tillåter!)
Gudstjänst: sö 13.2 kl 10 med Patrica
Strömbäck och Patrik Vidjeskog.
Motion för mission: må 14.2 kl 9.00.
Föräldra-barnträff: ti 15.2 kl 9.30.

BERGÖ

Sö 6.2 kl. 14: Högmässa. Englund,
Brunell.
Sö 13.2 kl. 14: Gudstjänst. Isaksson,
Brunell.

MALAX

Sö 6.2 kl. 10: Högmässa i kyrkan,
med max 10 personer. Strömmas
via Malax-TV och YouTube.
Ti 8.2 kl. 18.30: Bibel och bön varje
tisdag via Teams. Sänd din e-postadress till Anette Engsbo, 040-650
7557, så får du en länk via e-posten.
Fre 4.2 kl. 19: Kvällsandakterna
varje fredag kväll startar i kyrkan.
On 9.2 kl. 18: UngdomsSocken
startar onsdagar kl 18–21 och fredagar kl 18–22.
Sö 13.2 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan,
med max 10 personer. Strömmas
via Malax-TV och YouTube.

PETALAX

Sö 6.2 kl. 12: Högmässa. Isaksson,
Brunell.
Sö 13.2 kl. 12: Gudstjänst. Isaksson,
Brunell.

SOLF Kyndelsmässodagen

KORSHOLM Dopträd

Välkommen till
familjegudstjänst!

Virtuell familjekyrka

Solfs församling vill särskilt bjuda in de familjer
som har barn som döpts i vår församling sedan senaste års kyndelsmässa.
Vi kommer att i gudstjänsten på söndag
6.2 kl. 10 läsa upp namnen och tända ett
ljus för vart och ett av de barnen.
Emilia Kontunen predikar och Patrik Vidjeskog är kantor. Även Olof Jern
och Joanna Holm kommer att medverka
samt ”överraskningssångare”.
Kollekten den dagen går till insamlingen Gemensamt Ansvar, som i år
samlar in pengar för att hjälpa barn och
unga som drabbats av coronatiden. Temat för insamlingen är ”Bidra till min
morgondag!”, och genom att bidra kan
du ge den växande generationen en ljusare framtid. Joanna kommer att berätta mera
om insamlingen i gudstjänsten.
På grund av restriktioner kan inte alla familjer
samlas i kyrkan, så därför strömmas gudstjänsten
på församlingens Facebook-sida. Den kommer senare också att finnas på vår Youtube-kanal.
Välkommen att delta i den strömmade gudstjänsten!
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Korsholms svenska församling har som tradition haft att bjuda in alla barnfamiljer som
haft dop under det senaste året, till en familjekyrka under kyndelsmässodagen. Tyvärr skulle det inte vara tryggt att göra det
i år, så istället sänds familjekyrkan på församlingens Facebook-sida (Korsholms
svenska församling – ny sida) söndagen
6.2 kl. 11 (senare laddas den även upp på
Youtube).
Mats Björklund och Ann-Christine
Nordqvist-Källström leder gudstjänsten,
och också en sånggrupp medverkar. Vi
kommer även att få se filmklipp från församlingens dagklubb!
En tradition som vi dock inte avstår ifrån
är att tömma dopträdet under gudstjänsten och läsa upp namnen på alla dem som
döpts sedan förra årets kyndelsmässodag.
Om ni önskar få ert barns doplöv hemskickat, ta vänligen kontakt med pastorskansliet, tel. 0400 415 008 eller korsholms.
svenska@evl.fi.
Varmt välkommen att delta i den virtuella familjekyrkan!
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Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Pedersöre prosteri utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Johan Sandberg,
johan.sandberg@kyrkpressen.fi, tfn 040 831 3599. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

Anders Forsman
har nyupptäckt
Niclas Nylunds
orgelmusik och
spelar den ofta
i gudstjänsten.

Larsmo har egen
huskompositör
Kantor Anders Forsman spelar numera ofta
lokalkomponerad musik i gudstjänsterna. Nu
kallar han Niclas Nylund församlingens huskompositör.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
LARSMO – Många människor skapar egen musik idag men det är mest
singersongwriter-stuket som gäller. Det är inte många som skriver
musik för orgel. Därför är jag glad
att Niclas gör det, säger Forsman.
Sedan hösten 2020 har han spelat 25 av Nylunds stycken.
– Jag spelar dem under gudstjänsterna, mest som preludium eller
postludium. Det har varit jätteroligt att spela dem, för man skärper
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terna, säger Forsman.
De känner varandra från studietiden på Konservatoriet i Jakobstad
där de delvis studerade tillsammans.
Nylund började skriva musik för
orgel 1999 medan han jobbade som
kantor i Nykarleby.
– Jag är ju själv ingen stor virtuos.
Jag är utbildad c-kantor och har en
nivå som gör att jag klarar av gudstjänster och kanske lite till. Mina
stycken är tekniskt ganska enkla,
säger han.

Fått god respons
sig när kompositören är åhörare.
Niclas Nylund är nämligen en rätt
regelbunden besökare eller en åhörare av de strömmande gudstjänsterna
i Larsmo tillsammans med sin fru.
– Niclas dök upp efter en gudstjänst och frågade vad jag spelat
för musik som slutstycke. Vi samtalade och då jag visste att Niclas skriver musik kastade jag fram
tanken att jag kunde spela lite av
hans musik. Då kom han med no-

Anders Forsman tycker Nylunds
musik är användbar. Den bygger
på klassisk musik men det finns
också lite moderna inslag av lovsång och popmusik i den.
– Mitt senaste stycke Jazzmarschen är ju egentligen en dixieland-

»Man skärper sig
när kompositören är åhörare.«

låt som jag arrangerat för kyrkorgel, säger Nylund.
Bland gudstjänstbesökarna har
responsen har varit god.
– Folk har kommit fram efter
gudstjänsten och frågat vad det
var för ett postludium som var så
vackert. Jag har fått mera respons
på Niclas musik än på någon annan
musik jag spelat. Det är något i den
som tilltalar folk på riktigt. Den är
tillgänglig för folk, lokal och modern på ett bra sätt, säger Forsman.
– Mycket av min musik är kanske
en motvikt till det elitistiska. Orgelmusiken anses vara svår att förstå sig
på. Det händer mycket i den och man
orkar inte alltid höra tjugominutersfugan till slut. Min musik är ganska
lättillgänglig och påminner om en
sångrepertoar med en tydlig melodi
och ganska enkla harmonier som är
lätta att hänga med i, säger Nylund.
Även om han slutat arbeta som
kantor skriver Nylund fortfarande musik för orgel när andan faller på. Men inte i samma utsträckning som tidigare.
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TO 3.2 kl. 12.00: Lunchmusik i Jakobstads kyrka,
Wester.
SÖ 6.2 kl. 12.00: Virtuell gudstjänst med små och
stora från Jakobstads kyrka, Björk, Wester. Eftis
medverkar. Sänds via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
TI 8.2 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön
och samtal.
TO 10.2 kl. 12.00: Lunchmusik i Jakobstads kyrka,
Konttila.
SÖ 13.2 kl. 12.00: Virtuell gudstjänst från Jakobstads kyrka, Krokfors, Björk, Borgmästars. Bertel
Widjeskogs gudstjänstgrupp. Sänds via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi. Efter gudstjänsten är
Jakobstads kyrka öppen kl. 13-14 för nattvardsgång i grupper om 10 personer.
TI 15.2 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön
och samtal.
TI 15.2 kl. 12.00: Taizéandakt i Johanneskapellet,
Borgmästars.
Jakobstads kyrka är öppen måndag-fredag kl.
9-16 för bön och stilla stund.

TERJÄRV
Sö 6.2 kl 10.00 Gudstjänst: i Terjärv fh, Komulainen, Borgmästars
- 18.00 SLEF Terjärv årsmöte: i Nabba byahem,
medv. André Djupsjöbacka
Sö 13.2 kl 18.00 Mässa: i Terjärv fh, Komulainen,
Borgmästars.

KRONOBY

Sö 6.2 kl 13.00 Gudstjänst: i Kronoby fh, Kavilo,
Borgmästars.
Ti 8.2 kl 18.00 SLEF Kronoby årsmöte: i Kronoby
fh.
On 9.2 kl 18.00 SLEF Söderby årsmöte: i Söderby
bönehus.
Sö 13.2 kl 10.00 Finskspråkig mässa: i Kronoby fh,
Kavilo, Smedjebacka.
NEDERVETIL
Sö 6.2 kl 10.00 Gudstjänst: i Nedervetil fh. Wallis,
Pulkkinen
Sö 13.2 kl 13.00 Gudstjänst: i Nedervetil fh, Wallis,
Smedjebacka.

LARSMO

Ifall coronarestriktionerna fortsätter strömmas
gudstjänsterna via YouTube kanalen Larsmo församling live. Följ med aktuell information på vår
hemsida.
Sö 6.2 kl. 10 Högmässa: Sjöblom, Forsman, barnkören. Kyrkvärd: Kackur, Sämskar.
To 10.2 kl. 11-12 Take away sopplunch: från församlingshemmet. Ingen servering på plats.
Sö 13.2 kl. 10 Högmässa: Lassila, Forsman, sång
Victoria Enkvist. Kyrkvärd: Sandvik, Hannula.

NYKARLEBY

Gudstjänster
Sö 6.2 kl 10 Bildströmmad gudstjänst: fr Jeppo
kyrka, Smeds, Lönnqvist, Ringwall, på församlingens Youtube-kanal.
Sö 13.2 kl 10 Bildströmmad gudstjänst: fr Jeppo
kyrka, Östman, Lönnqvist, Ringwall, på församlingens Youtube-kanal.
Grupper och samlingar
Sö 6.2 kl 18 Ekumenisk bibeltimme: Munsala fh
On 16.2 kl 13 Nattvardsandakt: Jepoträffis, Östman, Vesternäs
Tills vidare hålls endast strömmade gudstjänster.
Högst 10 personer medverkar. De fysiska evenemangen hålls om coronarestriktionerna tillåter. Vi
uppdaterar annonseringen kontinuerligt. Följ med
på församlingens webbplats och FB-sidan!
www.nykarlebyforsamling.fi

JAKOBSTAD Sportlovsläger

Jakobstads svenska församlings
sportlovsläger för barn i åk 1–5.
Om restriktionerna tillåter och intresset är tillräckligt stort ordnas
sportlovsläger på Pörkenäs Lägergård 3–5.3.2022. Program är bl.a.
lekar, bibelberättelsestund, pyssel och uteaktiviteter.
Intresseanmälan via www.jakobstadssvenskaforsamling.fi senast
18.2. Barn från Jakobstad har förtur.
Frågor om lägret kan riktas till ansvariga ledaren Annette Tallgren
tfn 040-3100419, annette.tallgren@evl.fi.
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bönehus.
- kl. 18 Årsmöte, Slef Esse-Kållby: Ytteresse bönehus

KOLU M N E N

Ti 8.2 kl. 14 Årsmöte Slef Emaus: Föuskällarn, Lillby
- kl. 19 Tisdagsskola: Punsar bönehus
Lö 12.2 kl. 19 Helgsammankomst: Punsar
bönehus
Sö 13.2 kl. 10 Högmässa: Esse kyrka.
Salo, Malmsten-Ahlsved, sång Anna-Pia
Svarvar. Strömmas
- kl. 10 Högmässa: Pedersöre kyrka. Anderssén-Löf, Pandey
- kl. 14 och 19 Helgsammankomst: Punsar bönehus
- kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus
- kl. 19 Kvällsgudstjänst: Purmo kyrka.
Anderssén-Löf, Pandey
On 16.2 kl. 18 Ungdomshäng: Purmo
kyrkhem  

PEDERSÖRE

www.pedersoreforsamling.fi
Förändringar kan uppkomma om restriktionerna förlängs.
Fr 4.2 kl. 18 Fredagsskola: Lepplax
bykyrka
-kl. 18.30 Fredagsskola: Flynängens bönehus
Sö 6.2 Familjegudstjänster: strömmas i
youtube från alla kyrkor. Ljuständning för
döpta år 2021
- kl. 10 Pedersöre kyrka: Salo, Pandey,
Snellman
- kl. 10 Esse kyrka: Portin, MalmstenAhlsved, sång Musikörerna
- kl. 10 Purmo kyrka: Anderssén-Löf,
Ellfolk-Lasén
- kl. 14 Sammankomst: Punsar bönehus.
- kl. 15 Sammankomst: Flynängens

Fredagar kl. 20 Ungdomssamlingar: Fyren
i Esse, Hörnan i Bennäs
Familjeklubbarna har startat som uteklubbar fr.o.m. 26.1.
Info om söndagsskolor finns på församlingens webbsida.
Häftis, Popklubben och Tweenies har
startat och hålls på samma platser och
tider som på hösten. Se församlingens
webbsida.

PEDERSÖRE Nytt material

Samlas i smågrupper och ta
del av Markusevangeliet
Församlingen vill uppmuntra till att samlas i smågrupper
och tillsammans läsa bibeln, samtala och be. Ta gärna
kontakt med någon anställd om du är intresserad av
att vara med i en sådan grupp!
Ett gruppmaterial som fr.o.m. januari 2022 finns
tillgängligt är Boris Salos nya material ”Den stora
berättelsen. En vandring genom Markusevangeliet”.
Materialet består av en bok samt inspelade program
som finns att se på youtube. Mera info om materialet
samt kontaktuppgifter till församlingens anställda
hittas på www.pedersoreforsamling.fi.
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MARKO SJÖBLOM

Bokmalens tankar
SOM PRÄST i en växande församling har jag sällan tid
för ordentlig uppdatering eller komplettering av mina
teologiska kunskaper. Vanligtvis får jag nöja mig med en
hastig genomgång av ett stycke i en bibelkommentar eller
i bästa fall en kortare predikan hos Luther eller kyrkofäderna. Uppdateringen av det teologiska kunnandet blir
alltför splittrat och fragmentariskt. Dessvärre är det inte
riktigt lätt att hitta böcker i trosläran som på ett naturligt sätt skulle grunda sig på vår kyrkas bekännelse och
samtidigt vårda ens trosliv som pastor och själasörjare.
Under det senaste halvåret har jag fått bekanta mig med
ett verk som jag varmt kan rekommendera alla som söker
andlig och teologisk förnyelse. Den amerikanska Missourisynoden publicerade för några år tillbaka ett samlingsverk om trosläran: Confessing the Gospel. A Lutheran Approach to Systematic Theolog y I-II. Fritt översatt: Ett lutherskt sätt att bekänna det glada budskapet.

»Tilliten till Bibeln är en
följd av ens tillit till Kristus.«
Utgångspunkten är förbluffande enkel. Den kristna
trosläran får och ska helt enkelt utveckla vidare det som
Jesus själv sade i Johannesevangeliet 3:16. ”Så älskade
Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, för att var
och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha
evigt liv.” Guds eget ord i Gamla och Nya testamentets
skrifter är den kristna trons enda norm och källa medan de lutherska bekännelseskrifterna utgör ett sant uttryck för denna lära.
FÖRFATTARNA BEKÄNNER sig till Bibelns fulla
ofelbarhet. Man tar samtidigt avstånd från både fundamentalismen och en ”liberal” syn på Bibeln. Även om Bibeln stärker och verkar tro, är det just evangeliet om Jesus Kristus och hans frälsningsverk som kommer först.
Tilliten till Bibeln är alltså strikt taget en följd av ens til�lit till Kristus. Visst saknar jag djupare reflektion kring
vissa frågor. Men just den ärliga tillbakagången till Bibeln och den lutherska bekännelsen i sin helhet, såväl
i teorin som i praktiken, får mig att känna djup andlig
glädje och inspiration.

Marko Sjöblom är kaplan i Larsmo församling.
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Han tycker om
att verkställa
Som tidigare verkställande direktör har Lars Solvin lärt sig att han vill
verkställa, men inte vara direktör.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
NYKARLEBY – Jag tycker om tanke, ord
och handling. Det är endast då vi gör något som vi kan åstadkomma en förändring,
säger Lars Solvin.
Han är andra periodens förtroendevald
i Nykarleby församling. När han tillträdde
för åtta år sedan blev han vald till viceordförande i kyrkorådet.
– Förutom rådet sitter jag också i fullmäktige och i ekonomisektionen, säger han.
Helt oerfaren var han ändå inte när han
tillträdde. På åttiotalet var han förtroendevald i Munsala församling.
– Jag var inte med många år för det blev
för tjockt med arbete och allt möjligt annat. Jag hade inte tid. Annars har jag varit
som en normal församlingsmedlem som
gått i kyrkan nu och då.
Han är företagare och driver en liten bokförings- och konsultbyrå i hemmet i Munsala. Tidigare var han under tjugo års tid
vd för Pedersörenejdens lokalförsäkring,
ändå tills fusionen med Tapiola.
– Jag var också en kort tid vd på Norlic,
men slutade 2013 då jag fick ett sjukdomsanfall. Jag hade kört för hårt med kroppen en
längre tid så jag fick väl en form av en stroke. Det blev en ambulansfärd till Vasa, men
läkarna hittade inga större fel så det var inget
farligt. Det goda är att allt redde upp sig och
att jag inte behöver någon medicinering. Jag
lärde mig att jag inte är odödlig jag heller.
Då bildade han egen firma, ett enmansföretag.
– Jag kommer aldrig att ha några anställda. ”Itt järiväädin.” Det är så enkelt när man
är ensam. Jag har varit vd så länge att jag
inte längre vill ha någon under mig. På lokalförsäkring var vi femton anställda.
Vilka utmaningar ser du i församlingen?
– Den ekonomiskt största grejen är renoveringen av kyrkan i Nykarleby. Det är en
stor satsning men vi har ju fått hyfsat med
bidrag från kyrkostyrelsen. Församlingen
har en hyfsad ekonomi med en del besparingar så vi klarar det nog.
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Lars Solvin
hade tidigare
femton anställda under
sig. Nu driver
han ett enmansföretag.

»Det är
som om
samhället
skulle köra förbi
kyrkan.«

Ekonomin är ändå stram och församlingen har sanerat lite och sålt prästgården i Munsala.
– Grundregeln för alla organisationer är
att först ta in pengarna innan de kan använda dem. Om skattebetalarna blir färre så kommer de ekonomiska ramarna att
krympa. Förr hade vi fyra präster, nu har
vi tre. Men vi har tre kyrkor som vi ska fördela verksamheten mellan.
På sikt ser han som den största utmaningen att få folk att stanna kvar som medlemmar i församlingen.
– Tyvärr är det många som lämnar kyrkan, och det är vanligt att det är den i familjen som har högre lön som lämnar medan
den med lägre lön stannar kvar. Det inne-

bär att församlingen ger familjen service,
men allt färre betalar kyrkoskatt.
Hur man ska lösa problemet ser han som
en tiotusenkronors fråga.
– Det är som om samhället skulle köra förbi kyrkan på något sätt. Kyrkan borde hitta
ett sätt att komma ut till den vanliga finländaren, till barnfamiljerna och 30–40-åringarna. När mina tre barn var små fanns dagklubben, och den finns fortfarande på vissa
orter, men då båda föräldrarna yrkesarbetar
och dagklubben är bara några timmar om
dagen betyder det ju i praktiken att barnen
inte kan komma dit. Dagklubben var ju en
kontaktlänk till familjerna. Lyckas man inte
fånga upp folket i den åldern är det svårt att
göra det när de kommit upp i medelåldern.
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Att hinna vara
människa
– Vi får inte glömma bort att vi är
människor, hur mycket vi än talar om
digitalisering! Kenneth Öster lyfter fram
det humana i skola och samhälle.

Kenneth Öster
Bor: I Kalax, Närpes.
Är: Pensionerad speciallärare.
Familj: Frun Solveig som är sjukskötare, två vuxna barn, 5 barnbarn.
Intressen: Läsning, motion,
skogsarbete. Kyrkvärd i Närpes församling.

TEXT: PIAN WISTBACKA
NÄRPES Kenneth Öster inledde sin yrkesbana som klasslärare. Han blev klar
från Pedagogiska fakulteten 1978, och
hann jobba i tio år i Norrnäs lågstadieskola i Närpes.
– Sedan ville jag utbilda mig vidare. Jag
märkte att det fanns många elever som hade speciella svårigheter, och gick därför
en påbyggnadsutbildning till speciallärare i ett år.
Som ambulerande speciallärare körde
han mellan skolor i Närpes och Kaskö. I
huvudsak arbetade han med elever med
läs- och skrivsvårigheter.
– Som speciallärare upplevde jag att man
hade mer tid för de enskilda eleverna. Jag
undervisade 1–4 elever åt gången.
Han uppskattade den lugna dialogen
med eleverna.
– Jag gick inte direkt in på undervisningen, utan talade först lite med eleverna om
hur de hade det. Man hann diskutera och
vara människa!
Sedan 2015 är han pensionär. Han konstaterar att eleverna får en bra undervisning idag.
– Samtidigt är det en stor byråkrati som
läggs på lärarna, så att lärarna inte får vara
lärare längre. Byråkratin ökade redan under de sista åren som jag jobbade.
Han är bekymrad över utvecklingen i
samhället, där det humana lätt hamnar i
skymundan.
– I samband med välfärdsområdesvalet
har man ofta pratat om att digitaliseringen ska lösa många av våra problem. Men
då är det viktigt att vi inte glömmer bort
att många äldre människor inte kan det
här med digitalisering så väl.
När en gammal människa ska söka hjälp
ska det inte få vara svårt.
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Kenneth
Öster trivs i
skogen i Kalax.
FOTO: PRIVAT

– Och när man får hjälpen borde det vara en människa man får prata med, inte
en skärm.

Aktivt pensionärsliv

»Man
hann
diskutera
och vara
människa!«

Kenneth Öster trivs med att vara aktiv och
motionera.
– Jag cyklar, går och simmar, ja, allt som
håller kroppen igång. Jag tycker också om
att vandra i skogen och hålla på med skogsarbete.
Han har sjungit i Närpes manskör i tjugo
år, och har också varit ordförande i kören,
men tog en paus för ett år sedan.
– Sången har gett mig mycket bland annat för att det ger god sammanhållning mellan ”gubbarna” i kören.

Sångurvalet byggs ofta upp kring olika
teman med allt från Elvis till Dan Andersson, där favoriten är ”Jag väntar vid min
stockeld”.
Också hans engagemang som kyrkvärd
fick sin början via körintresset.
– Jag började i Evangeliska ungas kör i
Närpes runt år 1980 och sjöng med där i
ungefär tio år. Någon av vännerna i kören
sa att du kan väl hjälpa till lite i kyrkan,
du, och jag sa ”Nåja, visst kan jag göra en
liten insats”.
Nu har han varit kyrkvärd i över femton
år. 5–6 gånger om året är han en av dem
som hälsar kyrkbesökarna i Närpes välkommen, delar ut psalmböcker och sköter kollekten.
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NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS
Sö. 6.2. kl 11: Familjegudstjänst i kyrkan. Utdelning
av dophjärtan och De Yngstas Bibel till familjer
med barn som döpts mellan 2020–2021.
Söndagsskolbarnen medverkar. Efter gudstjänsten
korvgrillning till förmån för Gemensamt Ansvar.
Sö. 13.2. kl. 11: Gudstjänst. Söndagsskola i barnoch ungdomsrummet.
Liten & Stor samt minior- och juniorgrupperna
startar vecka 5.
Vuxenverksamheten inleds enligt plan vecka 8
och mera tider kommer i nästa KP.
Baltikumvännernas loppis öppnar igen 15.2 kl.
13-18.

KRISTINESTAD
Fr 4.2 kl. 18: Ekumenisk bönesamling i Saalem i
Krs.
Lö 5.2 kl. 18: Helgmålsbön, sänds via församlingens You Tube-kanal.
Sö 6.2 kl. 10: Högmässa i kyrksalen i Lfds förs.
hem.Norrback, Martikainen.
Sö 6.2 kl. 12: Gudstjänst i Krs kyrka, bildströmning
via församlingens You Tube-kanal. Ljuständning
för döpta sedan senaste kyndelsmässosöndag.
Daniel, Keijo, Stina, Jeanette.
Lö 12.2 kl. 18: Helgmålsbön, sänds via församlingens You Tube-kanal.
Sö 13.2 kl. 12: Högmässa i Krs kyrka, ljudströmning
via församlingens hemsida. Markus Engström, Anna Karin Martikainen, Olle Nilsson, cembalo, Juhani
Martikainen, blockflöjt.
Sö 13.2 kl. 15: Högmässa i Sideby kyrka. Engström,
Martikainen.
To 17.2. kl. 19: Sångstund i Krs kyrka med Anna
Karin Martikainen.

KORSNÄS Julhjälpen

Tack för bidragen!
Diakon Hanna tackar så hjärtligt för:
1) alla bidrag till julhjälpen i Korsnäs. Tack vare alla givmilda givare blev den totala inkomsten
4 100 euro.
2) alla som på olika sätt deltagit i Baltikumvännernas verksamhet under året. Inkomsten blev
över 6000 och tack vare detta kunde vi bland annat dela ut över 20 kassar mat i Korsnäs samt finansiera en hjälpsändning till Litauen.
3) understödet till våra missionärer. Här citat ur
en längre hälsning av båda missionärsparen:
Anna Tikum: ”Ni ska veta att ert stöd är otroligt
värdefullt och gör skillnad.”
Magnus Dahlbacka: ”Tack för att Korsnäsborna
brydde sig och tog tag i visionen.”
4) Molpe daghems givmildhet. Daghemmet
ordnade en familjekväll i december och sålde saker som barnen gjort och donerade inkomsterna
till diakonin. Varmt tack!

Julkassar fylls i Korsnäs.

BERGÖ–PETALAX Samlingar

MALAX Information

Gruppverksamhet

Familjeklubben

Då annonserna skrivs vet vi ännu
inte vilka coronarekommendationer som gäller i februari. Håll utkik
på församlingens hemsida, Facebooksida och i lokal-TV-slingan för
närmare annonsering ifall gruppverksamheten drar igång.

Föräldra-Barn byter namn till Familjeklubben! Familjeklubben är för vuxna och
små barn. Vi träffas tisdagar kl. 9.30–12
i församlingshemmet i Övermalax. Dropin och kom som du är, vi leker, fikar och
pratar om allt mellan himmel och jord.
Familjeklubben är ett bra tillfälle för barn
att träffa andra barn och lära sig socialt
samspel. Nya föräldrar är välkomna hela
tiden. Vi ses! (Obs! Uppehåll v. 9)
Ledare är barnledare Jenni Broo, 050
44 18 292.
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NÄRPES

KOLU M N E N

www.narpesforsamling.fi
Lö 5.2 kl 18: Aftonmusik i Närpes
kyrka
Lö 12.2 kl 18: Aftonmusik i Närpes
kyrka
På grund av Coronaläget ber vi
våra medlemmar följa med annonseringen i lokalpressen och på
vår hemsida med hänsyn till övrig
verksamhet.

KORSHOLMS
PROSTERI
BERGÖ

Gemensamt Ansvar
Genom att donera till insamlingen
Gemensamt Ansvar hjälper du barn
och unga som drabbats av coronatiden i Finland och ute i världen!
Det finns olika sätt att bidra. Skänk
en slant i en Gemensamt Ansvar insamlingsbörs, eller betala in på något
av följande bankkonton (uppge referensnummer 305307):
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
OP FI14 5000 0120 2362 28
Mobile pay: 83025
Insamlingstillstånd
RA/2020/639 och
ÅLR/2021/8126/
Kyrktjänst

Sö 6.2 kl. 14: Högmässa. Englund,
Brunell.
Sö 13.2 kl. 14: Gudstjänst. Isaksson,
Brunell.

MALAX

Sö 6.2 kl. 10: Högmässa i kyrkan,
med max 10 personer. Strömmas
via Malax-TV och YouTube.
Ti 8.2 kl. 18.30: Bibel och bön
varje tisdag via Teams. Sänd din
e-postadress till Anette Engsbo,
040-650 7557, så får du en länk via
e-posten.
Fre 4.2 kl. 19: Kvällsandakterna
varje fredag kväll startar i kyrkan.
On 9.2 kl. 18: UngdomsSocken
startar onsdagar kl 18–21 och fredagar kl 18–22.
Sö 13.2 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan,
med max 10 personer. Strömmas
via Malax-TV och YouTube.

PETALAX

Sö 6.2 kl. 12: Högmässa. Isaksson,
Brunell.
Sö 13.2 kl. 12: Gudstjänst. Isaksson,
Brunell.

KRISTINESTAD Kyndelsmäss

Ljuständning för döpta
På kyndelsmässodagens gudstjänst i Kristinestads kyrka 6.2 kl. 12 uppmärksammas de
barn som döpts det senaste året i församlingen. Kyndel betyder ljus och i gudstjänsten tänds ljus för de barn som döpts sedan
senaste kyndelsmässodag. Barnens namn
nämns inte, men för varje barn tänds ett
eget ljus. Gudstjänsten sänds både som en
ljudfil via församlingens hemsida samt bandas och skickas med bild via församlingens
YouTube-kanal.
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LUISA TAST

Vanor och ovanor
I SEXHUNDRANITTIOÅTTA dagar har jag haft en hemlig rutin eller (o)vana. Nu är det dags för ett avslöjande och samtidigt
ett tillfälle för mig att ge rutinen ett värdigt avslut.
I 698 dagar har jag vid exakt samma klockslag öppnat Vasabladets nätupplaga och följt antalet konstaterade coronafall. Jepp,
jag erkänner! Vad har denna rutin bidragit med? Den har förstås
hållit mig uppdaterad, väckt min uppmärksamhet för hur jag rör
mig i samhället och samtidigt medger jag att den innehållit ett
spänningsmoment. Nyheten visade även riktning för mitt vardagsliv, först genom att mina studier flyttade till Zoom samtidigt som
jag blev hemlärare åt våra barn, och senare behövde jag anpassa mitt människonära arbete enligt rådande restriktioner. Kurser blev inställda och resor blev både ombokade och avbokade.

»Hur kan det vara så enkelt att
påbörja nya vanor men så svårt
att avsluta dem?«
För en dryg vecka sen gick vårt välfärdsområde in för att avsluta sin dagliga rapportering över antalet coronafall. Efter att
ha haft denna dagliga rutin i 698 dagar blev det dags att luta sig
bakåt och tänka igenom det här med vanor och ovanor. Hur kan
det vara så enkelt att påbörja nya vanor men så svårt att avsluta
dem? Varför är det lättare att anamma en del vanor och rutiner
framom andra? Vilka ingredienser är väsentliga för att fylla våra liv med nya, sunda vanor?
DET GÅR att skönja paralleller till mitt liv som troende. Hur
många gånger har jag inte påbörjat en bibelläsningsplan eller
bestämt mig för att bli en mamma som förlåter och går vidare istället för en som grälar och bidrar med dålig stämning – utan att
lyckas. Dessa försök till goda vanor har i slutändan lett till försämrat samvete och känslan av misslyckande. Här måste fattas
någon ingrediens.
Samtidigt kommer jag ihåg ett livsskede när bibelappens dagliga vers var det enda som gav mig kraft. Den känslan vinner stort
över min rutin att följa antalet nya coronafall.
Vilka ingredienser ser du som viktiga för att bidra med nya goda vanor?

Luisa Tast är diakon och bosatt i Malax.
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SYDÖSTERBOTTEN
Årets pappa
bejakar livet
– Vi har det lite annorlunda
än många andra, men vi har
det bra, säger Dan Wickholm, som förra året utsågs
till årets pappa.

Dan Wickholm
Bor i Sibbo med sin familj.
Var en av tre som utsågs till
”Årets pappa” år 2021 av Socialoch hälsovårdsministeriet.
Jobbade tidigare på sjön, men
sadlade om till disponent.
Om han hade mer ledig tid skulle
han gärna läsa romaner. Tycker
om att åka ut i skärgården.
Äter gärna kötträtter av olika slag.

TEXT: ULRIKA HANSSON
SIBBO Dan Wickholm vet vad ett fullspäckat schema innebär. Han studerar,
jobbar som disponent, är egenvårdare för
sin fru och en aktiv pappa till Edith 12 och
Fanny 10.
– Fritid kan man drömma om, men det
passar mig bra. I praktiken är jag ensamförsörjare plus att jag tar hand om min fru.
Det är inget jag klagar på, jag gör det mer
än gärna, säger Dan Wickholm.
Han har tagit tid för en snabb intervju
efter jobbet, innan han ska skjutsa Fanny
till hennes pianolektion.
Familjen har synts i många medier under förra året när Dan Wickholm fick utmärkelsen ”Årets pappa” av Social- och
hälsovårdsministeriet.
Flickorna var fyra och två när Dan Wickholms fru Lina plötsligt insjuknade allvarligt. Hon låg på sjukhus i närmare ett år.
När hon sakta återvänt till en lite normalare
vardag insjuknade dottern Edith på liknande vis. Det visade sig att de har en genetisk
sjukdom som gör varje virus till en stor risk.
– De senaste åtta åren skulle jag inte vilja att någon enda behövde gå igenom. Men
överlevnadsinstinkten är ganska hög. Och
jag har lätt att prata om saker, det är min
terapi.
Efter de mest akuta kriserna är familjen
nu samlad i hemmet i Sibbo, och vardagssysslor dominerar.
– Vi har det bra. Vi har det lite annorlunda än många andra, men vi har det bra,
säger han.
Hur har du tänkt när det varit som allra mörkast?
– Man minimerar tänkandet. Jag har inte
riktigt haft tid att tänka. Det har varit att
köra fullt så länge man är vaken.
Han konstaterar att människan är oförklarligt anpassningsbar.
– Jag är ganska realistisk och tänker inte: Varför händer detta mig? Jag accepte-
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Minister Krista Kiuru delade ut priset ”Årets Pappa” 2021 till
Dan Wickholm, Sergei Silkin och Marko Oikarainen. FOTO: PRIVAT

rar att situationen är så här, det finns värre saker. Jag tänker mer: Njut varje dag, för
du vet inte vad som händer i morgon. Men
innan sjukdomar kommer in i livet är det
svårt att verkligen förstå innebörden i den
uppmaningen.
Även om vi är anpassningsbara varierar
det hur vi tar motgångar, konstaterar Dan
Wickholm.
– Hur man mår psykiskt beror på hurdan
man är som människa. Det är komplext,
och det finns inte svar på allt.
Han funderar att han kanske en dag kommer att ha tid att tänka igenom allt han
upplevt, men just nu rullar hjulet snabbt,

»Man minimerar tänkandet.«

Från vänster Edith, Fanny, Dan och Lina
Wickholm. FOTO: PRIVAT

med jobb, hushållssysslor, skola, hobbyer
… Döttrarna har bland annat deltagit i församlingens klubbar.
– Kyrkan hör till vår familj, så är det, säger Wickholm.
Hurdan är en god förälder tycker du?
– Det finns ingen definition på vad en god
förälder är så där direkt. Det viktiga är att
man är som man är, att man inte försöker
ändra på sig, och att man är naturlig. Och
så är det viktigt att skapa trygghet för barnen, att vara närvarande. Man behöver inte heller organisera något stort, det räcker att man sätter sig ner och spelar något
spel eller bygger lego.
Texten är lånad från de lokala sidorna för Borgå-Sibbo.
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Teemu Hälli tror att vi kommer att märka att coronapandemin sätter spår som tar länge att reparera. FOTO: Timo Jakonen

I coronatunneln
Coronapandemin kommer att lämna långvariga spår – kanske lika långvariga som nittiotalets
recession, säger Teemu Hälli, som är beredskapschef vid samfälligheten i Åbo.
TEXT: SOFIA TORVALDS
ÅBO Teemu Hälli leder diakonioch själavårdsarbetet vid Åbo och
S:t Karins kyrkliga samfällighet –
men han är också samfällighetens
beredskapschef.
Beredskapschefens uppgift är att
upprätthålla beredskapen inför en
möjlig kris, att bakom kulisserna
se till att allting är i skick och att
församlingsverksamheten fortgår
också i ett krisläge.
– Men när vi gjorde upp beredskapsplanerna hade ingen av oss
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förstås en aning om att vi skulle
drabbas av en coronapandemi.
Till hans jobb under pandemitiden har hört att följa med anvisningar från myndigheter, vid behov
förhandla med dem och sedan ge instruktioner till församlingarna. Periodvis har det tagit en hel del tid.
– Den senaste månaden har varit

»Mållinjen flyttas
framåt.«

intensiv. Alltid när situationen förändras innebär det mer jobb. Lyckligtvis är jag inte ensam, utan får
fundera på allt tillsammans med
kyrkoherdarna och domkapitlet.

Mållinjen flyttas fram
Det mest krävande under pandemin har varit att det är så svårt att
planera framtiden.
– Situationen förändras hela tiden, och mållinjen flyttas framåt.
Man ser inte slutet.
Eftersom samfälligheten inte har
någon medicinsk expertis följer de
helt enkelt myndigheternas anvisningar.
– Det gör vi även om det ibland
känns att begränsningarna riktar
sig på ett lite märkligt sätt.
När pandemin kom våren 2020
var både myndigheterna och samfälligheten försiktigare än idag, när
alla vant sig vid läget.
– Vi överreagerar inte längre och
det kommer tydligare instruktio-

ner. Framför allt vill vi ta hand om
barnen och de unga.
Ser du ljus i tunneln?
– Jag tänker ju hela tiden på det, men
vi har ju väntat på det där ljuset i två
år. Så jag har motstridiga känslor
kring det där. Jag har gjort upp många
exit-tidtabeller och fått slänga dem.
Om sommarens läger vet man ännu inget, men som det ser ut just
nu får Åbo svenska församling ordna konfirmandläger på sportlovet.
– Coronapandemin har påverkat
allas liv, och allas välmående. De
uppgifter vi får om hur människor
mår just nu är ganska bekymmersamma. När jag tänker på coronapandemin tänker jag på 90-talets
lågkonjunktur och hur långa spår
den lämnade. Jag anar att den här
pandemin kan ha liknande effekter. Det finns mycket god vilja, och
vi försöker hjälpa. Men jag tror vi
måste räkna med att det arbetet
kommer att ta många år.

15

MARIEHAMN

ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt:
Sö 6.2 kl. 12: Kyndelsmässodagens familjemässa
i Pargas kyrka, Päivi Nuotio-Niemi, Hanna Lehtonen. Vi tänder ljus för alla barn som döptes under
fjolåret och delar ut dopfåglarna från kyrkans
dopträd.
– kl. 19: Kyndelsmässodagens ljusmässa i Pargas
kyrka, Sara Grönqvist, Hanna Lehtonen. Välkommen att fira en stämningsfull kvällsmässa i skenet
av levande ljus.
On 9.2 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Päivi
Nuotio-Niemi, Hanna Lehtonen.
Sö 13.2 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Pär Lidén,
Markus Ollila.
On 16.2 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Pär
Lidén, Hanna Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 6.2 kl. 11: Kyndelsmässodagens familjemässa i
kyrkan, Joakim Oldmark, Kjell Granström, Robert
Helin, Eeva Granström. Vi tänder ljus för dem som
döpts sedan senaste Kyndelsmässodag. Dopfamiljerna är välkomna, också alla de familjer som
vill ha en barnbibel till sitt barn.
Sö 13.2 kl. 11: Finsk högmässa i Nagu kyrka, Kjell
Granström, Robert Helin.
Korpo kapellförsamling:
Sö 6.2 kl. 11: Högmässa i Korpo kyrka, Esa Killström, Mikael Granlund.
Sö 13.2 kl. 11: Gudstjänst i Korpo kyrka, Esa Killström, Mikael Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 6.2 kl. 18: Kvällsgudstjänst med sånger från
Taizé i Houtskär kyrka, Janette Lagerroos, Uma
Söderlund. Gemensam sing-in och sångövning för
alla som vill kl. 17.15 före gudstjänsten.
Iniö kapellförsamling:
Sö 6.2 kl. 13: Högmässa i Iniö kyrka, Jussi Meriluoto.

ÅBO

sön 6.2:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Wikstedt (pred),
Björkgren-Vikström (lit), Söderlund, Juslin. Guds-

tjänstgrupp Ester medverkar. Barnhörna. Mässan
kan även ses via www.virtuaalikirkko.fi.
mån 7.2:
- kl 18-20: Träff för unga vuxna, Aurelia.
tis 8.2:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 18: Tyst medtation, Aurelia.
- kl 18-19.15: Virtuell dopsocksverkstad via Teams.
Anmälningar senast 7.2 till carita.eklund@evl.fi
ons 9.2:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma församlingshem.
- kl 13: Frukostklubben, Kåren (Tavastg. 22, Åbo).
OBS! tiden. Stefan Wallin “Eutanasi – en mänsklig
rättighet?”. Anmälning senast 7.2 kl 18 till tkurten@abo.fi, 045-125 5880.
- kl 13–15: Café Orchidé, Aurelia. Lunch till förmån

för insamlingen Gemensamt Ansvar.
tors 10.2:
- kl 9.30–11.30: Kamratstödsgrupp för daglediga
med småbarn, Aurelia. Anmälning senast 9.2 kl
12 till gitta.salminen@evl.fi eller jenni.vahakainu@
evl.fi.
sön 13.2:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Björkgren-Vikström (pred), Häggblom (lit), Juslin, Söderlund,
Eklund. Gudstjänstgrupp Martha medverkar.
Barnhörna. Mässan kan även ses via www.virtuaalikirkko.fi
mån 14.2:
- kl 12-12.15: Lunchmusik med Ensemble MMXX,
Domkyrkan.
- kl. 14-15.30: Missionskretsen, Aurelia.
- kl 18-20: Träff för unga vuxna, Aurelia.

VÄSTÅBOLAND Familjegudstjänst

JOMALA Sportlovsprogram

Kyndelsmässodagens familjemässor
i Pargas och Nagu

Sportlovskul

Kyndelsmässodagen bjuder på traditionella familjemässor söndagen 6.2 kl. 11 i Nagu kyrka och kl. 12 i Pargas
kyrka. I Pargas kyrka tänds ljus för alla barn som döptes under fjolåret. Dopfamiljerna är välkomna
att hämta barnets dopfågel från kyrkans dopträd.
Med anledning av viruspandemin blir det ingen
efterföljande barnfest i år.
I Nagu kyrka tänds ljus för alla barn som döpts
sedan senaste kyndelsmässodag. Vid familjemässan
i Nagu utdelas en barnbibel till alla familjer som vill ha
en sådan. Välkomna till kyrkan alla familjer med barn!
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Pyssel och lek för årskurs 1-6. 24–25.2 kl. 9–15.
Anmälan via jomala.evl.ax senast 17.2.
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tis 15.2:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 18: Tyst medtation, Aurelia.
ons 16.2:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma församlingshem.
- kl 13–15: Café Orchidé, Aurelia. Öppet
hus med andakt.
tors 17.2:
- kl 9.30–11.30: Kamratstödsgrupp för
daglediga med småbarn, Aurelia. Anmälning senast 16.2 kl 12 till gitta.salminen@evl.fi eller jenni.vahakainu@evl.fi.
Vi rekommenderar att den som deltar i
församlingens verksamhet är vaccinerad, bär munskydd, håller avstånd och
tvättar händerna.
Evenemangen kan ha inhiberats
eller ändrats och största antalet deltagare kan ha ändrat efter att tidningen
tryckts, på grund av aktuella restriktioner. Se aktuell info för evenemangen på
församlingens hemsida
www.abosvenskaforsamling.fi

ÅLANDS PROSTERI
JOMALA

Sön 6.2 kl. 11 Högmässa: Äng, Erlandsson. Ingen kyrklunch efter mässan!
Mån 7.2 kl. 19 Meditativ sång: med
Henrika Lax, i kyrkan.
Mån 7.2 kl. 19.30 Kristen djupmeditation: i Prästgården. Anmälan till Stig
Petrone: stigpetrone@aland.net, 04573858699.

Mässan radieras och sänds i Radio Vega
kl. 13.
Mån 7.2 & 14.2 kl. 19.30 Kristen djupmeditation: i Prästgården. Anmälan till
Stig Petrone,stigpetrone@aland.net,
04573858699
Tis 8.2 Andrum: kl. 19.00 meditation
och avslappning i Olofsgården. Anmälan
till Tabita Nordberg,0403734024, tabitanordberg@gmail.com

MARIEHAMN

FR 05.02 kl. 14.00 Önskepsalmen: i
församlingshemmet.
SÖ 06.02 kl. 11.00 Högmässa: i S:t Görans kyrka. Kyrkkaffe.
TO 10.02 kl. 11.30 Lunchmässa: i S:t
Görans kyrka.
TO 10.02 kl. 12.00 Sopplunch: i församlingshemmet.
SÖ 13.02 kl. 11.00 Familjegudstjänst: i
S:t Görans kyrka.
TO 17.02 kl. 11.30 Lunchmässa: i S:t
Görans kyrka.
TO 17.02 kl. 12.00 Sopplunch: i församlingshemmet.
Med reservation för ändringar!
Kyrktaxi till gudstjänst: tfn 018-19500.

NORRA ÅLANDS FÖRSAMLING

Söndag 4.2 kl. 11.00 Högmässa: i Sunds
kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam
Sjölund.
Kl. 11.00 Högmässa: i Finströms kyrka.
Jon Lindeman, Johanna Evenson.
Söndag 13.2 kl. 11.00 Högmässa: i Geta
kyrka. Ingrid Björkskog, Johanna Evenson.
Kl. 11.00 Högmässa: i Vårdö kyrka. Jon
Lindeman, Pipsa Juslin.
Kl. 19.00 Taizémässa: i Finströms kyrka.
Jon Lindeman, Johanna Evenson.

Sön 13.2 kl. 11 Högmässa: Äng (lit),
Serell (pred), Erlandsson, sånggrupp -

ÅBO Daglediga med barn

Kamratstödsgrupp
Saknar du kamratstöd, sällskap och umgänge
med andra daglediga med småbarn?
Åbo svenska församling bjuder dig och andra till en grupp som samlas 5 gånger med
start 27.1 under följande torsdagar 27.1, 3.2,
10.2, 17.2 och 3.3. kl 10.15–11.30 i Aurelia, 2
vån. (Auragatan 18, Åbo)
Träffarnas innehåll görs tillsammans med
er, barnledarna Jenni Vähäkainu och Gitta Salminen håller i trådarna.
Max 10 vuxna med barn, anmälan via sms/
WhatsApp 040 341 7479, gitta.salminen@evl.fi eller jenni.vahakainu@evl.fi. Anmälan senast ons kl. 12.
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KOLU M N E N

MALENA BJÖRKGREN

Glädjen över
en vän
”JAHA, IDAG kommer min kompis till oss! Ja, vi ska köra hem nu, till oss!” Fyraåringen står vid dagisets parkering, bredbent bredvid bilen och deklarerar lycklig och
stolt till alla som passerar (föräldrar och andra dagisbarn). Snart sitter de båda kompisarna i baksätet. Vilken lycka! Nu får väntan och längtan ett svar. Kompisen är hemma igen efter några månader utomlands. Videosamtal har förstås inte varit samma sak. Nu får man
äntligen leka tillsammans igen! Se på Hundpatrullen tillsammans, bygga lego, leka kurragömma, vara snälla mot
varandra: ”Vill du också försöka sätta fast det här klistermärket?” eller proppa munnen full med plättar, grädde och sylt och skratta åt varandras miner.
En stund senare står de två framför en bild av staden
där kompisen bott. Skyskrapor och Spindelmannen på
bilden. ”Kan du visa var du bodde?” Kompisen synar
bilden noga: ”Det syns inte här.”

»Glädjen över en vän kan
man också vilja sätta ord på.«
VI FÖRÄLDRAR kan inte låta bli att skriva upp citat
och ta bilder av de två. De är så fina. Glädjen sprider sig
till oss – där i stunden, men också för att vi vet att kämpiga morgnar kan bli mindre kämpiga. Morgonmålet
går smidigare och vinterkläderna tycks plötsligt ha blivit mycket lättare att få på. Det finns en vän som väntar!
Senare på kvällen funderar fyraåringen: ”Man får säga att någon är söt. Det betyder att den är fin.” Ja, visst
får man säga att kompisen både är söt och fin. Glädjen
över en vän kan man också vilja sätta ord på, fastän den
mest syns i de lätta stegen och i idéerna: ”Kanske vi idag
i dagis ska göra en skylt till kompisen där han ska hänga
sina kläder.”
Glad vändag 14.2!

Malena Björkgren är präst i Åbo svenska församling.
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ÅBOLAND-ÅLAND
Nu klubb också
för tvååringar
Det roligaste är att se barnen utvecklas,
säger Linnéa Hankalahti och Sofia
Rinne. Dagklubben tar i vår också
emot tvååringar.
TEXT: SOFIA TORVALDS

PARGAS Församlingens dagklubb i Pargas
församlingsdistrikt tar i vår också emot
tvååringar.
– Förr har vi haft 3–5-åringar, men de
flesta börjar i dagis vid tre, så vi har inte
haft jättemånga barn. Vi har hört att det
finns ett behov av att öppna dagklubben
också för tvååringar, och vi har lyssnat
till det behovet, säger barnledare Linnéa
Hankalahti.
Att ha tvååringar i gruppen är alltså något som församlingen nu testar – och hittills har allt gått bra. På grund av coronapandemin är det ändå många familjer som
avvaktar med att föra barnen till klubben,
så av åtta inskrivna barn är det bara fem
som har gått i klubben under årets första veckor.
Dagklubben är öppen från nio till tolv
tre dagar i veckan, på tisdag, torsdag och
fredag.

Sofia Rinne
och Linnéa
Hankalahti
gillar att se
hur barnen
utvecklas och
lär sig nytt.
FOTO: PRIVAT

Sofia Rinne

Vad brukar ni göra i dagklubben?
– Vi pysslar, ritar, leker och spelar. Vi går igenom barnens bibel, och vi strävar efter att
vara ute varje dag, säger Linnéa Hankalahti.
Att de är två ledare ger möjlighet att ordna mer personligt program för dem som
deltar.
– Det kan krävas olika upgifter för en
femåring och en tvååring till exempel när
vi gör pyssel, säger Sofia Rinne.
Vad tycker ni är roligast med ert jobb?
– Barnen. Att få vara med dem, se glädjen
i dem, och se hur de utvecklas och lär sig
nya grejer. Kanske att räkna, klippa, sådant
de inte kunnat förr. Eller klättra upp i en
klätterställning, säger Linnéa Hankalahti.
– De lär sig också leka i grupp. Och så
kan de till exempel lära sig att klä på sig
själva, säger Sofia Rinne.
Båda tycker att de nya barnen kommit
fint in i gruppen.
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Ny barnledare i församlingens dagklubb
i Pargas under denna vårtermin.
Familj: Sambo, två barn och en hund.
Gör på fritiden: Umgås med barnen
och sysslar med scouting.

– Det är skönt för barnen att dagen här
inte blir så lång, säger Sofia Rinne.
Linnéa Hankalahti tillägger att det varit
skönt att vara två barnledare.
– Vi hinner se alla barnen och deras behov, och vi har tid för dem.

Leder också en grupp vargungar

»Vi hinner
se alla
barnen
och deras
behov.«

Sofia Rinne fungerar som barnledare i klubben fram till sommaren. Sedan ska verksamheten utvärderas, för att se hur det fungerat
med att ta in tvååringar i gruppen.
Ett av barnen i gruppen är hennes egen
tvååriga son.

Hur har det fungerat att ha ditt eget
barn med i dagklubben?
– Det har gått bra! Han har inte brytt sig
nästan alls fast jag haft andra barn i famnen. Här finns så mycket som är roligt och
nytt, både leksaker och andra barn.
På fritiden sysslar Sofia Rinne med
scouting.
– Jag är aktiv i scoutkåren S:t Simons Sjöfararna. Jag har varit scout sedan jag var
sju, det har blivit en livsstil.
Hon är med och leder en vargungegrupp
med 7–9-åringar.
– Jag tycker om att umgås med barnen
och om scoutkonceptet. Man ser barnen
lära sig nya saker om naturen och ser dem
lära sig umgås i grupp.
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I DIN FÖRSAMLING

PROGRAMMET
UNDER TIDEN
4–17.2

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

Pröva på!
På dessa sidor informerar församlingarna
om läger, kurser, gudstjänster och smågrupper. Vad är på gång i just din församling?
Kolla in församlingsannonseringen och
testa något nytt!

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
ESBO

Hybridhögmässor:
Esbo domkyrka sö 6.2 kl. 12.15.
Gudstjänst med små och stora. von
Martens, Malmgren, Hannes Uunila,
Nina Wallenius. Insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 inleds.
Esbo domkyrka sö 13.2 kl. 12.15.
Erkko, Jäntti, Lemberg, Malmgren,
William Häggblom.
Hybridmässorna strömmas över församlingens facebook-sida. Max.30
personer kan delta på plats i kyrkan.
Sommarläger 2022: Dagsläger för barn
i åk 1–3 i Mattby kapell, 6–10.6 och
13–17.6 samt 20–23.6 kl. 9–16. Pris
från 60 euro. Övernattningsläger för
7–11-åringar på Solvalla 13–16.6. Pris
80 euro. Info om pris, syskonrabatt och
möjlighet till befrielse från avgift, på
våra hemsidor. Elektronisk anmälning
till lägren 1–28.2 via www.esboforsamlingar.fi.Platserna fylls i anmälningsordning. Mer info: Helena 040 763
6250, helena.aitti-lindberg@evl.fi
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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.
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 och e-post. Kansliet
är stängt för besök tills vidare.
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. Ändringar i evenemangen
är möjliga. 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

Anmälningar till höstens dagklubb för 2,5-6 -åringar: pågår 1.215.3. Anmälningen görs elektroniskt
på www.grankullaforsamling.fi Mera
info: familjearbetare Daniela Hildén
tel. 050 443 0045
Sö 6.2 kl. 12: Högmässa, Daniel Nyberg, Heli Peitsalo.
Ti 8.2 kl. kl. 9.30-10.30: Diakonimottagning och brödutdelning i kyrkans aula.
Kl. 9.30- 11: Familjelyktans uteträff
i Thurmansparkens lekpark, Daniela
Hildén.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine
Granlund, Carola Wikström.

To 10.2 kl. 10-11: Lovsångs- och
förbönegrupp i övre brasrummet,
Catherine Granlund.
Sö 13.2 kl. 12: Hybridhögmässa strömmad, Jona Granlund, Daniel
Nyberg, Heli Peitsalo. Konfirmander
från Sjömansro medverkar. De andra
skriftskolgrupperna följer med högmässan via strömningen. En mindre
mängd församlingsbor ryms också
in tillsammans med konfirmanderna.
Högsta tillåtna deltagarantalet i högmässan är 30 personer.
Ti 15.2 kl. 9.30-10.30: Diakonimottagning och brödutdelning i kyrkans
aula.
Kl. 9.30- 11: Familjelyktans uteträff
i Thurmansparkens lekpark, Daniela
Hildén.
Kl. 13: Sångstund för pensionärer i
kyrkan, Barbro Smeds.
Kl. 13.30: Tisdagsträffen i övre salen,
Catherine Granlund, Carola Wikström.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine
Granlund, Carola Wikström.
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To 17.2 kl. 9.30- 11: Familjelyktans
uteträff i Thurmansparkens lekpark,
Daniela Hildén
Kl. 10-11: Lovsångs- och förbönegrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund,Carola Wikström.
Kontrollera närmare på grankullaforsamling.fi för de senaste uppdateringarna gällande restriktionerna.

KYRKSLÄTT

Fre 4.2 kl.13-14: Effa på Hörnan för
elever i åk 1-6
Sö 6.2 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels kyrka
Sö 13.2 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels kyrka
Må 14.2 kl. 17.30-19.30: Kompisklubb i Ellen, för vuxna med specialbehov
To 17.2 kl. 18.00: Sång och Bön i S:t
Mikaels kyrka
Från och med 1.2.2022 har
Kyrkslätts församlingar gått med i
Esbo regioncentralregister. Centralregistret sköter om registreringarna
av dop och vigslar. Via centralregistret beställs även alla ämbetsbevis,
släktutredningar, släktforskningar
och hindersprövningar.
Tyvärr är det för tillfället en längre
kö på beställningar av ämbetsbevis i
centralregistret.
Pastorskansliet betjänar fortsättnings viss med beställningar av kyrkliga förrättningar.
Mera information på våra hemsidor
www.kyrkslattsforsamlingar.fi
tel. 040 350 8213
Diakonihjälpen betjänar hjälpbehövande: på tel. 050 478 4227

TAMMERFORS

Sön 6.2 kl. 11 Högmässa i Gamla
kyrkan: Kim Rantala, Anna Arola
Tis 8.2 kl. 12.30-15.45 Tisdagsklubben: för eleverna i årskurs 3 i Svenska Hemmet
Sön 13.2 kl. 11 Högmässa i Svenska
Hemmet: Kim Rantala, Paula Sirén,
Tuuli Orasuo (flöjt)
Tis 15.2 kl. 10-11.45 Familjelyktan i
Svenska Hemmet: anmälningar till
barnledare Piu Heinämäki, tfn 040
804 8587

Tis 15.2 kl. 12.30-15.45 Tisdagsklubben: för eleverna i årskurs 3 i Svenska Hemmet
Ons 16.2 kl. 13 Onsdagskaffe: i
Svenska Hemmet, Petra Perttula är
vår gäst
Ons 16.2 kl. 18.30 A-män bastukväll:
i Pättiniemi, Kiikkisensalmentie 123
Tammerfors, för info och behov av
skjuts kontakta Kim Rantala, tfn 050
464 8460
OBS. På grund av coronarestriktionerna kontrollera aktuell information
på församlingen hemsida.

VANDA

SÖ 6.2 kl.10 Högmässa: i Helsinge
kyrka S:t Lars Anu Paavola och Anders Ekberg.
SÖ 6.2 kl. 12 Högmässa: i Dickursby
kyrka, Anu Paavola och Anders Ekberg.
TI 8.2 kl 13 S:t Martins krets: Myrbacka Virta kyrka, Aalto rummet.
SÖ 13.2 kl. 10 Högmässa: i Helsinge
kyrka S:t Lars Sini Aschan och Anders Ekberg.
TO 17.2 kl. 14-16 English message
club: i Dickursby kyrka. Mera information och anmälningar Heidi Salminen 0503301828.
Högmässorna från Helsinge kyrka
S:t Lars strömmas via församlingens
YouTube kanal.
Med förbehåll för ändringar och
annulleringar i programmet p.g.a.
pandemin.
PÅ KOMMANDE
Musiklek och babyrytmik i Dickursby kyrka: Fredagar kl. 10 Musiklek
för 1-3 åringar med vuxen, fredagar
kl. 14 Babyrytmik för 0-6mån med
vuxen. Anmälningar till Heidi Åberg
0404801088. Mera information finns
på församlingens hemsidor.
Kansliets öppettider: må-fre kl. 9-12,
tfn 09-8306 262,
epost vandasvenska@evl.fi
Vid behov av ekonomisk eller annan
hjälp: kontakta våra diakoniarbetare
0503301828 eller 0504645068

HELSINGFORS
PROSTERI
JOHANNES

Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
GUDSTJÄNSTER             
Sammanlyst högmässa: söndag 6.2 i
Johanneskyrkan kl 12.
OBS! 6.2 ingen mässa på Heikasvägen!
Högmässa: söndag 13.2 kl. 12 i Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12.
Mässa: söndag 13.2 kl. 10 på Heikasvägen 7 på Drumsö.
Veckomässa: onsdagar kl. 18 i Johanneskyrkan.
För uppdaterad information:
besök helsingforsforsamlingar.fi/
johannes. Du kan också kontakta
pastorskansliet med dina frågor mån–
tis och tors–fre mellan kl. 10 och 15
(johannes.fors@evl.fi, 09 2340 7700).    
GEMENSKAP
Samtalsgruppen Bibel, tro och tvivel:
måndag 14.2 kl 18 i Hörnan (På Teams
ifall restriktionerna inte tillåter att
man kan träffas). Mera info fås av Kisa
Korkman (kisa.korkman@gmail.com).
Träffpunkt (ifall restriktionerna til�låter): 8.2 kl. 14 i Högbergssalen, Högbergsgatan 10, andra våningen. Samtal,
gemenskap och kaffe/te. Talare: André
Troberg. Följ med på vår hemsida för
den senaste uppdateringen.
BARNFAMILJER
Musikleken är på paus tills restriktionerna lättar. Följ med uppdateringar på
vår hemsida samt Johannes barnverksamhets Facebooksida.
MUSIK          
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla
kyrkan. Lunchmusiken strömmas på
Gamla kyrkans Facebooksida (Vanha
kirkko).
OBS! Alla körer håller paus tills restriktionerna lättar.
UNGDOMAR & UNGA VUXNA       
Besök ungdomsarbetets hemsida
johannesungdom.wordpress.com för
senaste nytt!

ESBO

Dags att söka sommarjobb
Esbo församling erbjuder sommarjobb inom grönbranschen. På gravgårdarna med omgivning i Esbo
kyrkliga samfällighet finns ca 50 lediga platser för säsongsarbetare i sommar. Ytterligare 20 platser är reserverade för 16–17-åringar, som kan få sommarjobb
för en månad.
Det är utomhusjobb i friska luften med möjlighet till
bland annat säkerhetsavstånd nu under coronaepidemin. Ansökningstiden för säsongsarbetare pågår till
13.2 (för några lediganslagna jobb går tiden ut 31.1)
Mer info och kontaktuppgifter: www.esboforsamlingar.fi
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MATTEUS

Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3
www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Matteusmässa: I Matteuskyrkan,
söndagar kl. 10. Följ med direkt via
Matteus församlings Facebooksida
och delta i gemenskapen i kommentarsfältet. Strömningarna hittas också
på församlingens hemsida www.
helsingforsforsamlingar.fi/matteus . Vi
strömmar åtminstone 6 och 13.2. Förändringar i programmet kan ske. Följ
med på vår Facebooksida.
Kvällsmässa: I Matteuskyrkan 27.2 kl.
18. En stämningsfull mässa utan krav
OBS Ingen mässa kl. 10 denna söndag.
MU-mässa: Matteus Ungdoms veckomässor varje onsdag kl. 18! Välkommen med vare sig du är ung i ålder
eller själ och hjärta.
Molnet: En bönegrupp som är öppen
för alla. Du kan komma en eller flera
gånger. Vi träffas varannan torsdag i
Matteuskyrkan kl. 18-19.30. I februari
hoppas vi kunna träffas den 10.2 och
24.2. Välkommen! Info: Gun Holmström, 040 759 6851. Mer info finns
också på hemsidan: www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus Vi följer de
rådande restriktionerna, följ med info
om vi kan träffas.
BARN OCH UNGA
Musiklek: På tisdagar kl. 10 samlas
Matteus musiklek online. Välkommen
med du som är hemma med barn och
vill prata och sjunga bort en stund. För
mera info och länk till tillfället, kontakta
musikledare Daniela: daniela.stromsholm@evl.fi eller 050 596 7769.
Tweentisdag: 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. Vi ses igen efter
sportlovet.
Barnkör och pysselklubb för åk 1–2: I
skolorna på torsdagar, 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, och ledare för
barnverksamheten Catarina Bärlund-Palm, 050 380 3936. Enligt de
nuvarande restriktionerna hoppas vi
kunna börja efter sportlovet.
Öppet hus för unga: 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.
MUSIK
Popkören: 15:30 på tisdagar i samband
med Tweentisdagen. Vi börjar igen efter sportlovet.
Kyrkokören: övar online tisdagar kl.
18:30.
Vår Ton: Vi följer med restriktionerna,
och hoppas kunna sjunga snart igen!
ÖVRIGT
Matteus SALT: Vi träffas online lörKYRKPRESSEN NR 3 • 3.2.2022

dagen den 5.2 kl. 10. Diskussion och
fördjupande reflektion. Kontakta Juho
Kankare för mer information, 0503803957.
Samling för män: Vi hoppas kunna
träffas fredagen den 18.2 kl. 18. Gäst
Tomas Ray talar kring temat Missionens utmaningar idag.
Stickklubben: Vi hoppas kunna träffas
17.2 och 3.3 kl. 11-13 i Matteussalen,
Åbohusvägen 3.
Föda utan rädsla: Flyttas framåt till
lördag 5.3 pga de rådande restriktionerna. Ni kan anmäla er t.o.m. 27.2.
Föda utan rädsla är en förlossningsförberedande kurs för både den födande
och stödpersonen. Läs mer på www.
helsingforsforsamlingar.fi/matteus
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.

PETRUS

Petruskyrkan Skogsbäcksvägen 15
www.petrusforsamling.net
GUDSTJÄNSTER
Varmt välkommen på gudstjänst! Just
nu är 30 personer välkomna på plats,
men du kan även följa med från din
hemsoffa.
Högmässa i Munksnäs kyrka: Söndagar kl. 10. Streamas till Petrus facebook.
Högmässa i Åggelby gamla kyrka:
Söndagar kl. 12. 16 personer på plats.
Puls-gudstjänst: Söndagar kl. 15.30
i Petruskyrkan. En gudstjänst i nyare
stil för alla åldrar. Följ även med gudstjänsten via Petrus YouTube.
Följ Petrus Kidz-gruppen på facebook
och hemsidan för aktuell info om då vi
ses fysiskt igen!
Barnens söndag online: sö 6.2 kl.
9-9.30. Då vi inte kan vara så många
i kyrkan samtidigt på söndagar är vi
online. Vi har något kort för alla åldrar,
också dom minsta, genast i början på
vår träff. Själva innehållet är mest för
barn ca 5år uppåt. Välkommen med
och ha roligt tillsammans!
Musiklek: Följ med Petrus kidz på
facebook för att höra om musikleken
fortsätter online eller på plats i februari. Kontakta Anne Koivula (@evl.fi).
Du kan alltid skicka in dina böneämnen: till pray.petrus@evl.fi, per
post: Petrus församling, Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors.
Förbön och Tack: Ti 8.2 kl. 19. Tvåspråkig förbönsgudstjänst i Munksnäs
kyrka. Henrik Perret, Ronny Thylin.
Barnpassning ordnas. Förbönstelefonen öppen må kl. 14.30-16.30, ons
kl. 18-20, 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.
KYRKPRESSEN NR 3 • 3.2.2022

com/petrusforsamling. 30 personer
är välkomna på plats. Vi uppmuntrar
till användning av munskydd och god
handhygien.
Alpha: Alla funderar på livets stora
frågor. Alpha är ett tillfälle att utforska livet och tron under 10 kvällar
med middag, videoföreläsning och
samtal. Kursen är för alla, oberoende
av tidigare kunskap eller bakgrund.
Onsdagar kl. 18 i Petruskyrkan, start
2.3. Anmäl dig redan nu! tuomas.
metsaranta@evl.fi. Mer info på petrusforsamling.net/alpha
Själavårdande Krito-samtalsgrupp:
Helande genom delande - en själavårdande kamratstödsgrupp där vårens
tema är känslor. Vi samtalar konfidentiellt om olika slags känslor och undersöker vad de hör samman med och
vad de vill säga oss. Du får möjlighet
att synliggöra och bearbeta olika frågor
och smärtpunkter i livet, genom att
skriva och tala om dem i gruppen. Vi
samlas 9 måndagar i Petruskyrkan kl.
18.30–20.30, start 7.2. Deltagarantalet
är begränsat. Anmäl dig till Camilla per
e-post: camilla.vuoristo@abo.fi.
Sorgekursen - Vägen vidare: En sex
kvällars kurs, varannan tisdag, för alla
som förlorat någon, nyligen eller för
länge sedan och vill ha hjälp att bearbeta sorg. Vi börjar varje kväll med
kaffe/te och tilltugg, ett kort föredrag
och möjlighet till samtal i mindre
grupper. Kursen passar för alla oberoende av åskådning och var du bor.
Kursen börjar tisdag 1.3 kl. 18.30 i Petruskyrkan. Anmäl dig till Petrus kansli.

RASEBORGS
PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

Coronarestriktionerna påverkar
verksamheten, se närmare info på
vår webbplats.
Gudstjänster sö 6.2:
kl. 10 Webbsänd gudstjänst: från
Ekenäs kyrka, Ekenäsnejdens
svenska församling på Facebook &
Youtube
kl. 12 Högmässa: i Bromarvs kyrka
kl. 16 Stenmässa: i Ekenäs kyrka
Gudstjänster sö 13.2:
kl. 10 Högmässa: i Ekenäs kyrka
kl. 12 Högmässa: i Snappertuna kyrka
kl. 11 Familjekyrka: med lunch för
hela familjen i Ekenäs förs.hem. Anmäl deltagande och allergier till Iselin
senast to 10.2, tfn 044-7553611.
Secondhand Fynda: öppnar igen to 3.2.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

Coronaläget kan förändras, och då
kan evenemangen inhiberas eller
ändra karaktär! Följ med aktuell
information på församlingens hem-

sida och Facebook-sida.
Sö 6.2:
- kl. 10.00 Tvåspråkig familjegudstjänst: Ingå kyrka. Insamlingen
Gemensamt ansvar inleds. Max
antal deltagare enligt gällande restriktioner: 30 personer. Sjöblom,
Norrvik, Lindell, Ahlfors, Gustafsson
Burgmann.
Sö 13.2:
- kl. 10.00 Högmässa: Degerby
kyrka. Max antal deltagare enligt
gällande restriktioner: 30 personer.
Hellsten, Gustafsson Burgmann.
To 17.2:
- kl. 9.00-9.15 Kontemplativ meditationsstund: Ingå kyrka. Max antal
deltagare enligt gällande restriktioner: 30 personer. Sjöblom, Hellsten
& Gustafsson Burgmann.
Ti 22.2:
- kl. 17.00-21.30 Vigselkväll: Ingå
kyrka. Tilläggsuppgifter och tidsbeställning senast 11.2.2022 tel 092219 030/församlingskansliet.
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.
• Mera information:
www.ingaforsamling.fi

KARIS-POJO

Tel 019 279 3000
Fre 4.2 kl.10.30 Baby-knattekyrka:
i Karis kyrka. Kom och fira en stund
med de allra minsta i kyrkan. Ingen
soppa i Stora Prästgården denna gång
pga. restriktionerna. Närmare information ger Tintto tfn 044 755 3626.
Sö 6.2
kl. 10 Högmässa i Pojo kyrka: Insamlingen för Gemensamt Ansvar inleds.
kl. 12 Högmässa i Karis kyrka: Insamlingen för Gemensamt Ansvar inleds.
Sö 13.2
kl. 10 Högmässa i Pojo kyrka.
kl. 12 Gudstjänst i Karis kyrka.
Gudstjänsten streamas också och
kan ses via församlingens YouTube-kanal.
Närmare information om församlingens andra evenemang och ev.
coronarestriktioner finns på församlingen webbplats:
www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO

Ändringar möjliga, uppdaterad info
på församlingens hemsida.
6.2. kl. 13.00 Gudstjänst: i Virkby
kyrka. Kyrktaxi.
8.2. kl. 13.30 Samling för daglediga: i
Virkby kyrka. Taxi.

PETRUS

Vidare vid sorg
Tisdagen den 1 mars kl. 18.30
i Petruskyrkan: Sorgekursen – Vägen vidare. Varannan
tisdag ordnas en sex kvällars
kurs för alla som förlorat någon nyligen eller för länge sedan och vill ha hjälp med att
bearbeta sorgen. Anmäl dig
till Petrus kansli.

DOMPROSTERIET
BORGÅ

Sö 6.2 kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan: på Kyndelsmässodagen, Ståhlberg, Lindgård, Lemberg, Söderström,
Hätönen, Tollander, vokalensemble.
Insamlingen Gemensamt Ansvar öppnas i mässan. Strömmas via Youtube.
Länk på www.domkyrkan.fi
Sö 13.2 kl. 9.30 Gudstjänst i S:t Olofs
kapell: Pellinge, Eisentraut-Söderström, Söderström
Sö 13.2 kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan: Smeds, Eisentraut-Söderström,
Tollander. Du kan ta del av högmässan via församlingens webbradio.
Sändningen från Domkyrkan är direkt, ingen kopia av den blir kvar på
webbplatsen. Webbradions länk hittas på www.domkyrkan.fi. Förutom
medverkande kan 30 personer delta i
mässan på plats i Domkyrkan.

SIBBO

Mer information: på Sibbo svenska
församlings hemsida
www.sibbosvenskaforsamling.fi
Sö 6.2 kl. 12 Högmässa: i Sibbo kyrka. Start för insamlingen Gemensamt
Ansvar. Strömmas.
On 9.2 kl. 16–18 Hämtning av förbeställd GA-middag: från Kyrkoby
församlingshem.
Fr 11.2 kl. 10 Strömmad bönestund: i
Sibbo kyrka.
Sö 13.2 kl. 18 Kvällsmässa: i Söderkulla kyrka. Strömmas.
Information gällande restriktioner
och övrig verksamhet: finns på
församlingens hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi.
Högmässor och gudstjänster strömmas: på Youtubekanalen Kirkko Sipoossa – Kyrkan i Sibbo.
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Årets pappa
bejakar livet
– Vi har det lite annorlunda
än många andra, men vi har
det bra, säger Dan Wickholm, som förra året utsågs
till årets pappa.

Dan Wickholm
Bor i Sibbo med sin familj.
Var en av tre som utsågs till
”Årets pappa” år 2021 av Socialoch hälsovårdsministeriet.
Jobbade tidigare på sjön, men
sadlade om till disponent.
Om han hade mer ledig tid skulle
han gärna läsa romaner. Tycker
om att åka ut i skärgården.
Äter gärna kötträtter av olika slag.

TEXT: ULRIKA HANSSON

SIBBO Dan Wickholm vet vad ett fullspäckat schema innebär. Han studerar,
jobbar som disponent, är egenvårdare för
sin fru och en aktiv pappa till Edith 12 och
Fanny 10.
– Fritid kan man drömma om, men det
passar mig bra. I praktiken är jag ensamförsörjare plus att jag tar hand om min fru.
Det är inget jag klagar på, jag gör det mer
än gärna, säger Dan Wickholm.
Han har tagit tid för en snabb intervju
efter jobbet, innan han ska skjutsa Fanny
till hennes pianolektion.
Familjen har synts i många medier under förra året när Dan Wickholm fick utmärkelsen ”Årets pappa” av Social- och
hälsovårdsministeriet.
Flickorna var fyra och två när Dan Wickholms fru Lina plötsligt insjuknade allvarligt. Hon låg på sjukhus i närmare ett år.
När hon sakta återvänt till en lite normalare vardag insjuknade dottern Edith på
liknande vis. Det visade sig att de har en
genetisk sjukdom som gör varje virus till
en stor risk.
– De senaste åtta åren skulle jag inte vilja att någon enda behövde gå igenom. Men
överlevnadsinstinkten är ganska hög. Och
jag har lätt att prata om saker, det är min
terapi.
Efter de mest akuta kriserna är familjen
nu samlad i hemmet i Sibbo, och vardagssysslor dominerar.
– Vi har det bra. Vi har det lite annorlunda än många andra, men vi har det bra,
säger han.
Hur har du tänkt när det varit som allra mörkast?
– Man minimerar tänkandet. Jag har inte
riktigt haft tid att tänka. Det har varit att
köra fullt så länge man är vaken.
Han konstaterar att människan är oförklarligt anpassningsbar.
– Jag är ganska realistisk och tänker inte: Varför händer detta mig? Jag accepterar att situationen är så här, det finns värre saker. Jag tänker mer: Njut varje dag, för
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Minister Krista Kiuru delade ut priset ”Årets Pappa” 2021 till
Dan Wickholm, Sergei Silkin och Marko Oikarainen. FOTO: PRIVAT

du vet inte vad som händer i morgon. Men
innan sjukdomar kommer in i livet är det
svårt att verkligen förstå innebörden i den
uppmaningen.
Även om vi är anpassningsbara varierar
det hur vi tar motgångar, konstaterar Dan
Wickholm.
– Hur man mår psykiskt beror på hurdan
man är som människa. Det är komplext,
och det finns inte svar på allt.
Han funderar att han kanske en dag kommer att ha tid att tänka igenom allt han
upplevt, men just nu rullar hjulet snabbt,
med jobb, hushållssysslor, skola, hobby-

»Man minimerar tänkandet.«

Från vänster Edith, Fanny, Dan och Lina
Wickholm. FOTO: PRIVAT

er … Döttrarna har bland annat deltagit i
församlingens klubbar.
– Kyrkan hör till vår familj, så är det, säger Wickholm.
Hurdan är en god förälder tycker du?
– Det finns ingen definition på vad en god
förälder är så där direkt. Det viktiga är att
man är som man är, att man inte försöker
ändra på sig, och att man är naturlig. Och
så är det viktigt att skapa trygghet för barnen, att vara närvarande. Man behöver inte heller organisera något stort, det räcker att man sätter sig ner och spelar något
spel eller bygger lego.
Texten är lånad från de lokala sidorna för Borgå-Sibbo.
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RADIO & TV
Andrum kl. 6.54
(med repris kl. 9.54)
Fredag 4.2 Helena Salenius, Helsingfors (repris
från 6.9.2019)
Måndag 7.2 Gustav Björkstrand, Åbo
Tisdag 8.2 Fred Wilén, Esbo
Onsdag 9.2 Katarina Gäddnäs, Mariehamn
Torsdag 10.2 Kalle Sällström, Helsingfors
Fredag 11.2 Maria Repo-Rostedt, Helsingfors
Måndag 14.2 Peter Sjöblom, Vörå
Tisdag 15.2 Kaikka Växby, Vanda
Onsdag 16.2 Philip Hällund, Kökar
Torsdag 17.2 Philip Hällund, Kökar

Gudstjänst kl. 13.03
Söndag 6.2 Gudstjänst med Vörå församling. Predikant: Hans Boije. Liturg: Samuel Erikson. Organist och körledare: Martin Klemets. Kör: Barnkören. Kantor: Kristoffer Streng. Textläsare: Pia Boije.
Förebedjare: Ann-Sofi Bäck och Gun-Britt Nyman. Sändning från Maxmo
kyrka. Sändning från Maxmo kyrka. Läs mer om gudstjänsten här invid.
Söndag 13.2 Gudstjänst med Jomala församling. Predikant: Stefan Äng.

Philip Hällund
från Kökar
pratar i Andrum 16–17.2.

Aftonandakt kl. 19.15
Fredag 4.2 Helena Rönnberg, Sibbo
Lördag 5.2 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 6.2 Kristus, utstrålningen av Guds härlighet. Textläsare: Linda Wahrman och Rasmus F.
Forsman. Producent. Hedvig Långbacka (repris
från 3.2.2019)
Måndag 7.2 Barbro Holmberg, Karis
Tisdag 8.2 Marko Pitkäniemi, Helsingfors
Onsdag 9.2 Heidi Jäntti, Sibbo
Torsdag 10.2 Helena Rönnberg, Sibbo
Fredag 11.2 Anna Maria Böckerman, Helsingfors
Lördag 12.2 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 13.2 Den oförtjänta nåden. Textläsare:
Lotta Keskinen och Kalle Sällström. Producent:
Hedvig Långbacka (repris från 17.2.2019)
Måndag 14.2 Anders Lindström, Ekenäs
Tisdag 15.2 Luisa Tast, Malax
Onsdag 16.2 Sarah Tiainen, Karleby
Torsdag 17.2 Sixten Ekstrand, Borgå

Medverkande i kyndelsmässodagens gudstjänst från Maxmo kyrka, fr.v. Martin Klemets, Samuel
Erikson, Ann-Sofi Bäck, Hans Boije och Kristoffer Streng. FOTO: RUFUS HEDENGREN.

Kyndelsmässodagens gudstjänst i Maxmo kyrka
I Maxmo firas en gudstjänst där Samuel Erikson är liturg och Hans Boije predikant. Martin Klemets medverkar som organist. Med sång bidrar Kristoffer Streng och församlingens barnkör.
Textläsare är Pia Boije och som förebedjare medverkar Ann-Sofi Bäck och Gun-Britt Nyman.
Tv-regi Rufus Hedengren.
Gudstjänsten sänds den 6.2 kl. 12.00 i Yle Fem och samma dag kl. 13.03 i Yle Vega.

Församlingarnas sommarklubbar och -läger underlättar familjens vardag
KYRKAN I ESBO arrangerar ett
flertal sommarklubbar och -läger
för de yngre skolbarnen. Den förmånliga sommarverksamheten kan
bli räddningen som löser semesterpusslandet samtidigt som barnet får ledd verksamhet och får vara tillsammans med jämnåriga under sommarlovet.
De sex församlingarna inom Esbo kyrkliga samfällighet arrangerar ett dussintal klubbar runtom i
Esbo och ett antal sommarläger.
Esbo svenska församling arrangerar sammanlagt tre dagsläger och
ett övernattningsläger i juni 2022.
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Församlingarnas sommaraktiviteter
för skolbarn gör semesterpusslandet
enklare. FOTO: ANTTI RINTALA

Församlingarna i Esbo tar emot
anmälningar på nätet till sommarverksamheten 1–28.2.
Föräldrar vars barn deltagit i
sommarklubbar, berättar att det
underlättat och varit till hjälp i distansarbetet. Föräldern vet att barnet är i en trygg miljö och får delta i
aktiviteter; leka och vara utomhus.
Dagslägren och klubbarna ordnas
på vardagar och är öppna från morgonen till eftermiddagen.
En stor fördel är att den här typen
av verksamhet minskar på trycket
och stressen att få semesterpusslet att gå ihop. Ifall föräldrar inte

behöver dela på sin semester sinsemellan för att vara med barnet/
barnen på sommarlovet ökar det
chansen att hela familjen kan vara ledig samtidigt och tillbringa tid
med varandra.
Sommarklubbar och -läger riktar sig till familjer i olika situationer, också till familjer som har
drabbats av permittering och arbetslöshet. Det är möjligt att ansöka om befrielse av avgift med hänvisning till den ekonomiska situationen.
Anmälning till sommarens klubbar och läger 1–28.2.2022 på nätet.
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KULTUR

Skönheten som tilltal
Owe Wikström har följt
sin egen personliga til�lit och misstro mot trons
världar i boken Gliporna
i minnets korridorer. –
Jag har studerat hur min
tro har växt, förändrats
och tuktats.
TEXT: CHRISTA MICKELSSON
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– I min senaste bok Gliporna i minnets korridorer valde jag att skriva om min egen väg fram till tron,
och hur jag kommit att ägna mig
åt de religiösa trosföreställningarnas funktion, som tro eller misstro,
säger den svenska religionsprofessorn och författaren Owe Wikström.
För honom har den logiskt ateistiska kulturen, genom åren, kommit
i skymundan ju mer han fått erfarenheter av skönheten som ett tilltal.
– Det här är en känsla som stigit
fram ju äldre jag blir. Man brukar
ju säga att det sanna och det moraliskt sett rätta ligger tätt intill kristen teologi. Men de gamla grekerna sade att det finns en tredje tyd-

lig sida av verkligheten – nämligen
det sköna. Den sidan vetter åt teologin och tron.
Han menar att det finns en grundläggande erfarenhet av en stark estetisk sida som många säger sig bli
djupt påverkade utav.
– I den tidiga kyrkan fanns det termer för den starka tårfyllda glädjen
som kan komma över en människa
när hon sjunger en psalm, lyssnar

på Bach eller på slutackorden i ett
Boëllmanstycke i en orgelmässa i
Paris.
Men var kommer den känslan av
lycka ifrån? frågar sig Wikström.
– I fornkyrkans ”gråtlycka” är ett
minne av den harmoni som en gång
fanns i paradiset. Via tårarna påminns man om att man en gång suttit samman med det vackras upphovsman; Gud.

»Vi påminns om att vi en gång
suttit samman med det vackras
upphovsman.«
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– Det finns en tredje tydlig sida
av verkligheten. Nämligen det
sköna, säger Owe Wikström.

”Så en kväll
hände det”

FOTO: RICKARD L. ERIKSSON

»När blev
riskbedömning
min paradgren?«

Den estetiska teologin är inte så mycket uttalad i lutherska
kyrkan, ”ordets kyrka”, som i
rysk eller grekisk teologi.
– Själv har jag arbetat i bysantinsk kultur och sett vad
skönheten gör med människor.

Döden
Owe Wikström har även skrivit
om att tiden rusar allt fortare.
– Jag är nu på väg att föras
bort, förbi det ytterstas gräns.
Jag är intresserad av den grundläggande gåtan om att även jag
måste ta farväl av livet.
Frågorna om något alls finns
kvar av oss efter döden har
fängslat honom.
– Måste man säga nej till ett
liv efter detta? Jag menar – ingen vet ju? Ska man inte i stället lita på urgamla texter som
säger ja – det finns en förlängKYRKPRESSEN NR 3 • 3.2.2022

ning? Visst kan man hoppas.
Owe Wikström säger att ju
mer människan ser av misär,
desto mer drömmer hon om
himlen.
– Men måste man inte i stället säga jag vet inte? Det finns
ett stort kanske, som många lite blygt säger. Ingen vet ju – en
del tror lyckligt, andra kämpar.

Den erfarna tilliten
Han har under åren kastats in
i problem med religionernas
möten med varandra, men även
sett hur ateismen uppträder,
blir förstärkt men också ibland
förminskas.
– Det finns en grundläggande skillnad mellan en erfaren
kristens tillit och en sökandes
irrande tillit. Det tar en viss tid
och möda att foga in sig i en
religiös tolkning av tillvaron.

VARFÖR HAR jag blivit så rädd för att falla? Det
tänkte jag på när jag stakade fram i skidspåret en
kväll. Det hade blivit plusgrader och småregnade.
Jag känner mig fortfarande darrig på benen som
en nyopererad när jag ger mig ut i spåret. Efter skolans överhurtiga skidåkande tog det några decennier
innan jag nyligen förstod charmen med fritidsglid.
Men återseendet består inte av glädje allena. Under mina rundor försöker jag utvärdera varje kurva
och varje svagt sluttande backe innan det så att säga
hunnit gå för långt, och för snabbt. Hur stor är risken att jag drattar på ändan? Att jag åker in i en tallstam? Eller att jag bara förödmjukande långsamt åker
ur spår och segnar ihop inför ögonen på alla lycraklädda åkare som susar förbi mig.
NÄR BLEV jag så rädd? När blev riskbedömning
min paradgren? ”Vad är det värsta som kan hända?” är frågan man brukar peppa ängsliga grubblare med. Jag kan komma på massor av ”det värsta” i bara något så enkelt som ett skidspår. Förutom känslan av förödmjukelse kan jag få svårigheter med att ta mig upp igen, ni vet hur det kan
vara med stela leder och två långa skidor i kors. Jag
kan få kotfrakturer, hjärnskakning, bryta en arm
och toppa allt med ett blått öga. Betänk att jag som
barn åkte slalom och red, och jag lever än.
Med stigande ålder ska man förstås ha förståndet
med sig, men jag har en känsla av att allt det här inte bara handlar om kroppens begränsningar. Det är
också ett uttryck för att jag vill ha kontroll. Kontroll
över hur jag ska hantera det som väntar bakom nästa krök, kontroll över hur jag uppfattas.
SÅ EN kväll hände det. Jag stakade glatt på, glömde att vara förutseende, och insåg för sent att jag
glidit in i en lite längre backe. Jag föll! Rakt på ändan och mitt i spåret. Jag tror jag föll mer av dåligt
självförtroende än av den egentliga farten. Jepp,
det gjorde lite ont, och jag kom heller inte upp på
första försöket. Så jag satt kvar en stund i ilska och
ensamhet, tack och lov, och tittade på månen som
snart skulle vara full. Lita på att livet bär, säger
man. Det låter vackert, men vad betyder det egentligen?
Ilska kan vara en bra sak, för jag gav mig ut igen,
och den här gången gled jag på lite mer än annars i
rent trots (dock i mycket snälla backar).
Livet bär ibland, ibland inte. Det är en realitet jag
som människa får förhålla mig till på valfritt sätt.
Jag stakar vidare i en blandning av fasa och förtjusning – med en förhoppning om att jag på något sätt
ska hålla mig på benen, eller ta mig upp igen om fallet är ett faktum.
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen.
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Våga misslyckas!
Ett gott råd
I den här serien ger personer goda råd
till sitt yngre jag.

Var inte så sträng med dig
själv. Kom ihåg att ha roligt
också, skulle Eva Biaudet
säga till sitt unga jag.
TEXT: SOFIA TORVALDS
Eva Biaudet minns att hon redan som åttaåring i skolan insåg att här gäller det att
vinna eller försvinna.
– Jag minns att jag tänkte att det är här
det bär eller brister, jag måste hamna bland
de coola, annars blir det slut. Jag var medveten om att det här spelet är jättehemskt,
och jag traskade in i skolan som på en scen.
Hon tror att det är gemensamt för många
politiker att man är medveten om maktrelationer.
– Kanske jag hade en fallenhet för det, för
jag kom från en stor familj. Och jag tänkte att jag kommer att klara det.
Hurudan var Eva, 20 år?
– Eva, 20 år, tog saker väldigt allvarligt. Jag
var ganska politisk så när jag började studera
juridik var jag inte med i ämnesföreningen
och festade, utan rörde mig mer i politiska
sammanhang. Jag sällskapade också stadigt,
så det fanns inte rum för så mycket annat.
Idag skulle hon säga samma sak till unga Eva som hon skulle säga till andra unga
studerande: Försök njuta av att vara ung.
Man behöver inte vara bäst, det räcker med
att man klarar sig.
– Jag skulle säga: det är bra att vara ambitiös, men du ska inte vara så sträng med
dig själv. Du ska ha roligt och umgås med
vänner och göra saker som man blir glad av.
Det kan också vara ett stort stöd i studierna.
När hon tänker på sitt unga jag tänker hon
på dagens unga som bär på klimatångest och
släpar hela världens bekymmer på sina axlar.
Var du blyg, eller vågade du stå på dig?
– Jag var ganska modig. Jag var den som
tog mycket plats och vågade säga till om
olika saker. Jag hade mycket känslor och
mycket vilja, men var alltid orolig för att
inte räcka till. Det kanske hade sitt pris –
jag grubblade om nätterna och var nervös.
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Livet har lärt Eva
Biaudet att det
inte är farligt att
misslyckas.
FOTO: MIKA POLLARI

Den unga Eva var
politiskt aktiv och
tog saker ganska
allvarligt.

Finns det något som du ångrar?
– Det har stört mig att jag inte blev färdig
och fick mina juristpapper. Jag höll på med
min gradu just innan jag kom in i riksdagen, och den blev inte klar. Men det har
inte stoppat mig, jag har sökt andra vägar.
För henne var det där med att inte bli färdig jurist det första stora misslyckandet,
– Det var ganska traumatiskt för mig.
Länge ville jag inte gå i närheten av universitetet.
En annan sak hon skulle vilja säga till sitt
unga jag är att livet hämtar med sig mycket: oväntade svårigheter, men också oväntade roligheter.
– När man misslyckas och det går illa tror
man att livet tar slut, men det gör det inte.
KYRKPRESSEN NR 3 • 3.2.2022

PANDEMIN HAR SLAGIT HÅRT MOT BARN OCH UNGA I FINLAND OCH I VÄRLDENS
KATASTROFOMRÅDEN. GE DE UNGA EN LJUSARE FRAMTID — DONERA TILL
INSAMLINGEN GEMENSAMT ANSVAR PÅ GEMENSAMTANSVAR.FI ELLER TEXTA
APU20 (20 €) TILL NUMMER 16588.
#bidratillminmorgondag #gemensamtansvar2022
GEMENSAMTANSVAR.FI
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DE UNGAS NÖD DOLDES BAKOM MASKEN.
NU BEHÖVS DIN HJÄLP.

VI Kan alla hjälpa
Psykiska problem och
och de unga är det värdefullaste vi
utmattning ökar nu kraftigt Barnen
har. De är vår framtid överallt i världen. Vi
bland unga. Pandemitiden har får inte lämna de unga ensamma. Temat för
årets Gemensamt Ansvar-insamling, BIDRA
lämnat sina spår i de ungas
TILL MIN MORGONDAG, lyfter fram de
liv och många har det svårt ungas nöd och deras känsla av hopplöshet.
Gemensamt ansvar innebär att vi alla bär
och behöver hjälp. Vi måste
ansvar för våra barn och unga. Tillsammans
reagera på de ungas nöd nu. kan vi se till att alla barn och unga har trygga
Rötterna till problemen går djupt. De har

sitt ursprung i samhällets allt hårdare krav
och en kultur som utgår ifrån att man ska
klara sig själv. De unga känner sig ensamma.
Alltför många upplever depression, utmattning, hopplöshet och tröstlöshet.
Det är svårt att själv finna en väg ut ur situationen. Sorgligt nog har flera undersökningar visat att många unga har förlorat hoppet ställda inför en osäker framtid.
Den utdragna pandemin har skapat flera
problem och förvärrat krisen och därmed
prövat de unga såväl i Finland som globalt
ute i världen.
I utvecklingsländerna är verkligheten ännu
bistrare. Den hjälp som Gemensamt Ansvar
förmedlar till sina internationella objekt inleds ofta med att man tryggar tillgången till
dricksvatten och näring, och ser till att barn
och unga får gå i skola i stället för att börja
arbeta eller gifta sig alltför tidigt.

vuxna vid sin sida.
Gemensamt Ansvar 2022 samlar in medel
för verksamhet som ska engagera fler närvarande vuxna i de ungas vardag. Vuxna som
kan lyssna och dela ungdomstidens sårbara
känslor och ge stöd och handledning i svåra
stunder.
Med hjälp av insamlingen skapar vi en
framtid och hopp för ensamma och mobbade barn och unga som just nu kämpar med
olika slags svårigheter i livet. Var och en av
oss kan vara svaret på de ungas nöd. Ge barn
och unga en ljusare framtid.

GE ETTBIDRAG TILL INSAMLINGEN
GEMENSAMT ANSVAR!
Mari Leppänen
Ansvarig biskop
för Gemensamt Ansvar 2022

FAKTABOX OM HJÄLPEN I FINLAND: 2022 flera vuxna i de ungas vardag
Den finländska partnern för Gemensamt
Ansvar 2022, Lasten ja nuorten keskus,
använder insamlingsmedlen för lågtröskeltjänster som främjar barns och ungas
välfärd. Hjälpen riktas särskilt till ungdomar mellan 15 och 19 år. Bland dem finns
många unga som lidit av distansundervisning och isolering och som upplever ensamhet, ångest och hopplöshet.
Det uppsökande ungdomsarbetet Saapas
utvidgas till nya orter och dessutom nu

även till skolor. Inom verksamheten i skolorna engageras trygga vuxna som kan
lyssna och uppmuntra de unga i skolvardagen och på rasterna.
Verksamhetsmodellen NettiSaapas fokuserar på digitalt uppsökande ungdomsarbete på riksnivå. På olika plattformer på
sociala medier vänder man sig till unga
som behöver en vuxen lyssnare.

DETTA ÄR EN ANNONS
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TRYGG VUXEN

EN ENDA
VID RÄTT TIDPUNKT VAR TILL HJÄLP

Jasmin Ruotsalainen från
Nurmijärvi fick hjälp när
hennes psykiska hälsa
sviktade. Nu hjälper hon i sin
tur andra som frivillig inom
Saapas-verksamheten och
som blivande sakkunnig inom
ungdomsarbete.

Våren 2019 fick Jasmin diagnosen allvarlig
depression. Den svåra tiden ledde till flera
perioder på en sjukhusavdelning. Jasmin firade avslutningen efter sitt första år på yrkesskola, när något utlöste ett kraftigt ångestanfall.
“Jag fick en känsla av att nu gör jag det. Att
nu är det tid för mig att gå. Jag satt ensam
på en parkeringsplats och tänkte alla möjliga
tankar. Som tur är gjorde jag ingenting utan
ringde en kompis. Jag pratade med henne
och grät. Sedan kom Saapas dit.”
Den vuxna från Saapas var specialungdomsledare Mallu Timonen. Hon pratade
med Jasmin, talade i telefon med kompisen
och ringde sedan till Jasmins pappa så att
han kunde komma och hämta henne.
Ett år senare letade Jasmin upp Mallus
kontaktuppgifter på nätet och skrev ett meddelande till henne: Tack för din hjälp!

kunde komma med i Saapas-verksamheten.
Saapas möter de unga på deras egna villkor
ute på gatorna, på festivaler och på nätet.
Saapas frivilliga är trygga, pålitliga och utbildade vuxna som lyssnar och hjälper de
unga.
Jasmin gick med i verksamheten genast
när hon fyllt 18. Hon deltar nu i jourarbetet vid Saapas, på gatorna och på webben, så
ofta hon hinner. Hon anser att särskilt anonymiteten på webbforumet NettiSaapas sänker de ungas tröskel för att söka hjälp.
Ungdomarna känner inte heller nödvändigtvis till via vilka kanaler man kan få hjälp.
“Det är ett stort projekt att nå fram till
hjälpen. I vissa fall mår man kanske inte ens
tillräckligt dåligt ur sjukvårdens perspektiv.
Det är verkligen sorgligt. Det finns inga mätare för att avgöra hur dåligt någon mår.”

FICK HJÄLP – FÖR NU HJÄLPEN VIDARE

Det är något som Jasmin hoppas på! Hon vet
av egen erfarenhet hur svårt det kan vara att
inse sitt behov av hjälp.

Mallu och Jasmin började tala om Jasmins
liv och situation. Mallu föreslog att Jasmin

“Det kan nog vara en insikt när man får
tala med någon trygg vuxen, till exempel en
Saapas-frivillig. När någon frågar, att hur har
du det, hur mår du.”
Själv har Jasmin fått hjälp från många håll,
bland annat i skolan och via polikliniken för
ungdomspsykiatri. Hon har också beviljats
rehabiliterande psykoterapi av FPA.
Nu under coronatiden kan det vara svårare för de unga att få hjälp. Jasmin är orolig
för dem. Det finns en stor risk för att man
faller av kälken. För vissa kan det vara så att
de enda människor de träffar under dagen är
i skolan.
“När det är fråga om unga människor tänker man ofta att kriser hör till åldern. Men
de unga kan också bli sjuka. Deras problem
ska tas på lika stort allvar som de vuxnas
problem.”

HJÄLP MED LÅG TRÖSKEL

Text: Nelli Jäntti-Tuominen
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HJÄLP TILL UTVECKLINGSLÄNDERNA

– I KATASTROFOMRÅDEN ÄR BEHOVET ÄNNU STÖRRE ÄN HOS OSS

jobb och hoppas kunna spara pengar till sin
skolgång. Det finns inte mycket jobb efter
att pandemin har minskat på affärsverksamheten och varutransporterna.
”Jag är ledsen när jag ser mina vänner och
grannar gå i skola och själv söker jag bara
jobb eller sitter hemma. Emellanåt försöker
jag studera på egen hand med hjälp av de
skolhäften jag tagit med mig från Uganda,
berättar Samuel.
Situationen i Samuels familj har underlättats av Yeis fruktbara jord som är mycket lättare att odla än familjens steniga gård i flyktingbosättningen i Uganda. Samuels mamma
Mary, som i praktiken är ensamförsörjare för
familjens nio barn, har ändå inte sådana inkomster att hon skulle kunna stödja Samuels
och hans syskons skolgång.

Coronan har haft
ödesdigra följder för
de ungas skolgång och
familjernas möjligheter
att försörja sig i
världens mest utsatta
samhällen. Samuel, 18,
som levt som flykting i
Uganda, återvände hem
till Sydsudan och söker
jobb för att kunna skaffa
mat till familjen och
spara för sin skolgång.

HJÄLP TILL ÅTERFLYTTARE
Bild: KUA

I de fattigaste områdena i Östafrika har man
inte alltid kunnat ordna undervisning på distans när skolan flyttades till nätet. För många
unga avbröts skolgången helt. Många flickor
har varit tvungna att gifta sig eller blivit gravida, och av pojkarna har många börjat jobba
för att bidra till sina familjer.
Samuel, som är 18 år, levde i början av
pandemin som flykting i Uganda där coronarestriktionerna var stränga. Begränsningarna
i rörelsefriheten höll också flyktingarna hemma flera månader. Samuel borde ha gått ut
grundskolan våren 2020 och nu gå på andra
stadiet.
”Coronan förstörde min skolgång. Det
känns som om min hjärna har blivit avtrubbad när jag inte haft möjlighet att lära mig
något nytt”, säger Samuel.

HEMKOMSTEN INNEBÄR GLÄDJE OCH UTMANINGAR

Samuels familj återvände i september 2021
från Uganda till sin hemstad Yei i Sydsudan. I
det krigsdrabbade landet var uppskattningsvis 2,2 miljoner barn borta från skolan redan före pandemin och Unicef uppskattar att
pandemin avbrutit skolgången för ytterligare
2,1 miljoner barn innan skolorna i Sydsudan
öppnades på nytt i april 2021. När Samuels
kompis kunde börja i skolan i Yei uppmuntrade han Samuel att återvända hem. Säkerhetssituationen i området var också klart
mera stabil än tidigare.
Kostnaderna i samband med skolgången,
såsom skolmaterial och skoluniform, var
ändå en så enorm utgift att Samuel inte hade
råd att betala dem. Att fortsätta i skolan förblev en dröm. Nu letar han efter tillfälliga

Kyrkans Utlandshjälp inledde hösten 2021 ett
försörjningsprogram för att stötta de unga i
Yei-området med medel från Gemensamt
Ansvar. Ungdomarna erbjuds yrkesutbildning, och med hjälp av kontanta bidrag kan
de familjer som återvänder till Yei skaffa mat
genom att odla själv eller köpa mat. Pengarna
kan också användas till skolavgifter.
I Uganda sålde Mary mat på marknaden
och hon drömmer nu om att kunna göra detsamma i Yei.
När Samuel hittar arbete använder han sina
inkomster för att försörja familjen.
”Samuel är så anspråkslös och omtänksam.
När det inte finns mat till syskonen köper han
mat till dem för de pengar som han sparat för
sin skolgång. Han säger till mig att jag inte
ska oroa mig”, berättar Mary.
”Men ändå får jag tårar i ögonen när jag ser
honom gå iväg för att söka jobb i stället för till
skolan” fortsätter mamman.
Text: Erik Nyström

Faktabox om hjälpen till Sydsudan via Kyrkans Utlandshjälp:
I Sydsudan arbetar Kyrkans Utlandshjälp i de allra mest sårbara samhällena med medel från Gemensamt
Ansvar. Kyrkans Utlandshjälp hjälper familjerna med livsmedelsförsörjning och förtjänstmöjligheter. Inom
ramen för försörjningsprogrammet, som inleddes hösten 2021, ska man i fortsättningen också med kontanta bidrag stötta utbildningen av barn och unga som återvänt från Uganda. Grundskolorna får hjälp med
att ordna utbildning. Nödhjälp ges till de allra värst utsatta katastrofoffren, oavsett ålder, bakgrund eller kön.
DETTA ÄR EN ANNONS
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HJÄLPEN NÅR FRAM HÄR I FINLAND OCH UTE I VÄRLDEN. TACK!

Kuva: Shutterstock

FINLAND:
MÅNGA UNGA FICK STÖD FÖR STUDIEMATERIAL I GYMNASIER OCH YRKESSKOLOR
Diakonen Katja Lahti är tacksam för att hon fått vara med och göra det möjligt för flera tavastehusungdomar att studera med hjälp av medel från Gemensamt Ansvar 2019.
En av dem som fick hjälp var en ung
man som behövde en lite dyrare dator
för sina studier.
Den unge mannen, som har särskilda svårigheter inom autismspektrum,
studerar krävande programmering
och kodning. Han hamnade i en besvärlig sits när han fick höra att han
behöver en egen effektiv dator också
i skolan. Det ställdes höga krav på datorn i fråga om centralminne och processor. Till och med det förmånligaste
alternativet i en prisjämförelse hade
varit alltför dyrt utan bidrag.
”När jag berättade att bidraget har
beviljats berättade han att han för säkerhets skull hade ställt in sig på att bli
besviken, säger Katja.
”Glädjen och lättnaden var påtaglig!
Mottagaren var väldigt glad och lättad
och säger alltjämt att det varit till stor
hjälp att ha en ordentlig dator och på
så sätt kunna skaffa sig ett yrke. Ett
varmt tack till alla donatorer.”
Text: Katja Lahti

BIDRA TILL MIN MORGONDAG
Pandemin har slagit hårt mot barn och unga i Finland och i världens katastrofområden. Gör en insats för att ge de unga en ljusare framtid – ge ett
bidrag till insamlingen Gemensamt Ansvar.
SÅ HJÄLPER DIN DONATION 2022:
UTOMLANDS:
60 % av insamlingsintäkterna styrs via Kyrkans Utlandshjälp till hjälp i utvecklingsländerna. Utlandshjälpens katastroffond gör det möjligt att starta
och genomföra nödhjälpsinsatser i humanitära katastrofer i utvecklingsländerna. Orsakerna till att hjälp behövs är oftast naturkatastrofer (torka,
översvämningar, stormar, jordbävningar), politiska konflikter och deras konsekvenser, eller plötsliga olyckor.
I FINLAND:
20 % av intäkterna blir kvar i den insamlande församlingen, för att användas
för insatser för unga som har det svårt och för diakoniunderstöd.
Ytterligare 20 % styrs till föreningen Lasten ja nuorten keskus, som utvecklar
bland annat Saapas-verksamheten inom det uppsökande ungdomsarbetet
så att de unga har tillgång till fler trygga vuxna i sin vardag. De frivilliga som
arbetar inom den riksomfattande verksamheten NettiSaapas söker upp de
unga på sociala medier och erbjuder vid behov samtalsstöd. Saapas nyaste
verksamhetsform KouluSaapas fokuserar på skolorna och utvecklas i samarbete med dem.
Kyrktjänsts insamlingstillstånd RA/2020/639, på Åland: ÅLR/2021/8126.

HJÄLPEN NÅR FRAM / UTOMLANDS
År 2020 stödde Kyrkans Utlandshjälp med
donationer från Gemensamt Ansvar hjälpbehövande ute i världen bland annat genom
att ordna utbildning och förbättra vattenförsörjningen.
STÖD FÖR SKOLGÅNG I TORKDRABBADE OMRÅDEN I SOMALIA
I Somalia användes insamlingsmedel för att
barn i skolåldern ska ha tillgång till högklassig utbildning, både bland dem som tvingats
fly inom landet och bland den övriga befolkningen. Sammanlagt tryggades skolgången
för 4 400 barn i en trygg skolmiljö; bland dem
fanns 80 flickor och 158 pojkar med funktionsnedsättning. Dessutom delades skolmaterial och skoldräkter ut till 3 200 elever i en
särskilt utsatt situation.
Text: Noora Pohjanheimo Bild: KUA

HJÄLP OCH GE EN GÅVA!
Insamlingen Gemensamt Ansvar är den
finländska evangelisk-lutherska kyrkans
årliga storinsamling och en folkrörelse
för kärlek till nästan. Insamlingen hjälper nödställda människor i Finland och i
utvecklingsländer oavsett ursprung, religion eller politisk övertygelse.
Beskyddare för insamlingen är republikens president Sauli Niinistö.
MobilePay 85050
SMS-donation till nummer 16588
Skriv: APU20 (donera 20 €)
Skriv: APU20 (donera 10 €)
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
OP FI14 5000 0120 2362 28
Via församlingarna kan du delta
i Gemensamt Ansvar -insamlingen
överallt i Finland.

gemensamtansvar.fi/ga
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Välkommen till retreatgården SNOAN
AKTUELLA RETREATER
Ekofastaretreat – en del i kyrkans ekofastakampanj 11-13.3.2022
Ekofastan är evangelisk-lutherska kyrkan
i finlands kampanj. Under retreaten
får vi öva oss i närvaro, ta paus från
vardagen, fira andakter i form av
tideböner, njuta av god och näringsrik ekologisk mat och vårda
kropp, själ och ande. Retreaten
passar bra som första gångs retreat
om du inte deltagit i en retreat tidigare. Ledare: Yvonne Terlinden. Pris:
150 e. Retreaten är fullbokad - köplatser.

Retreat med Stillhetens yoga 25-27.3.2022

På Snoan sitter vi ofta stilla i bön, men man kan
hitta stillheten också i rörelse. Stillhetens yoga®
är en form av kristen yoga och har utvecklats av
sjukhusprästen och retreatledaren Heli Harjunpää. Under övningarna öppnar vi oss för guds
närvaro. Utgångspunkten är att varje kropp är en
unik gåva av gud, därför passar stillhetens yoga®
alla. Ledare Maria Repo-Rostedt. Pris 200 e.
Retreaten är fullbokad - köplatser.

Retreat med Grankulla svenska
församling 1-3.4.2022
Kontaktperson Arla Nykvist,
arla.nykvist@gmail.com.

Stick och bön 8-10.4.2022

En retreat där vi varvar stillhet, vila och bön
med stickning eller annat handarbete. Vi bryter
tystnaden ett par gånger per dag. Möjlighet till
individuella samtal med ledarna. Ledare: Carita
Österberg och Ann-Sofi Storbacka. Pris: 200 e.

Kristus är uppstånden – påskretreat
14.4-17.4.2022

Upplev påskens händelser i retreatens stillhet
och begrundan, börjande med skärtorsdagens
nattvardsgång, genom långfredagens sorg till
påsk morgonens uppståndelseglädje. Ledare:
Björn ”Nalle” Öhman. Pris: 240 e

Retreat med biskop emeritus
Erik Vikström 22-24.4.2022

”Min tid - min väg” . Tiden efter påsk, med naturens uppvaknande till nytt liv, stämmer oss att
reflektera kring livets gång, och dess mångskiftande möjligheter. Pris 200 e.

Retreat med Åbo svenska församling
28-30.4.2022

Kontaktperson: Maria Björkgren-Vikström,
040-341 7477, maria.d.bjorkgren-vikstrom@evl.fi.

Retreat med Kyrkslätt svenska församling
6-8.5.2022
Ledare och kontaktperson Lars-Henrik
Höglund, lars-henrik.hoglund@gmail.com.
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Husfolksretreat 13-15.5.2022

En retreat för våra frivilliga i husfolket, vi kombinerar retreatens vila med talko och kalas på
lördagen.

Vårtalko 14.5.2022 kl. 10-15

Välkommen till Snoan på en
talkodag, med praktiskt arbete för
alla, det finns uppgifter både ute
och inne. Vi varvar arbetet med
god mat och en stillsam middagsbön.
Föreningen Snoans vänner rf:s 20 års
jubileumskaffe 14.5 kl 15.

Vandringsretreat 20-22.5.2022

För dig som inte varit på retreat tidigare, är
vandringsretreaten en bra början att pröva på.
Vi följer den normala retreatens byggstenar med
tideböner och mässor. Ett par gånger per dag
ger vi oss ut på vandringar som är 1-1,5 h långa.
Ledare är Claus Terlinden. Pris 200 e.

Introduktion till ignatiansk retreat
26-29.5.2022

För att kunna delta i en 10 dagar lång retreat,
förutsätts att man deltagit i introduktionskursen i de andliga övningarna enligt Ignatius av
Loyola. Denna möjlighet ges på Snoan.
Välkommen att bekanta dig med den
Ignatianska spiritualiteten! Ledare
Maria Repo-Rostedt. Pris 240 e
Retreaten är fullbokad - köplatser.

Kurs för nytt husfolk
19-22.8.2022

Husfolket på snoan är frivilliga medarbetare som med sin arbetsinsats och sin
närvaro skapar möjlighet för andra människor
att gå in i retreatens stillhet. Husfolket sköter
praktiska uppgifter under retreaterna, allt från
att elda i brasorna till att duka matbord och ringa
i klockor. Utbildningen är gratis.

Sensommardagar för seniorer
22-25.8.2022

Sköna sommardagar med god gemenskap,
avslappnat program, god mat och rofyllda
andakter i kapellet. Pris 150 €.

Retreat med symboldrama 2-4.9.2022

Ledare Virva Nyback och Marianne Hagbarth.
Kontaktperson Chris-Marie Törnroos chrismarie.tornroos@gmail.com.

Husfolksretreat 9-11.9.2022

En retreat för våra frivilliga i husfolket, vi kombinerar retreatens vila med talko på lördagen. Gå
kursen för nytt husfolk och kom med!

praktiskt arbete för alla, det finns uppgifter både
ute och inne. Vi varvar arbetet med god mat och
en stillsam middagsbön.

Retreat med Liselotte J Andersson
16-18.9.2022

Liselotte J. Andersson är riksevangelist i Equmeniakyrkan Sverige, förkunnare, evangelist,
pastor, krönikör, författare, mycket uppskattad
retreatledare och erfaren själavårdare. Ledare:
Liselotte J Andersson. Pris 240 e.

Retreat med Esbo svenska församling
23-25.9.2022

Kontaktperson Heidi Jäntti, heidi.jantti@evl.fi,
040-531 1046.

KRAN rf:s Retreat för närstående till
personer med medberoendeproblematik
7-9.10.2022

Denna retreat inbjuder speciellt dem som på
olika sätt, genom sitt arbete eller sina relationer
kommer i kontakt med personer med beroendeproblematik. Förfrågningar kran@kran.fi.

Retreat med Johannes församling
28-30.10.2022

Kontaktperson Anna-Maria Böckerman,
annamaria.bockerman@evl.fi.

”Vila för kropp och själ”retreat för småbarnspedagoger
18-20.11.2022

En retreat som riktar sig till dem som
arbetar med småbarnspedagogik, såväl
inom kyrkan, som inom dem offentliga
och privata sektorn. Ledare: Mirva Sandén och
Maria Repo-Rostedt. Pris: 150 e.

Stilla dagar i advent 28-30.11.2022

Välkommen till snoans vilsamma miljö med
lugn och stillhet för några dagar i advent. Dagarna ramas in av tideböner och måltider, i övrigt
använder du tiden till det du behöver mest, t.ex.
promenader, läsning, skrivande, handarbete eller
bara vila. Ledare: Karin Strandberg. Pris: 200 e.
Vi följer de rådande Coronarestriktioner på
Retreatgården Snoan och hoppas att retreaterna
kan ordnas enligt detta program!
Anmälningar till retreater och mera
information: snoan.fi
Förfrågningar: retreatkoordinator
Karin Strandberg, kontakt@snoan.fi,
040-630 7771

Hösttalko 10.9 kl. 10-16

Välkommen till Snoan på en talkodag, med
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MARKNAD

LEDIGA TJÄNSTER

UTHYRES
Stiftelsen Lillesgården
erbjuder förmånliga
pensionärsbostäder.
(cirka 30 m2) i Nordsjö,
Hfors. Ej serviceboende.
Tel. 050 555 0477
Tis-To kl. 10-12.
Seniorboendet Florahemmet hyr ut lägenheter
i ett fristående och tryggt
boende mitt i Nykarleby
nära vackra ljusparken.
Gemensam matsal för att
njuta av hemlagad mat
och trevligt sällskap samt
ett samlingsrum med TV.
Tel 044 491 5545
Uthyres möblerad tvåa
med balkong i
H:fors/Berghäll . Nära till
spårvagn, metro o buss.
Tel: 050-5955960
Hyres ut en vacker 32 m2
etta nära centrum i
Kyrkslätt. 2/4 våning och
hiss finns. Byggnadsår
2017, gott skick med en
stor 9 m2 balkong. Hyra
640 e + vatten 20 e. Bilder
kan hittas på
Vuokraovi.com: 1215686
Kontakt tel. 040 7372320

KÖPES
Renoveringskunnig familj
önskar köpa EHH i Solf.
Garage/uthus stort plus.
Jonas 0503697084

Mediamission
Budbärarna

Tackar för allt stöd våra
seniorkandidater fått i
välfärdsområdesvalet

Sansa söker

en REGIONCHEF

svenskspråkigt arbete och Södra Finland
Läs mer på adressen sansa.fi/tyopaikka

Vasa svenska församling söker en

UNGDOMSARBETSLEDARE
Platsannonsen finns i sin helhet på webbsajten
vasasvenskaforsamling.fi/rekrytering
Ansökningstiden går ut 25.2.2022 kl. 12.00.

VASA SVENSKA FÖRSAMLING¤

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

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

KÖPES - Enrummare i
centrala/södra H:fors i
husbolag där de största
renoveringarna är gjorda.
0405797397 Elmer
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 via
epost till adressen
annons@kyrkpressen.fi
tillkommer en servicekostnad på 5€.

Lämna in din
hyresannons
via webben
KYRKPRESSEN.FI

www.eekab.fi
Semesterdagar för
närståendevårdare
och vårdtagare
på Lohja Spa & Resort i Karislojo
2–6.5.2022
Vill du och en närstående som du har
omsorg om åka på semester tillsammans?
Information och ansökningsblankett:
www.semester.fi/start, www.folkhalsan.fi/semesterstod
Sista ansökningsdag är 6.3.2022.
Svenska semesterförbundet:
Susanna Stenman...tfn 050 304 7642
Folkhälsan:
Eva Björkqvist ............... tfn 040 516 5679, Åboland
Ann-Christine Wiik .... tfn 044 788 3772 , Nyland
Pia Nabb.......................... tfn 050 542 8175, Österbotten
Anki Elvström ............... tfn 050 467 6657, Österbotten

Ge ett testamente
fyllt av hopp
Varje testamentsdonation bidrar till
vårt långsiktiga arbete för en bättre
värld.
Beställ vår testamentsguide
finskamissionssallskapet.fi/testamente
Tfn 040 764 8051

Och spara 5 euro
i serviceavgift!
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OPINION
Skicka insändaren till: Kyrkpressen/opinion, Södra kajen 8, 00130 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.

Radioandakter

Måste man kunna engelska
för att förstå andakterna?
Ibland undrar jag om man
måste kunna eller förstå flera språk för att lyssna till
andakterna.
Det är i och för sig trevligt
när en andaktshållare är
uppfylld av sina egna upplevelser, både när det gäller
det berättade och den musik som följer. Men det är
oerhört viktigt att talaren
försöker sätta sig in i lyssnarens situation. ”Vad vill
jag säga”, och hur når detta fram med samma inlevelse och förståelse till lyssnaren?
I de flesta program som
sänds i radio hör det till att
programledaren presenterar sig själv, sitt ämne och
t.ex. de sånger/musikstyck-

”Det är oerhört
viktigt att
talaren försöker
sätta sig in i
lyssnarens
situation.”
en som spelas.
Jag har noterat att det numera alltför ofta sänds en
radioandakt, utan att talaren antingen förhandspresenterats, eller själv presenterar sig. Och för det andra:
alltför ofta avslutas andakten med en sång på t.ex.
engelska, utan att talaren
har presenterat innehållet
i sången.
Betyder detta att man för-

utsätter att alla lyssnare
skall förstå engelska (eller
andra främmande språk),
eller har det ingen betydelse vilket innehåll musiken
man spelar har? Tidigare
var det vanligt att till talet
bifoga en psalm framförd
på svenska. Men i dagens
läge tycks de flesta andakter mera gå mot ”populärare” musik.
Jag kräver inte att sånger
på andra språk skall ”förbjudas”. Men vi måste få förvänta oss att det som sänds
på vår enda svenska kanal
kan förstås av alla med
svenska som modersmål.
HENRIK HELANDER, ”gammal
andaktshållare och lyssnare”

Mer läsning från Svenskfinland
På vår webbsida hittar du artiklar från olika regioner i Svenskfinland. Gå in på kyrkpressen.fi/lokalt och fortsätt läsningen! I detta nummer kan du bland annat läsa om:
Han blev ”årets pappa”

Unga behöver mer stöd

Dan Wickholms liv förändrades i ett slag då både hans fru
och ena dotter blev allvarligt
sjuka. ”De senaste åtta åren
skulle jag inte vilja att någon
enda behövde gå igenom”,
säger han.
Från lokalsidorna till
Borgå, Sibbo & Vanda

Pandemin har varit extra tung
för de unga. ”Fler och fler
lider av stress och prestationsångest, mår illa och orkar
inte”, säger 18-åriga Anna
Perret om det hon själv sett
och upplevt.

Larsmo har egen
huskompositör!

Pandemins långa spår

I Larsmo församlings gudstjänster händer det att både
preludium och postludium är
komponerade av församlingsmedlemmen Niclas Nylund.
Från lokalsidorna
till Pedersöre
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Från lokalsidorna
till Helsingfors

Coronapandemin kommer
att lämna lika långa spår som
nittiotalets recession, tror
beredskapschef Teemu Hälli,
som försökt planera framtiden
fast ”mållinjen hela tiden flyttas framåt”.
Från lokalsidorna
tillÅboland och Åland
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NÄSTA KP

utkommer
17.2.

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

26.2-4.3.2022

Buss från Österbotten

PETER KANKKONEN

MARTIN LÖNNEBO

I sin humoristiska självbiografi
delar Peter Kankkonen frikostigt
med sig av människomöten och
anekdoter ur ett långt och händelserikt prästliv.

Martin Lönnebos bok
skapar upptäckarlust för
att söka sig bakåt i sin
livshistoria för att förstå
valda vägval. Den uppmuntrar också till att
finna den bästa vägen
framåt – för jorden,
själen och kärleken.
Verbum, inb. 29,90

Hästprästen

Den omtyckta boken finns nu
i ny tryckning!
Fontana Media, hft. 25,90

En dag full av hopp
– 100 andakter

Finlandssvenska radioandakter har
i år sänts i 90 år. Den här boken
samlar andakter från de senaste tio
åren: tankar med ett budskap som
ger läsaren en möjlighet att stanna
upp en stund mitt i vardagsbruset.
Texter av Karin Erlandsson,
Gustav Björkstrand, Amanda
Audas-Kass, Hans Växby,
Mia Bäck och många fler!
Fontana Media, inb. 28,90

VI HAR FLYTTAT!

Fontana Media, Kyrkpressen och Församlingsförbundet
har bytt adress. Ni hittar oss numera på nionde våningen
i Kyrkans hus.
Ny adress: Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
tfn 040 831 5897 • www.fontanamedia.fi
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors

Livets farkost – SOS

KERSTIN DILLMAR OCH LARS BJÖRKLUND

Vara skillnad

– Om tröst och mod att finnas
Vilka är tröstens fyra
hörn? De är omtanke,
perspektiv, tilltro och
tillhörighet. När det riktigt svåra sker kan vi inte
göra något för att ändra
på verkligheten – men vi
kan vara skillnad.
Argument, inb. 23,50

Saxat ur församlingsbladet: ”Åtta nya körkåpor behövs eftersom några nya körsångare har kommit till och några gamla har slitits ut.”
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