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L E DAR E

Ljudet av krig
»Ingen
vet varför
kriget 1914
började.
Alla bara
gled in i
det.«

DEN TYSKA dokumentaristen Yury
Winterberg skrev för några år sedan
manus till en stor tv-serie till 100-årsminnet av första världskriget. Trots en
omfattande research fanns det en fråga
han aldrig fick svar på.
Det var varför kriget började. Alla bara gled in i det. Det var ingen eskalerande aggression. Det bara blev krig. Och ett
fruktansvärt ett, där människan överträffade sig själv i att göra det onda.
I dag, år 2022, kunde man föreställa sig att vi vet vilket trauma ett krig
planterar för generationer framåt. Men
dessvärre verkar vår tid vara lite lika
förlamat hjälplös inför Ukrainakrisen.
Ordet kriget liksom bara tar plats,
som när ett väldukat midsommarbord
på strandklipporna liksom bara majestätiskt glider ner i sjön.
SALIGA DE som håller fred. Det är
lättare sagt än gjort, att hålla och behållafreden. Har man haft den länge
tar man den för given.
Det är sent att stiga tidigt upp nu.
Men det är slående hur all fredsrörelse, kristen som sekulär, sedan länge
hamnat i marginalen bland föreningar där människan kan göra olika slag
av gott på sin fritid.
Så smygande det har gått till när vi
har fjärmats från ett grannfolk som det
ryska. Så tyst det har upphört att soci-

alt vara en merit att sitta i organisationer som främjar vänskap mellan länder, dels i allmänhet, och nu med landet i öst i synnerhet. Så har kontakterna omärkligt svalnat.
Och ändå vet vi med huvud och förstånd att kulturen, folket och dess rötter
är så mycket större än den övervintrade KGB-agent som just nu är Rysslands
ledare. Omtvistad hemma, dessutom.
Och så mänskligt det är att andra
saker i livet blir prio i stället för det
grundläggande, att så långt det kommer an på oss, hålla fred med alla.
”VÅR GUD är oss en väldig borg” –
någon hann redan anspela på psalmen folket stämde upp vid tåget när
förhandlaren Paasikivi 1939 reste
till Moskva för att överlägga, medan
världskriget redan rasade i Europa.
Då var Gud mera nationell, och den
kristna tron mera inflätad i uppfattningen om en liten nations öde.
Står vi inför en världskris nu torde
vår livssyn 80 år senare vara mera global. Nya informationskanaler har skapat mycket illvilja, men också en insikt, om vi vill, om hur ett krig söndrar
liv på alla sidor.
Vi behöver flera röster nu som avdemoniserar. Vi behöver tala om livet,
människan och världen på ett sätt som
får oss att backa från avgrunden, och
vända hemåt igen.
Jan-Erik Andelin är redaktör för
opinion och samhälle på Kyrkpressen.
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”Vill ständigt
föra en dialog”
Vem är du? Teologen Mikael
Lindfelt är ny rektor för Åbo
Akademi. – Jag tror att en
teologs blick på världen kan
bidra med något.
TEXT: SOFIA TORVALDS
FOTO: WWW.STUDIOKOO.FI /
SATU KARMAVALO
För ett par veckor sedan utnämndes Mikael Lindfelt till ny rektor för Åbo Akademi. Han tillträder genast och är vald fram
till 31.7.2026.
Samarbetet mellan olika personer och
nivåer vid ÅA har diskuterats i samband
med din företrädare Moira von Wright.
Hur bra är du på att samarbeta?
– Jag ser det som en av mina styrkor som person och ledare att kunna samtala med olika
slags människor och kunna förstå olika slags
argument, och tillsammans kunna titta på
lösningar konstruktivt. Jag vill ständigt föra en dialog så att vi håller oss till de verkliga
argumenten och ser vilka möjligheterna är,
och så att vi inte låser oss vid vissa lösningar.
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Vad kan du bidra med som teolog?
– En äldre kollega hade räknat ut att jag
är fjärde teologen på den här posten. Det
finns kanske något i en teologs utbildning
och en teologs blick för världen, framför
allt människokännedom och ett språk
och en erfarenhetskultur som handlar om
att förstå människans olika utmaningar
i livet: sorg, glädje, längtan, saknad och
hopp. Jag tror det finns vissa fördelar
där, som kan spela in när man ser på ledarskap och på människans kapacitet att
lyckas och misslyckas.
Vad har du själv misslyckats med?
– Saker blir inte alltid som jag vill eller önskar. Vardagen är full med sådana händelser: jag misslyckas med att förklara mig
tillräckligt klart, jag misslyckas få den
andra att förstå hur jag uppfattar en situation, jag misslyckas skapa det förtroende hos en annan jag hade hoppats på,
och så vidare.
– I en djupare mening kan jag också ha en
känsla av att ha misslyckats. Då tänker jag
på yrkesval, val av partner, att jag misslyckas
i min roll som förälder – ett slags misslyckande som känns mer definitivt, mer oåterkalleligt, och där det är svårt att säga att jag

GÖR:
Teologie doktor, nyvald
rektor för Åbo
Akademi.
FAMILJ:
Fru, son som
är utflugen ur
hemmet.
INTRESSEN:
Motion, friluftsliv, att följa
med favoritfotbollslaget
FC Liverpool,
läsa mångsidigt, koppla av
med Netflix,
inreda, umgås
med vänner
och hoppas på
framtida resor.

har en ny chans. Sådana känslor tror jag de
flesta föräldrar har. Åtminstone jag funderar ibland om jag gjort rätt val som förälder.
Hur ser ditt andaktsliv ut?
– Mitt andaktsliv har genom åren varierat väldigt mycket. Med åren har det utmynnat i mer respekt för helighet i nära
relationer, tystnad, sakrala rum, konst
och natur. Från att tidigare ha varit väldigt inriktad – av uppfostran och kulturell kontext – på personligt andaktsliv är
jag idag mer trygg i kollektiva former för
möte med det heliga.
Hur ser du på förhållandet mellan tro
och vetenskap?
– Tro och vetenskap är två olika sätt att
orientera oss och komma tillrätta med verklighetens olika fenomen. Vetenskap söker
evidensbaserad kunskap eller de bästa formerna för vårt tänkande, medan tro är mer
ett förhållningssätt till frågor om livets mening och mål samt erfarenheter av kärlek,
skuld, gemenskap, tillkortakommanden,
död, lidande, sorg och längtan. För det mesta finns det inte större konfliktytor, men
ibland kan det hetta till och nya sätt att gestalta den relationen kan behövas.
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NYHETER

S:t Jacob på
Drumsö hotat
när anslagen
reformeras
På annandag påsk ska biskopen återinviga nyrenoverade S:t
Jacobs kyrka i Helsingfors-Drumsö. Men kyrkans ekonomi
krymper. Samfällighetet lägger om anslagsmodellen. Johannes församling överväger att 14 månader senare avstå från
nyfräscha, svenska rum på Drumsö.
TEXT OCH FOTO: JAN-ERIK ANDELIN

TIPSA
OSS!

Har du ett
nyhetstips?
Epost:
redaktionen@
kyrkpressen.fi
Telefon:
040 831 6902
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Det är fortfarande öppet hur S:t Jacob–kyrkan på Drumsö i längden ska användas för
svensk församlingsverksamhet. Det här
trots att den, miljonrenoverad och fin, om
några månader återinvigs av biskop Bo-
Göran Åstrand på annandag påsk.
Bara 14 månader senare är det möjligt
att Johannes församling avvecklar en del
av sina utrymmen för den svenska verksamheten på Drumsö, väster om stadskärnan i Helsingfors.
Församlingsrådet i Johannes församling
beslöt förra veckan efter en lång diskussion
att från augusti 2023 eventuellt tacka nej
till en del av S:t Jacob-utrymmena, eventuellt också kyrkorummet.
Med det följer också planer på att avveckla den eftisverksamhet med omkring 100
barn som församlingen har haft i Kronohagen och på Drumsö. I höst minskas barnplatserna ner till 80, från hösten 2023 är
fortsättningen oklar.
– Vi behöver diskutera om det är den formen av verksamhet för barn vi ska ha, säger kyrkoherde Johan Westerlund i Johannes församling.
Diskussionen om S:t Jacob har pågått i
flera år. Nu har den svenska flygeln ingått
i en 17 miljoners renovering av hela kyrkcampuset på Drumsö, ett 1950-talskomplex
som också används av finska Lauttasaaren seurakunta.

Så fördelas pengarna
44 miljoner euro fördelas årligen av Helsingfors samfällighet till dess 20 församlingar till verksamhet och löner.
Svenska församlingar får ett extra minoritetsstöd om 2,1 procent (från 2023: 1,6
procent). Församlingar med många barn
och unga, eller icke-medlemmar på sitt
område får tillägg.

Museiverket har varit involverat när
den ursprungliga interiören från 1958
har renoverats, dörrar och fönsterbågar i
trä, och beslag är de ursprungliga, fixa
de i Estland, berättar projektingenjör
Kai Heinävaara från samfälligheten.
Hela hustekniken är ny, men inympad i en
gammal rumsindelning.
Men svenska Johannes församling är
tveksam. Härnäst kommer Johan Westerlund och rådets viceordförande Martina Harms-Aalto att sondera med den
finska församlingen om att avstå från
rum som blir för dyra. Svenska rum
kan bli tvåspråkiga rum när församlingen ser över sin närvaro i förorten.

Anslagsreform drabbar Johannes
Kyrkan i stort tappar stadigt medlemmar

och kyrkskatteintäkter. Utvecklingen i
Johannes församling är ett exempel på följderna.
Helsingfors kyrkliga samfällighet med
sina 20 församlingar ska vart tredje år dra
in ett hål på bältet. Åren 2023, 2026 och
2029 ska budgetnivån varje gång ner med
åtta procent.
Gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors klubbade också för några veckor
sedan av en ny anslagsmodell som bland
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Samfällighetens projektingenjör Kai Heinävaara (t.v.) har lett arbetet med att fräscha upp
interiören från 1958 – som inte i övrigt har förändrats. Här med ansvariga byggmästaren Sami
Kuikka och byggövervakare Heikki Lehtonen
vid Högbergsgatan in. Utöver det kommer ytterligare fyra miljoner euro i renoveringskostnader från S:t Jacob på Drumsö
att belasta församlingens ekonomi. Det
är pengar som nu tydligare ställs mot församlingsverksamhet och löner.
I anslagsreformen är Johannes församling en förlorare, trots att de svenska förtroendevalda i kyrkofullmäktige med Rolf
Steffansson (Matteus) i spetsen drev igenom extra övergångsanslag som i tre år ska
mjuka upp tappet för församlingar som
förlorar på reformen.
– Vi förlorar sexsiffriga belopp, omkring
130 000 euro varje år. Och det blir bråttom
inför 2023. Vi kommer att göra budgeter
som går på rött, säger Johan Westerlund.
Med drygt 11 000 medlemmar är Johannes församling störst av de tre svenska församlingarna i Helsingfors. Men jämfört
med Matteus och Petrus församlingar,
har Johannes nästan fem gånger fler
kvadratmeter i användning.
– Vi har inte bett om att få 40 meter höga Johanneskyrkan med plats för
2 000 personer. Vi har bara blivit välsignade med den, säger Johan Westerlund.

Skär över 20 procent på ett årtionde
annat fördelar om fastighetskostnader
mellan församlingarna.
Där spelar en dyr, sju miljoner euros
fasadrenovering av Johannes församlings
huvudkyrka, Johanneskyrkan från 1892,

Kyrkoherde
Johan
Wester
lund befarar
minus
budgeter.

»Vi har inte bett om att få 40
meter höga Johanneskyrkan
med 2 000 platser.«
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Plus i boken är att Johanneskyrkan är en
populär konsertkyrka, vilket åtminstone fram till pandemin hämtade in mellan
40 000 och 50 000 euro varje år.
Med rötter i Helsingfors förmögnare innerstad har församlingen också tio testamentsfonder, av typ von Kraemers och
von Hertzens. De stöder riktat främst diakoni och arbete med barn, med omkring
150 000 euro per år.
Å andra sidan ligger Johannes församling inom samfälligheten inte så illa till

som det kan låta. De svenska församlingarna i samfälligheten har ett extra 2,1 procents minoritetsanslag av totalbudgeten,
och Johannes har hittills fått mest anslag
per capita i hela samfälligheten – 186 euro
per medlem. I jämförelse får till exempel
finska Haagan seurakunta bara 112 euro.

Extra för religionslösa och utlänningar
Kyrkan i Helsingfors genomför tyst en strategi genom de totalt 44 miljoner euro samfälligheten årligen fördelar.
Bland annat får församlingar med en
stort andel invånare som inte hör till den
evangelisk-lutherska kyrkan på sitt område mera pengar. Deras andel inverkar på
budgeten med en ungefär 15 procents vikt.
Det blir ofta till de svenska församlingarnas nackdel. Utlänningar skrivs som definskspråkigas målgrupp – utomde med ett
nordiskt språk som modersmål som räknas
till den svenska församlingen i området.
Församlingar med stor andel barn och
unga har också hittills fått påökt med en
liknande matematik i Helsingfors.
Nu inför samfälligheten också ett konfirmandpåslag – församlingar med populär skriba kan i efterskott få merkostnaderna kompenserade av de andra församlingarna i samfälligheten.
– Till exempel Matteus församling som
har ett progressivt ungdomsarbete har ju
också kunnat ha tvåspråkiga unga från till
exempel Vartiokylän seurakunta, säger Johan Westerlund.
I strategiarbetet har samfälligheten velat höja den del av anslagen som baserar
sig på att kyrkan når icke-medlemmar och
unga vuxna på upp till 29 år på sitt område. Förslagen föll bland kyrkans beslutsfattare.
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FOTO: ARKIV/SOFIA TORVALDS

Magnus Riska återvänder inte till sin tjänst som
stiftsdekan vid domkapitlet i Borgå.

Ny stiftsdekan ska väljas
Magnus Riska har redan i några års tid varit
tjänstledig från stiftsdekanstjänsten och i stället jobbat som missionär. Nu meddelar han att
han inte återvänder till tjänsten vid domkapitlet i Borgå.
– Vi har kontrakt med Såningsmannen till 2024.
En fortsättning är inte helt utesluten heller. I stället för att domkapitlet skulle rekrytera en ny tf
dekan kan de rekrytera en som får tjänsten. Jag
har innehaft tjänsten sedan 1.2.2014 och det är
säkert bra att det finns cirkulation på en tjänst
som den här, säger Riska.
Tf stiftsdekan Robert Lemberg går i pension
i sommar. En stiftsdekan har helhetsansvaret för
fortbildningen av präster och är lite av biskopens högra hand. Det har också hänt att en dekan
blivit biskop.
– Det är inte ovanligt på finskt håll. Det kan
upplevas som ganska naturligt med ett sådant
karriärssteg, säger Lemberg.

Söndagsgudstjänsten firas turvis i Eckerö kyrka och i Hammarlands kyrka. FOTO: ARKIV

Prästbrist
bakom fusion
Två församlingssammanslagningar på Åland innebär både
vinster och utmaningar.
TEXT: SOFIA TORVALDS

Läs hela intervjun med Robert Lemberg på kyrkpressen.fi

FOTO: ARKIV OCH PRIVAT

Sara Grönqvist (till vänster) placerades i första förslagsrum och Saara Roto i andra förslagsrum.

Herdeval i Väståboland
och i Tammerfors

Domkapitlet placerar Sara Grönqvist i första
förslagsrum och Saara Roto i andra förslagsrum inför kyrkoherdevalet i Väståbolands svenska församling. Valet ska förrättas som direkt val,
och äger rum den 5 juni. Sara Grönqvist är tf kyrkoherde i Väståboland och Saara Roto är tf kaplan i Järvi-Kuopio församling.
Kyrkoherdetjänsten i Tammerfors svenska församling har inom utsatt tid sökts av Janne Heikkilä, kyrkoherde i Korsnäs församling. Valet förrättas som ett indirekt val.
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Medlemmarna i nya Eckerö-Hammarlands
församling och Norra Ålands församling
kommer att märka att sammanslagningen resulterat i att de nu börjar få Kyrkpressen. Men det innebär också en hel del andra förändringar.
– En viktig förändring är att församlingen nu fått en ekonomichef, säger Benny
Andersson, tf kyrkoherde i Eckerö-Hammarland till sista maj.
En liten förändring syns också i gudstjänstlivet. Förr hade den ena församlingen helgmålsgudstjänst och den andra söndagsgudstjänst. Nu är det söndagsgudstjänst varannan vecka i Eckerö och varannan i Hammarland. Det verkar inte ha
irriterat medlemmarna.
– Ålänningarna vill ändå gå i sin egen
kyrka.
En av utmaningarna för den nya församlingen är att alla dess tjänster ska lediganslås i vår. Sista maj slutar Andersson som kyrkoherde och ingen vet vem

»Ålänningarna vill
ändå gå i sin egen
kyrka.«

som kommer efter honom.
– I värsta fall kan det sluta så att vi inte
får några sökande och församlingen står
helt utan präst.
I så fall går bollen tillbaka till domkapitlet. På Åland har man fått uppleva att pensionerade kyrkoherdar "hoppat in" för ett
tag där det behövts en kyrkoherde, men den
lösningen är inte oproblematisk, tycker Andersson.
– Det är en stor uppgift och en ny församling som söker sig fram. Det är ingen bra väg
att anställa en chef som de anställda inte kan
lita på att stannar kvar. Det för med sig ringar på vattnet, så att också de andra tjänsterna kan bli ointressanta för en del sökande.

Mindre känsligt än förr
Jon Lindeman, kyrkoherde i Norra Ålands
församling, säger att den största nyttan med
sammanslagningen är att det blir mindre
känsligt på sikt. Norra Ålands församling
omfattar de gamla församlingarna Finström-Geta och Sund-Vårdö.
– Församlingsmedlemmarna kan vänta
sig att det fungerar hela tiden. Risken att
det plötsligt inte finns en präst i församlingen – som det brukar hända på Åland
ibland – är mycket mindre än förr.
I praktiken syns sammanslagningen inte
så mycket. Man diskuterar fortfarande vilken tid gudstjänsten ska börja i vilken kyrka.
– Medlemmarna kan märka av lite nya
ansikten bland personalen. Men det är lite så att fast Finström-Geta slogs samman
år 1994 så har de flesta inte märkt det än.
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Tre av fyra i Borgå stift
hör till kyrkan
Borgå stift visar den största kyrkotillhörigheten i
landet, 75,8 procent. Men också här minskar medlemsantalet. I Pedersöre utträdde fler än vanligt
medan trafiken gick åt andra hållet i Närpes.
TEXT: JOHAN SANDBERG
I slutet av 2021 hade Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 3 689 998 medlemmar. Det är cirka 66,5 procent av
befolkningen. 2020 var andelen 67,7
procent.
Den lägsta kyrkotillhörigheten visar det finskspråkiga Helsingfors stift.
Här hör endast varannan (51,4 procent) helsingforsare till kyrkan.
Totalt trädde 55 848 ur kyrkan då
antalet 2020 var 48 100.
Men det sker också en motsatt rörelse då 20 422 personer trädde in i kyrkan. I antalet inträdda räknas ändå
barn vars dop skjutits upp, vilket blivit allt vanligare under pandemin, och
vars namn först registrerats av Magistraten.
I en del församlingar noterar man
fler inträdda än utträdda i fjol. En av
dem är Närpes, där 35 personer blivit
medlemmar medan 23 gått ut.
– Dopen har släpat lite efter under pandemin här också. Men räknar man bort dopen tror jag ändå på
en liten plusaffär, säger kyrkoherde
Tom Ingvesgård.
Bland de inträdda vuxna i Närpes
finns både invandrare och lokalbefolkning.
– Vår största solskenshistoria är ändå att över hundra procent av ungdomarna går i skriftskolan. Glappet utgörs av ungdomar ur gruppen arbetskraftsinvandrare. Varje år har vi
någon bosnisk, vietnamesisk eller
ukrainsk ungdom som låter döpa sig
och bli konfirmerad.

Höga utträdessiffror i Pedersöre
Orsaken till utträdena frågar man inte.
– Jag kopplar en del lite till en armbrytning vi hade om placeringen av
det nya församlingscentret. Men också riksfrågorna avspeglas lokalt, säger Ingvesgård.
Antalet utträden i Pedersöre 2021
är högre än vanligt, 153 utträden. År
2020 var de 36 och 2019 var de 57 inom
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det nuvarande församlingsområdet.
I Pedersöre verkar antalet utträden
ha en koppling till kyrkoherdevalet
i augusti och den efterföljande dramatiken då församlingspastor Dennis Svenfelt avstängdes. I augusti var
utträdena 23, i september 6, oktober
31, november 42 och i december 38.
Före det noteras inga.
Inträden efter valet har inte varit
tillräckligt många för att noteras i den
månadsvisa statistiken.
– Det är svårt att generalisera varför.
De 153 personer som lämnat församlingen har sina egna berättelser och
motiveringar. Jag vill höra dem, säger kyrkoherde Mia Anderssén-Löf.
– Men jag har hört sägas att man i
synnerhet mot bakgrund av att Dennis blev avstängd upplever att det inte
finns utrymme för en konservativ förståelse av kristendomen. Jag har också hört att kyrkan ställt sig positiv till
coronavaccineringar och att man på
nytt blivit besviken på motståndet mot
kvinnor i prästämbetet som orsaker.
Samtidigt har hon svårt att tolka
situationen.
– Många som utträtt har sagt att det
inte handlar om den här specifika situationen eller om mig som kvinna.
De säger sig också ha förtroende för
min övertygelse och personliga Kristustro. Det handlar om utvecklingen
i kyrkan.
Hon ser det som ofrånkomligt att
den här dagen skulle komma förr eller senare.
– Kyrkan lever här och nu och är
i ständig utveckling. För alla känns
inte utvecklingen bra. Jag respekterar ett beslut att man måste gå för sin
inre frids skull. I en god gemenskap
måste man vara lika fri att komma
som att gå.
Hon ser det ändå som spännande
att Pedersöre hade den femte största församlingstillhörigheten i stiftet
2020, 91 procent.

FÖRSAMLING
Agricola svenska		
Bergö			
Borgå svenska domk.
Brändö-Kumlinge	 	
Eckerö	  		
Ekenäsnejdens sv		
Esbo svenska		
Finström-Geta		
Grankulla svenska		
Hammarland		
Hangö svenska		
Ingå			
Jakobstads svenska
Johannes			
Jomala			
Karis-Pojo		
Karleby svenska		
Kimitoön			
Korsholms svenska
Korsnäs			
Kristinestads svenska
Kronoby			
Kvevlax			
Kyrkslätts svenska		
Larsmo			
Lemland-Lumparland
Malax			
Mariehamn		
Matteus			
Nykarleby		
Närpes			
Olaus Petri		
Pedersöre		
Petalax	 		
Petrus			
Replot			
Saltvik			
Sibbo svenska		
Sjundeå			
Solf			
Sund-Vårdö		
Tammerfors svenska
Tyska			
Vanda svenska		
Vasa svenska		
Väståbolands svenska
Vörå			
Åbo svenska		
Ålands södra 		

MEDLEMSANTAL 2021 INTRÄDDA
5 735		
337		
11 983		
541		
678		
9 089		
14 303		
2 327		
2 351		
1 177		
2 731		
3 665		
8 580		
11 580		
3 888		
5 164		
5 557		
5 050		
5 713		
1 607		
3 137		
5 415		
2 577		
5 081		
5 017		
1 814		
3 258		
7 487		
5 012		
5 801		
6 287		
814		
8 899		
831		
6 120		
1 582		
1 427		
5 360		
1 344		
1 510		
1 078		
887		
2 487		
4 152		
12 314		
7 555		
5 063		
9 237		
564		

23		
0		
47		
0		
10		
40		
99		
17		
14		
17		
12		
17		
36		
120		
38		
28		
19		
24		
28		
0		
10		
14		
17		
24		
12		
0		
10		
56		
38		
23		
35		
10		
34		
0		
55		
7		
13		
25		
6		
0		
9		
8		
33		
25		
73		
20		
26		
68		
0		

UTTRÄDDA
48
0
128
0
8
78
174
20
19
17
39
37
87
262
52
52
48
33
40
10
23
40
20
58
20
19
17
91
60
48
23
0
153
0
92
6
11
32
15
15
0
20
24
40
140
49
54
158
0

I tabellen syns endast antalet medlemmar som inträtt från befolkningsregistret och utträtt till det, alltså varken flyttningsrörelse, döda eller en del av
de döpta barnen. Har dopet dragit ut på tiden, vilket blivit vanligare under
pandemin, och barnens namn först registrerats i befolkningsregistret syns
de i statistiken som inträdda.
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Efter åtta år som kantor bytte Niclas Nylund ut att körövningarna mot körningarna. Nu har han kört buss i snart femton år.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

Kantorn blev
busschaufför
Har du åkt tågbuss mellan Jakobstad och
Bennäs någon gång kan det ha varit Niclas
Nylund som suttit bakom ratten.
– Det händer fortfarande ibland att jag
kör tågbussen. Men för tillfället kör jag
mest skolskjutsar.
Under de åtta åren han jobbade som kantor på heltid fick han aldrig någon ordinarie tjänst.
– Under alla åren jobbade jag som tf eller vikarie, säger han.
Den största orsaken till att han sadlade
om var ändå att han kände sig obekväm
med att stå framför grupper och undervisa.
– Jag tycker om att spela, men jag trivdes inte riktigt med att jobba som ledare
för körer, barngrupper och med skriftskolundervisning. Då är man som en offentlig
person. Min grundpersonlighet är introvert
och jag är inte utpräglat social, säger han.
Han är c-kantor och vikarierade på en
b-kantorstjänst i Esse. Han blev utan jobb
hösten 2006 då en behör b-kantor sökte
jobbet. Då började han fundera på vad han
ska göra härnäst.

Transportbranschen intresserade
– Jag trivdes med att köra och jag drogs till
transportbranschen. Redan medan jag var
i Esse tog jag körkort för lastbil. När vikariatet tog slut började jag en kurs för busschaufförer som Vocana i Närpes ordnade
i samarbete med Kristinestads bilskola.
Han körde upp för busskortet 2007 och
fick praktikplats på Ekmans i Jakobstad.
Där stannade han. Efter att Ekmans blev
uppköpt står det numera Ingsva på bussen han kör.
– Numera kör jag mest skolskjutsar till
Språkbadsskolan, Resursskolan, Kyrkost-
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rands skola och till Intek. En stor del av
skjutsarna omfattar barn och ungdomar
som har specialbehov.
Han kör i huvudsak lokaltrafik. Några
enstaka gånger har han kört skolutfärder
och teaterresor till Vasa.
– Det blir mest småprat med passagerarna när jag säljer biljetter. Men jag har fått
öva upp min finska och engelska.
Ser du något gemensamt mellan dina
två yrkesbanor?
– Kanske vad gäller arbetstiden. Som chaufför arbetar jag i block, jag kan köra till exempel tre timmar, ta paus någon timme,
köra nästa block och så vidare.
I jobbet ingår också att städa bussen,
dammsuga och tvätta den. Under coronatiden har det också ingått att desinficera
handtag, ratt och växelspak.
Vad är det bästa med att köra buss?
– Jobbet är förutsägbart men tillräckligt
omväxlande för mig. Även om jag mest kör
lokaltrafik är det stimulerande att var ute
längs vägarna och se lite vyer och landskap.
Jag trivs också med att veta vem och vart
jag ska köra nästa dag. Jag har en bra balans mellan att köra välbekanta rutter och
nya adresser.
Ser du en Guds ledning i karriärbytet?
– Jo, det gör jag. Det ordnade sig så att jag
kom in på busskursen och jag tyckte den
var intressant. Jag trivs bra i jobbet och tror

»Skapandet kan ha en terapeutisk funktion för mig.«

det är meningen jag ska vara där.
Niclas Nylund började studera till c-kantor 1991 vid Konservatoriet i Jakobstad och
hade det mesta av studierna avklarade 1996
när han fick tf kantorstjänst i Nykarleby.
Därefter har han vikarierat i Munsala och
Esse församlingar.

Att skriva musik blev terapi
Under åren i Nykarleby började han skriva egen musik för orgel.
– Det egna skapandet blev kanske ett
andningshål i det som jag upplevde tungt
i arbetet.
Den mest produktiva perioden som kompositör inföll medan han jobbade som kantor. 2005 gav han ut två nothäften med musik han skrivit och året innan spelade han
in en cd.
Även om han slutat arbeta som kantor
skriver Nylund fortfarande musik för orKYRKPRESSEN NR 4 • 17.2.2022

gel när andan faller på.
– Jag får idéer ibland och jag tycker om
att skapa. Jag har alltid varit intresserad av
olika melodier, harmonier och klanger. Det
har blivit mycket input medan jag lyssnat
på musik i mina dagar. Jag får ibland behov
av output och att skapa något eget. Skapandet kan ha en terapeutisk funktion för mig.
Eftersom han inte längre har tillgång till
en kyrkorgel ger han utlopp för sin musikaliska ådra på den digitala orgel han har
hemma.
– På den leker jag fram lite melodier. Mina stycken är korta, mellan en och fem minuter. Det är lämpliga längder just för gudstjänstbruk.

En motvikt till elitistisk musik
Drivkraften i skapandet är att skriva orgelmusik som folk kan ta till sig.
– Inom orgelmusiken saknar jag musik
KYRKPRESSEN NR 4 • 17.2.2022

som låter modern och som är från vår tid,
men som ändå inte är svårtillgänglig.
Han ser sin musik som en motvikt till
det elitistiska.
– Min musik påminner om en sångrepertoar. Den har en tydlig melodi och enkla harmonier som är lätta att hänga med
i. Överlag är orgelmusiken ganska svår –
J.S. Bach är tekniskt säkert dubbelt svårare att spela än vad min musik är.
Hur mycket ny musik skriver du numera?
– Jag tror det så småningom skulle räcka
till ett tredje häfte.
Tanken att också skriva musik för piano
eller arrangera musiken för en stråk- eller
blåsensemble har slagit honom.
– Men det blir kanske i framtiden.

Lockas inte tillbaka
Han har inte ångrat att han bytt orgelpal-

Trots att han
bytt orgelpallen mot
bussratten
upplever
Niclas Nylund
att han har
en kallelse
inom musiken.

len mot bussratten.
– Jag har inte lockats att återgå till kantorsjobbet. Jag vet ju vad det innebär. Det
har varit en extra ansträngning för mig att
ställa mig framför en grupp för att undervisa. Men då jag lärt mig musik, kan spela
och ackompanjera har viljan att dela med
mig av mitt kunnande ibland varit större
än det mått av obehag och nervositet ett offentligt framförande innebär. Numera står
jag hellre i kören än framför den.
Att spela på gudstjänster och möten har
han inget emot att göra.
– Jag upplever fortfarande att jag har en
kallelse inom musiken. Jag ackompanjerar
ibland på samlingar och spelar på gudstjänster som vanligtvis ordnats av Evangeliföreningen, till exempel i gudstjänster i
Pensala bönehus och på lägerområdet Klippan. Jag upplever att jag fortfarande har
något att ge inom det området.
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Anna-Brita Hukka kör motorbåt, simmar gärna i havet och umgås med goda
vänner, som den aktiva 86-åring hon är. Hon växte upp under kriget, har mist
ett barn och sin man. Det är ändå med stort livsmod hon berättar om ljusa
minnen, ilska och mötet med en havsörn.
TEXT: ULRIKA HANSSON FOTO: PAULA SIRÉN

”Jag sa: Vad är
du för en krake?”

N

är man är född 1936 som
Anna-Brita Hukka är
perspektivet långt, och
synen på överflöd en annan än yngre generationers. Efter kriget var ransonen två deciliter mjölk per vuxen och dag,
och fem deciliter för barn, berättar hon.
– Jag hade skor med träbotten och ovanpå flätat papperssnöre. Jag kunde inte gå ut
när det regnade för då blöttes snöret upp.
Det fanns mycket som var gjort av papper
på den tiden, dukar och lakan till exempel.
Från Sverige kom ibland försändelser till
det krigsdrabbade Finland.
– Jag kommer ihåg att jag fick ett par läderskor från Sverige, och så fick jag och en
pojke i min klass dela på ett kilo bitsocker. Jag kommer ihåg hur vi satt och delade:
din bit, min bit …
Anna-Brita Hukka bor i centrala Tammerfors, men hon växte upp i Åbo, och var
tidvis evakuerad till sin mormor i Vasa under kriget.
– I Åbo sov vi ibland med kläderna på för
att kunna springa ut till bombskyddet på
gården om det blev larm. Jag var aldrig direkt rädd, men nog var det ångestfyllt att
sitta i bombskyddet, höra bullret och vänta på klarsignal.
Vad tycker du är de största skillnaderna
om du ser på din uppväxt och livet i dag?
– Kanske att ungdomen ska ha allt. Vi var
glada om vi fick mat för dagen och kläder
på kroppen.
– Nu finns allt, kanske för mycket av allting, och alla är så giriga på något sätt.
Hennes pappa jobbade i armén och var
borta under vinter- och fortsättningskriget.
– Jag och min syster lärde egentligen
känna pappa först efter kriget. Han kom
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hem några dagar på permission ibland. Jag
minns att mamma förberedde oss en gång
innan han skulle komma och sa att han
har mustasch. Min lillasyster frågade: Har
han den i väskan? Hon trodde det var någon slags present till oss.

Att möta en havsörn
Anna-Brita Hukka lunchar och promenerar med goda vänner, går i gudstjänsten i
Tammerfors svenska församling, har gjort
många gruppresor med Församlingsförbundet, varit kyrkokörssångare och förtroendevald i församlingen. Dessutom kör
hon motorbåt ut till sommarstället i den
åboländska skärgården.
Vad håller dig så ung och energisk?
– Jag har bra gener. Mamma blev nästan
103 år och pappa en bra bit över nittio. Och
så är jag ju lite ”tassig”, jag pladdrar med
alla jag träffar, inte minst taxichaufförerna börjar känna mig här i stan.
Skärgården är hennes elixir, och där har
hon vistats om somrarna sedan hon var fem
år gammal. Hon pratar med värme om naturen, stormar, svanar, vargspår och snokar.
– Och havsvatten är så bra för då kan jag
dyka med öppna ögon. I sjövatten börjar
det svida i ögonen.
”Båtgossen”, som drar upp hennes båt
om höstarna, har hunnit bli 50 år. Det är
tredje generationen skärgårdsbor hon lär
känna nu.
– Jag sa till båtgossen: Jag vill dö här!
Men tänk om det blir jobbigt för mina flickor då, att få bort mig härifrån. Han sa: Du
kan lugnt dö här. Vi plockar nog bort dig,
så du behöver inte vara orolig.
Det är också på sommarstället hon kom
i närkontakt med en havsörn.
– Jag satt på verandan och drack kaffe

»Havsvatten
är så bra för
då kan jag
dyka med
öppna ögon.«
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Anna-Brita Hukka anser att en av de största
skillnaderna mellan livet nu och hennes uppväxt är det överflöd och habegär som råder i
dagens samhälle.

och plötsligt kom havsörnen och svävade
i luften framför mig, precis i ögonhöjd. Oj
vad den var stor och mäktig. Och följande dag kom den precis på samma sätt och
samma tid, klockan 16. Då sa jag: Hej Asko!
Asko var Anna-Britas man i 51 år. Han
dog för tretton år sedan i cancer, och hon
skötte honom hemma ända till slutet.
– Då var jag ordentligt arg på Gud! Jag
sa: Vad är du för en krake som låter sånt
här hända? Men det var bara min ilska just
då. Det har gått bra. Visst är det lite ensamt
ibland, men jag har goda vänner.
Anna-Brita arbetade som sjuksköterska
och hennes man var läkare.
– Vi träffades i förlossningssalen, det var
första förlossningen för oss båda.
Det blev början på ett långt samarbete
och äktenskap. Han specialiserade sig till
öronläkare och hon till operationssköterska.
– Vi jobbade mycket tillsammans. Jag assisterade honom under operationer, och det
fungerade bra. Och så har vi byggt två hus
och en sommarstuga tillsammans.

Ett konkret avsked
Paret fick fyra flickor. Men den tredje flickan föddes för tidigt och hennes lungor hade inte hunnit utvecklas som de skulle.
Hon levde bara i två dagar. Familjen bodde då i Sysmä.
– En präst kom och nöddöpte henne och
sedan åkte hon helikopter till Mejlans i Helsingfors.
– Vi hämtade henne med bil, och hon låg
i kistan i baksätet. Vi hade henne hemma
hos oss i två dagar i ett svalt rum.
Hennes storasystrar var bara tre och två
då.
– Det var viktigt för oss att de skulle få se
henne och röra vid henne, att de fick se vad
som kommit ur min mage som de sett växa.
Det var inga problem för dem att se henne.
– Jag minns att tvååringen funderade på
jordfästningen och frågade: Får hon inte
sand i ögonen då?
Anna-Brita Hukka tror att det faktum
att hon och hennes man jobbat inom sjukvården också hjälpte dem att hantera situationen.
– Det gjorde gott för oss själva också, att
gå till rummet och prata med henne. Det
kändes naturligt under omständigheterna.
Man ska inte hyssja sådana saker.
KYRKPRESSEN NR 4 • 17.2.2022
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Resa till Oberammergau Passionsspel
18. – 22.8.2022
Pris 1970€/person
I priset ingår:

- Finnairs flyg Helsingfors – München t/r
- busstransport enligt programmet
- guidad tur i Innsbruck
- inkvartering i dubbelrum inkl. halvpension
- biljett till Oberammerammergau Passionsspel inkl. mat
- programblad Passionsspiele 2022
- reseledarens tjänster

Vad varje nära anhörig

ANNONSERA I

borde veta?

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

BOKNINGAR:
040 144 6200
www.kyrkpressen.fi

Vi säljer, installerar och servar pelletsbrännare,
-pannor och kaminer.
Lilla Frö kamin
MAGATURBO
VEDPANNA
i 5 olika storlekar
20-80 kW

med eller utan
skorsten
3,5-5 kW

KIPI brännare
16-250 kW

Ring, så berättar vi mer!
NU HAR VI ÖPPNAT.

www.wv.fi
Malax
06-365 7105

Wahlroos Verkstad

VI SVARAR PÅ DEN STORA EFTERFRÅGAN OCH
SPELAR OCKSÅ PÅ STUDIOSCENEN 7.4-7.5.
BILJETTERNA TILL SALU NU!

Ken Ludwigs
BASKERVILLE
50 år av glädje, skratt och sång
Fallåker Teater
JUBILEUMSKAVALKAD

18.3 2022 kl. 19
19.3 2022 kl. 16
20.3 2022 kl. 16
26.3 2022 kl. 16
27.3 2022 kl. 16
2.4 2022 kl. 13
3.4 2022 kl. 16

WWW.KYRKPRESSEN.FI
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I N K AST

Det svåraste
i ditt liv

tion och storlek. Tänker jag, när jag står
där och rotar och gråter. Gråter och rotar.
SAMMA KVÄLL när jag har läst kvällsbok för min nioåring frågar jag honom
vad han vill tacka Gud för idag. Det frågar jag så gott som varje kväll. Tacksamheten är ett sätt att leva som jag väldigt
gärna ger vidare till mina barn. Men
mitt i hans tacksamhet känner jag fortfarande av den där garagegråten och
kanske det är därför jag plötsligt hör mig
själv ställa en helt annorlunda fråga.
– Arvid, vad är det svåraste i ditt liv just
nu? Det värsta? Det som oroar dig mest?
Han får sin tänkarmin. Tar frågan på
stort allvar. Samtidigt kommer svaret
snabbt.
– Bildkonsten.
Han syftar alltså på bildkonsten i skolan.
– Jag blir alltid sist klar av alla i klas

DET HAR varit en konstig dag. Så där
som många av mina coronadagar är.
Och märk väl – då har varken jag själv
eller någon i min familj haft covid. Ännu. Men likväl har det varit en coronadag. Med distansjobb, med restriktioner,
med munskydd i byabutiken och med
vetskapen om att det när som helst kan
vara vår tur att sitta isolerade hemma på
obestämd tid. Det är tungt med coronadagar. Och de har varit många nu.
Kanske det är därför jag börjar gråta när jag står i det vinterkalla garaget
och letar efter ett par inneskor i något
sånär lämplig storlek åt yngsta dottern. Fördelen med tredje barnet är
att de där inneskorna ofta finns i någon av lådorna i garaget. Nackdelen är
att det är så mycket lättare att hitta skor
i butiker där de är sorterade enligt funk-

J AG HAM NADE PÅ ...

»Tacksamheten bor
på så otippade ställen
ibland.«

sen och ändå blir mitt arbete fulast, förklarar han och ser nästan oförskämt glad
ut när han säger det.
Jag börjar skratta. Han också. Vad
annat kan man, liksom? När en av de
människor man älskar allra, allra mest
har ett skolämne som största svårighet
i livet? Då har han det ganska bra. Och
då har jag själv nog det också.
TACKSAMHETEN BOR på så otippade ställen ibland. Jag tror ju på att se
tillbaka på varje dag och leta efter källorna till tacksamhet i just den dagen,
men den här coronakvällen var det källorna till svårigheter som gav mig den
allra största tacksamheten.
Jag säger inte att närheten till tårarna
försvann där och då. Det här är inte en
sådan berättelse. Men jag säger att närheten till tårarna på något märkligt sätt
kändes betydligt mindre skrämmande
och svår. Och ibland räcker det rätt långt.
Amanda Audas-Kass är modersmålslärare och för tillfället finlandssvensk
läsambassadör.

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

Färjan går som en klocka
Ensohuset på Skatudden ser ut som ett tangentbord i kameraluppen. Sveaborgsfärjan går
som en klocka, som ett synligt vitt dongdong
som mäter tiden. Som Åbo domkyrka slog sina
slag intill mitt första heltidsjobb för länge sedan. Nu har jag kommit fram till Kyrkpressen.
Jan-Erik Andelin
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BETRAKTAT
Bland spillkråkor
och stengrund
DET ÄR SÄLLAN jag
som uppvuxen i en storstad har ägnat mig åt att
så frön, med undantag för
påskgräs och lite sommarblommor och persilja på
skärgårdsstugan i tidig
barndom. Liknelsen om
sådden har jag däremot
hört förkunnas i åratal sedan söndagsskolan. Alltid har budskapet känts
allvarligt. Och som präst
och predikant har jag ofta begrundat Jesu ord om
HELENA RÖNNBERG
att det kommer god skörd
om man sår i god jord. Var finns den jorden där spillkråkorna inte äter utsädet och stengrunden torkar ut sådden? Och
där tistlar och törne inte kväver de späda blad som skulle bli
en vacker ringblomma om den inte trängts undan?
MINA TANKAR GÅR till boken Stengrunden av Bo Giertz
då jag läser liknelsen om såningsmannen som sår sina frön.
Och också till filmen Post till pastor Jakob, regisserad av Klaus
Härö. Båda verken handlar om präster som sår ut Guds ord på
olika sätt. De ska vårda, vattna, nära och ansa sina församlingsbors själar. Men i själva verket är det prästerna själva
som är de behövande och som via svaga, utsatta och enkla
människor får ta emot och upptäcka Guds nåd. De som betraktades som de starka såningsmännen var egentligen de
trasiga själarna som behövde helas. Som behövde få lägga av
sig skuld och skam, öppna och ödmjuka sig så att Herrens
ord kunde få växa i ett varmt och mjukt hjärta. Och där nåden fick växa så fanns plötsligt grogrund för en riklig skörd.

»De som betraktades som de
starka såningsmännen var
egentligen de trasiga själarna
som behövde helas.«
ETT LÖFTE JAG fått ta emot för detta år kommer ur 2 Kor.
12:9: Kraften fullkomnas i svaghet. Det är hoppfullt att också
som präst få vara på den mottagande sidan. Jag tror det stavas nåd. Allt som sås och skördas kommer sist och slutligen
från honom som är skördens Herre.

SÖNDAG 20.2.2022, Andra söndagen före fastetiden
Söndagen ger kyrkoåret puls. Varje söndag har ett namn och ett tema som återkommer
i bibeltexterna. Den här sidan berättar vad de närmsta två söndagarna handlar om i
våra kyrkor.

Den här söndagen
kallas också Sexagesima (den sextionde). Söndagen handlar om att så ut
Guds ord. Jesus är såningsmannen, men också hans lärjungar har sänts ut
för att så ut Guds ord i förlitan på att Gud i sinom tid ger växten. Temat för
söndagen är Sådden av Guds ord.

Helgens texter
FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 55:6–11
ANDRA LÄSNINGEN
Apg. 16:9–15
EVANGELIUM
Luk. 8:4–15
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Läs mera i
Luk. 8:4–15.

Psalmförslag
175
208
935
206
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

Gud, ge mig ett öppet och ödmjukt hjärta så att
jag troget trots all svaghet får så och skörda
tills du kommer och samlar in din skörd. Amen.
Bönen är skriven av Helena Rönnberg.

SÖNDAG 27.2.2022, Fastlagssöndagen

Nästa söndag
kallas på latinska Esto mihi (Var mig). Nu når Jesus offentliga verksamhet
en vändpunkt och vandringen mot Jerusalem börjar. Den gudomliga kärleken
segrar när den utger sig ända till döden. Temat är Guds kärleks offerväg.

Helgens texter
FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 58:1–9

Helena Rönnberg är kaplan i Sibbo svenska församling. Idag tänker hon med tacksamhet på alla förebedjare som i det fördolda stöttar och sår ut det goda.
Hon tipsar om att titta på filmen Post till pastor Jakob
(2009).

”En man gick ut för
att så sitt utsäde.
När han sådde föll
en del på vägkanten,
och folk trampade
på det och himlens
fåglar åt upp det.”

ANDRA LÄSNINGEN
1 Kor. 13
EVANGELIUM
Luk. 18:31–43

”Jesus samlade de tolv
omkring sig och sade
till dem: ”Vi går nu upp
till Jerusalem, och allt
som profeterna har
skrivit om Människosonen skall gå i uppfyllelse.”

Psalmförslag
59
261
479
480
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

Läs mera i Luk. 18:31–43.
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I DIN FÖRSAMLING

PROGRAMMET
UNDER TIDEN
18.2–3.3

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

Redo för fastan?
Onsdagen efter fastlagssöndagen kal�las askonsdag (den 2 mars i år), och
då inleds den 40 dagar långa kristna
fastan som avslutas på påskdagen.
Traditionellt har man fastat till exempel genom att avstå från kött. Men
många väljer också att fasta från något annat: till exempel från slösurfande på telefonen, godis, skvaller eller något annat som man vill komma
loss ifrån.
Vad skulle du vilja fasta från i år?

Askonsdagen har fått sitt namn av att det i Bibeln beskrivs hur ånger och bot symboliseras av att man klär sig i säck och strör aska över huvudet. På askonsdagen firar man mässa på många orter, och då ritas ett kors av aska på gudstjänstbesökarnas panna. FOTO: PIXABAY

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
ESBO

Högmässor:
Esbo domkyrka sö 20.2 kl. 12.15:
Kanckos, Malmgren, William Häggblom, sång.
Esbo domkyrka sö 27.2 kl. 12.15:
Jäntti, Emilia Tikkala.
Södrik kapell on 2.3 kl. 18.00:
Askonsdagens kvällsmässa. von
Martens, Tore Ahola.
Sammankomster med upp till 500
personer är tillåtna inomhus, under
förutsättning att högst 50 procent av
utrymmets totalkapacitet utnyttjas.
Familjeklubbar för föräldrar och
småbarn: Vi träffas på följande platser kl. 9.30–11.30: Sång och lek i
Sökö kapell varje ti. Esbo domkyrkas
församlingsgård varje on. I Mattby
kapell Imse Vimse varje to. I Köklax
KYRKPRESSEN NR 4 • 17.2.2022

kapell varje fre. Alla vuxna använder
ansiktsmask.
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
Dagklubbar: Anmälning till höstens
dagklubbar startar 1.3. Mer info följer
på www.esboforsamlingar.fi
Samlingar för daglediga: kl. 13–14.30:
Ti 22.2 Träffdax i Köklax kapell. Vi
samlas över en kopp kaffe och
funderar på världens gång. To 24.2
Torsdagsträffen är en ny träffpunkt
med program, servering och andakt i
Södrik kapell.

Symamsellerna: Ti 22.2 kl. 16–19.00.
Handarbetsgruppen som arbetar för
mission och internationell diakoni i
Vita huset. Prästgårdsg.1.
Stickrave till förmån för Gemensamt Ansvar: Lö 19.3 kl. 10–14.00.
Stickentusiast eller nybörjare? Alla är
välkomna till stickravet med brunch
i Församlingsgården. Mer info följer
men boka datumet redan nu!
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 öppnar för besök från och
med 3.3 må och to kl.9–13 eller enligt överenskommelse.
Bokning av dop, vigsel och jordfästning samt beställning av ämbetsbetyg och släktutredningar: Esbo
regioncentralregister, betjäning per
telefon och e-post må–ti kl. 9–15
och on–to kl. 9–12, fre stängt. 09
8050 2600, keskusrekisteri.espoo@
evl.fi, Bokningstjänster, 09 8050
2601, varauspalvelut.espoo@evl.fi.
Begravningstjänster, 09 8050 2200,
hautatoimisto.espoo@evl.fi.
Vid alla evenemang följer vi myndigheternas anvisningar. Munskydd bör
användas. 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.
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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 20.2 kl. 12: Högmässa, Ulrik Sandell, Barbro Smeds. Kyrkkaffe i nedre
brasrummet.
Ti 22.2 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos, Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 10.30: Diakonimottagning
och brödutdelning i kyrkans aula.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Carola
Wikström.
Kl. 18: Graziakören i övre salen, Heli
Peitsalo.
On 23.2 kl. 14: Kyrkosyföreningen i
övre brasrummet.
To 24.2 kl. 10-11: Lovsångs- och
förbönegrupp i övre brasrummet,
Carola Wikström.
Sö 27.2 kl. 18: Fastlagssöndagens
kvällsmässa, Jona Granlund, Heli Peitsalo. Kyrkkaffe i nedre brasrummet.
Ti 1.3 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos, Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30-10.30: Diakonimottagning
och brödutdelning i kyrkans aula.
Kl. 13: Sångstund för pensionärer i
kyrkan, Barbro Smeds.
Kl. 13.30: Tisdagsträffen i övre salen,
Catherine Granlund, Carola Wikström, Barbro Smeds. Åland 100 år.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine
Granlund, Carola Wikström.
Kl. 18: Graziakören i övre salen, Heli
Peitsalo.
On 2.3 kl. 14: Kyrkosyföreningen i
övre brasrummet.
Kl. 17.15-19.15: Familjekväll i Grankulla kyrka med matservering, pro-

gram och andakt, Daniela Hildén,
Heli Peitsalo.
To 3.3 kl. 9.30: Familjelyktans uteträff i Thurmansparkens lekpark,
Daniela Hildén.
Kl. 10-11: Lovsångs- och förbönegrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund, Carola Wikström.
Sö 6.3 kl. 10-12.30: Barnens smyckesdag för 6-13 åringar i dagklubben.
Anmälningar till Daniela Hildén,
050 443 0045. Max 12 barn ryms med.
Församlingsretreat på retreatgården
Snoan i Lappvik Hangö 1-3.4, med
temat Den dolda glädjen. Retreatledare är Elsa Tenhonen. Retreaten
kostar 80 euro för grankullabor och
160 för andra. Anmälning till församlingskansliet tfn 050 500 7000 eller
grankulla.sv.fors@evl.fi senast 18.3.
Lö 2.4 Påskpyssel: för hela familjen i
Sebastos kl. 10-12.30 (grupp1) och kl.
13-15.30 (grupp 2). Förhandsanmälning till Daniela Hildén tel. 050 443
0045 senast 21.3.

KYRKSLÄTT

Fre 18.2 kl. 10: Motion och Mission i
Masaby, mera info på hemsidan
Fre 18.2 kl. 13-15: Effa på Hörnan för
elever i åk 1-6
Fre 18.2 kl. 18: Regnbågskväll för
ungdomar i Prästängens klubbutrymme
Sö 20.2 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels
kyrka, strömmas på FB
To 24.2 kl. 10: Förmiddag på Hörnan
To 24.2 kl. 16: StickMeet på Google
Meet/Prästängens klubbutrymme
Fre 25.2 kl. 10: Motion och Mission i
Masaby, mera info på hemsidan
Lö 26.2 kl. 12: Slöjdgruppen samlas,
ledare Rune Lith. Gamla Kustvägen
86, välkommen med.
Sö 27.2 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels
kyrka, strömmas på FB
Ons 2.3 kl. 19: Askonsdagens kvällsmässa i Taizé anda i S:t Mikaels kyrka

KYRKSLÄTT

Mathjälp och stöd
Behöver du hjälp med
ekonomin? Känner du dig
ensam? Vill du prata med
nån i förtroende?
Diakonin i Kyrkslätts sv. frs.
har ett eget journummer för
dig som behöver mathjälp
eller annat stöd i vardagen
i Kyrkslätt. Vi lyssnar och
finns här för dig!
Ring Diakonihjälpen
tfn. 050-4784227
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To 3.3 kl. 16:30: Sorggruppen träffas i
S:t Mikaels kyrka
To 3.3 kl. 18.30: Sång och Bön i S:t
Mikaels kyrka
www.kyrkslattsforsamlingar.fi tel. 040 350 8213
Diakonihjälpen betjänar hjälpbehövande på tel. 050 478 4227

TAMMERFORS

Fre 18.2 kl. 15 Tyskaklubben i
Svenska Hemmet, Brigitte Reuter:
Heinrich Heine und die Stadt Düsseldorf. Vi träffas vid en kaffekopp och
samtalar på tyska. Deltagarantalet är
begränsat. Vi önskar anmälan senast
en dag före samlingen paula.siren@
evl.fi eller 050 433 7373
Sön 20.2 kl. 11 Högmässa: i Svenska
Hemmet, Kaj Andersson, Paula Sirén,
Taimi Lajunen (flöjt)
Tis 22.2 kl. 10-11.45 Familjelyktan:
i Svenska Hemmet, anmälningar till
barnledare Piu Heinämäki, tfn 040
804 8587
Tis 22.2 kl. 12.30-15.45 Tisdagsklubben: för eleverna i årskurs 3 i Svenska Hemmet
Ons 23.2 kl. 13 Onsdagskaffe: i
Svenska Hemmet, vintersånger med
Kristina och Paula
Sön 27.2 kl. 11 Högmässa: i Svenska
Hemmet, Kim Rantala, Paula Sirén,
Milo Linnovaara (flöjt)
Ons 2.3 kl. 13 Onsdagskaffe: i Svenska Hemmet, Marianne Hesthammer:
Kompositör Helvi Leiviskä
Tisdagar kl. 8-10 Telefonjour om
neuropsykiatriska störningar: (bl.a.
ADHD, autism) för familjer, lösningsinriktad neuropsykiatrisk coach Piu
Heinämäki, tfn 040 804 8587.

VANDA

SÖ 20.2 kl. 10.00: Högmässa i Helsinge kyrka S:t Lars Anu Paavola och
Marcus Kalliokoski.
SÖ 20.2 kl.12: Mässa i Dickursby
kyrka, Anu Paavola och Marcus Kalliokoski.
TI 22.02 kl. 13: Seniorcafé i Dickursby
kyrka.
ONS 23.2 kl. 13: Vi-Anda kören i
Helsingård. Välkommen med nya
körsångare.
TO 24.2 kl. 13: Sottungsby-Håkansböle kretsen i Håkansböle kyrka.
SÖ 27.2 kl. 10.00: Högmässa i Helsinge kyrka S:t Lars Kristian Willis
och Anders Ekberg.
SÖ 6.3 kl. 10.00: Högmässa i Helsinge kyrka S:t Lars Kristian Willis
och Anders Ekberg.
SÖ 6.3 kl. 12.00: Dickursby kyrka
Kristian Willis och Anders Ekberg.

TI 8.3 kl. 13: S:t Martins krets i Myrbacka Virta-kyrka Aalto rummet.
ÖVRIGT
Gemensamt Ansvar. Skida eller
spring för barn och ungdomar! Donera 1€/kilometer. Mera information
om insamlingen Gemensamt Ansvar
på församlingens hemsida eller Heidi
Salminen 0503301828.

HELSINGFORS
PROSTERI
JOHANNES

Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12
Mässa: söndag 20.2 kl 10 på Heikasvägen 7, Drumsö.
Högmässa: söndag 20.2 kl 12 i Johanneskyrkan. Predikan: Patrik
Göransson, St Mikaels församling,
Tallinn. Kyrkkaffe efteråt.
Mässa: söndag 20.2 kl 15 i Folkhälsans seniorhus, Brunakärr.
Middagsbön: tisdag 22.2 kl 12 i Johanneskyrkan.
Veckomässa: onsdag 23.2 kl 18 i Johanneskyrkan.
Högmässa: söndag 27.2 kl 12 i Johanneskyrkan.
Veckomässa: kl 14 på Heikasvägen 7,
Drumsö.
Middagsbön: tisdag 1.3 kl 12 i Johanneskyrkan.
Veckomässa: onsdag 2.3 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
Middagsbön: tisdagar kl. 12 i Johanneskyrkan. Diakoniarbetare på plats
kl 12-14.
Träffpunkt: tisdag 22.2 kl 14 i Högbergssalen. Gäst: Fred Lindström.
Ämne: Maria från Magdala.
FAMILJER
Musiklek: måndagar kl 10 på Högbergsgatan. Servering.
Babyrytmik: måndagar kl 11 på Högbergsgatan. Servering.
Musiklek: tisdagar kl 14 i Bokvillan.
Familjecafé: torsdagar kl 10-11.30 på
Heikasvägen 7. Servering, fri samvaro
och lek.
Musiklek: fredagar kl 9.30 och 10.30
på Högbergsgatan. Servering.
Anmälningar till musiklek och familjecafé riktas till helena.hollmerus@
evl.fi.
Sommarläger: Johannes församling ordnar dagsläger för barn i
lågstadieåldern, tre veckor i juni
(6-23.6.2021). Lägren ordnas under
vardagar kl. 9-16.30 i Hörnan på
Högbergsgatan 10 och vid S:t Jacobs
kyrka på Drumsö, Kvarnbergsbrinken
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1. Anmälningstiden börjar 21.2 och
går ut 3.4. För mer info och anmälning, besök Johannes församlings
Facebook-sida eller hemsida.
MUSIK
Lunchmusik: onsdagar kl. 12 i Gamla
kyrkan.
Körerna övar igen! Mera info ger Eva
Henricson (eva.henricson@evl.fi),
Anna Maria Böckerman (annamaria.
bockerman@evl.fi) och Dag-Ulrik
Almqvist (dag-ulrik.almqvist@evl.fi).
Furahakören inleder sin termin i Hörnan lördag 19.2 kl 10. Nya sångare är
också välkomna. Frågor kan riktas till
annamaria.bockerman@evl.fi
UNGDOMAR OCH UNGA VUXNA
Spelkväll: tisdag 22.2 kl 18 i Hörnan.
Mera info fås av Viivi Suonto (viivi.
suonto@evl.fi).
Besök ungdomsarbetets hemsida johannesungdom.wordpress.com
för senaste nytt!

MATTEUS

Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3
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 .
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. Vi träffas
ungefär varannan torsdag. Följande
träffar är 24.2 och 10.3. Välkommen!
Info: Gun Holmström, 040 759 6851.
Mer info finns också på hemsidan
www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus
BARN OCH UNGA
Musiklek: På tisdagar samlas Matteus musiklek. Välkommen med du
som är hemma med barn och vill
prata och sjunga bort en stund. Kl.
10 Klapp och Klang, kl. 11 Gung och
Sjung för de allra minsta. För mera
info, 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 lågstaKYRKPRESSEN NR 4 • 17.2.2022

dieskola 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: Tisdagar kl.15:30 i samband med Tweentisdagen. Vi börjar
igen efter sportlovet.
Kyrkokören: övar tillsammans i kyrksalen tisdagar kl. 18:30.
Vår Ton: Vi börjar sjunga igen den
23.2 kl. 15:30!
ÖVRIGT
Matteus SALT: Vi träffas lördagen
den 5.3 kl.10. Diskussion och fördjupande reflektion. Kontakta Juho
Kankare för mer information, 0503803957.
Samling för män: Vi träffas fredagen
den 18.2 kl. 18. Gäst Tomas Ray talar
kring temat Missionens utmaningar
idag.
Stickklubben:Vi träffas 17.2 och 3.3
kl.11-13 i Matteussalen, Åbohusvägen
3.
Föda utan rädsla: Flyttas framåt till
lördag 5.3 pga osäkerheten i början
av februari. 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
Walk-in terapi i Matteuskyrkan:
Walk-interapi är en öppen mottagningsform för 16–29-åringar. Du
är välkommen utan tidsbeställning
och det är möjligt att förbli anonym
under besöket. Diskussionen räcker
45–60 minuter. Info ger Tonja Weckström, 09 2340 7330, tonja.weckstrom@evl.fi
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
Varmt välkommen på gudstjänst! Det
är möjligt att samlas på plats igen.
Högmässa i Munksnäs kyrka: Söndagar kl. 10.
Högmässa i Åggelby gamla kyrka:
Söndagar kl. 12.

Puls-gudstjänst: Söndagar kl. 15.30
i Petruskyrkan. En gudstjänst i nyare
stil för alla åldrar. Barnkyrka och
CoolKids i samband med gudstjänsten.
BARNFAMILJER
Följ Petrus Kidz-gruppen på facebook och hemsidan för aktuell info!
Barnens söndag: Barnkyrka och
CoolKids ordnas varje söndag kl.
15.30 i samband med Puls-gudstjänsten. Välkommen med och ha
roligt tillsammans med lek, bibelberättelser och pysslande!
Musiklek: Välkommen med på musiklek speciellt för dig med barn
0-5år! Tisdagar kl. 10 i Malms kyrka
och torsdagar i Hagasalen. Kontakta
Anne Koivula (@evl.fi) för mer info.
Ingen musiklek vecka 8.
BÖN OCH ANDAKT
Du kan alltid skicka in dina böneämnen: till pray.petrus@evl.fi, per post:
Petrus församling, Skogsbäcksvägen
15, 00630 Helsingfors.
Förbön och Tack: Ti 22.2 kl. 19. Tvåspråkig förbönsgudstjänst i Munksnäs kyrka. Allan Franzén, 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.com/petrusforsamling. 30
personer är välkomna på plats. Vi
uppmuntrar till användning av munskydd och god handhygien.
Rotad i Ordet: 21.2 kl. 18 i Malms
kyrkas församlingssal. Kom med på
en resa djupare i Bibeln och bli rotad
i din tor. Allan Franzén: ”Kraven och
gåvan” (om lag och evangelium)
GEMENSKAP
Petra-frukost: 19.2 kl. 10 i Petruskyrkan. Bli inspirerad och njut av morgonen! Petra är en skön förmiddag
för kvinnor i alla åldrar. Kom med och
dela livserfarenheter och -berättelser över en god frukost. Varje gång
finns en inbjuden talare med som
delar sina tankar. Välkommen!
Dagscafé: 1.3 kl. 13. Välkommen med
på en eftermiddag med kaffe, gemenskap och litet program speciellt
för dig som är dagledig. Varannan
tisdag kl. 13. Vi ses i Petruskyrkan,
Skogsbäcksvägen 15. Mer info av
diakonissan Bodil Sandell, tel. 09
2340 7227 / 050 3803 925
KURSER OCH EVENEMANG
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

AGRICOLA

Bönekväll
Välkommen på en stilla stund
med texter och bön tillsammans med diakonerna Rea
och Sussi. Om du vill kan du
lämna in förbönsämnen på
plats eller på förhand till rea.
skog@evl.fi tfn 040 596 2659
eller susann.stenberg@evl.fi
tfn 050 382 7526. Du får vara
anonym.
Vi träffas kl. 18 i Lappträsk
församlingshems källare 28.2,
i Sockenstugan 28.3, i Lovisa
församlingshems stora sal
25.4 och i Mariagården 30.5.
Om du vill delta i Gemensamt
Ansvar insamlingen, finns det
insamlingsbössor på plats.

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.
Kyrkhelg Syd: Kyrkhelg Syd konferensen ordnas 25-27.3.2022 i Petruskyrkan under temat Skriften öppnar sig. Det finns så mycket att upptäcka i Skriften och stor välsignelse
väntar den som tar sig tid att stanna
upp inför det som står skrivet. Om
man funnit en vattenkälla med friskt
och gott vatten så går man inte bara
förbi den. Man dricker ur den, en
gång, två gånger, tre gånger…Där
finns bekräftelse, där finns upprättelse, där finns tillrättavisning, där
finns helande – där finns liv, det liv
Gud har kallat oss till. Välkommen
med! Mer info på www.kyrkhelg.fi
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RASEBORGS
PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

HÖGMÄSSOR
Sö 20.2:
- kl. 10 i Ekenäs kyrka
- kl. 10 i Tenala kyrka
- kl. 12 i Bromarvs kyrka
Sö 27.2:
- kl. 10 i Ekenäs kyrka
- kl. 12 i Snappertuna kyrka
Askonsdag 2.3
Kvällsmässa kl. 19 i Ekenäs kyrka.
Andakter på församlingens kanal
på Facebook & Youtube sänds varje
söndag i fastan fr.o.m. fastlagssöndagen.
Nyhet: Gemenskapens vardagsrum är öppet tisdagar kl. 9-11.30 i
Ekenäs matbanks lokal, Björknäsg.
29-31. Mötesplats för alla som är
lediga dagtid. Samvaro med kaffe,
pyssel, diskussion, spel etc. Varmt
välkommen!
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

Kom på sportlovskul
Må 21.2-Ti 22.2 kl. 9.00-16.00: Sportlovskul i Församlingshemmets nedre våning. Sportlovsaktivitet för åk 1-6, lunch
och mellanmål ingår.
Anmälningar till noora-elina.nylund@evl.fi, pris 5 €/barn/2
dagar (måndag & tisdag).

INGÅ

Sö 20.2:
- kl. 10.00 Högmässa: Ingå kyrka.
Norrvik, Storbacka.
Må 21.2:
- kl. 18.30 Bibelgrupp: Prästgården.
Norrvik.
Må 21.2-Ti 22.2:
- kl. 9.00-16.00 Sportlovskul: Församlingshemmets nedre våning.
Sportlovsaktivitet för åk 1-6, lunch
och mellanmål ingår, anmälningar:
noora-elina.nylund@evl.fi, pris 5 €/
barn/2 dagar (måndag & tisdag).
Ons 23.2:
- kl. 14.00 Missionssyföreningen:
Prästgården. Björklöf.
Fre 25.2:
- kl. 18.00 Israelisk dans: Församlingshemmet. Unnérus.
Sö 27.2:
- kl. 10.00 Högmässa: Ingå kyrka.
Hellsten, Storbacka.
Må 28.2:
- kl. 13.15-15.00 Pysselklubb för
lågstadie-elever: Församlingshemmet. Nylund.
Ti 1.3:
- kl. 8.30-10.00 Frukost: Prästgården. Vuxna 2 €/person, barn under
7 år gratis. I samarbete med Inkoon
martat. Norrvik.
Ons 2.3:
- kl. 13.00-16.30 After School:
Församlingshemmets nedre våning.
Öppna dörrar för barn i årskurs 1-6.
Möjlighet att göra läxor (läxhjälp),
äta mellanmål (1 € per barn), pyssla, spela, gympa osv. Fri samvaro.
Nylund.
- kl. 19.00 Kyrkokören inleder vårens övningar: Församlingshemmet.

18

Gustafsson Burgmann.
To 3.3:
- kl. 11.30-13.00 Matservering:
Församlingshemmet. 4 €/person.
Sköld-Qvarnström.
- kl. 18.00 Kyrkofullmäktige sammanträder: Församlingshemmet.
- kl. 18.00 Tvåspråkig bönegrupp:
Prästgården. Kakko.
OBS!
• De allmänna corona-säkerhetsföreskrifterna bör följas: god handhygien upprätthålls, vid sammankomster skall andningsskydd användas då avstånd inte kan hållas.
• Ingå församlings kansli: öppet
må-ti kl. 9-12, ons-to endast telefonbetjäning, fre stängt.
• Mera information: www.ingaforsamling.fi

KARIS-POJO

kl. 10 Högmässa: i Pojo kyrka.
kl. 12 Högmässa: i Karis kyrka.
Sö 27.2 Fastlagssöndagen
kl. 10 Gudstjänst: i Pojo kyrka.
kl. 12 Högmässa: i Karis kyrka.
Högmässan streamas också och
kan ses via församlingens YouTube-kanal.
kl. 16 Högmässa: i Svartå kyrka.
On 2.3 kl. 18 Askonsdagens mässa:
i Karis kyrka.
Närmare information om församlingens andra evenemang och
ev. coronarestriktioner finns på
församlingen webbplats: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO

20.2. kl. 13.00 Högmässa: i Lojo S:t
Lars kyrka. Kyrkkaffe och kyrktaxi.
2.3. kl. 17.30-19.00 Askonsdagens
tvåspråkiga meditationsstig: i Lojo
S:t Lars kyrka. Du är välkommen att
vandra i kyrkan via olika stationer till
nattvarden.

DOMPROSTERIET
BORGÅ

Sö 20.2 kl. 12.15 Högmässa: i Domkyrkan, Ståhlberg, Lovén, Söderström
Må 21.2 kl. 10 Motion och mission:
Träff vid gångbron, östra sidan
Ti 22.2 kl. 12 Andakt med Lunch:
Lundagatan 5, festsalen
On 23.2 kl. 10 -13 Café Ankaret öppet: Runebergsgatan 24
To 24.2 kl. 14 Kråkökretsen: samlas
på Sjötorp, Lindström
Kl. 13.30 Missionskretsen: Café Ankaret, Kerstin Vikström
Kl. 18 Jakten: i stora salen, Runebergsgatan 24, Erik Vikström
27.2 Kl. 10 Gudstjänst Kullo bykyrka:
Apostolidou, Hätönen, dagskriban
som gudstjänstgrupp
Kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan:
Lovén, Apostolidou, Hätönen
Må 28.2 kl. 13 Sjömansmissionskretsen: i Café Ankaret, Göta Ekberg
Ti 1.3 kl. 12 Andakt med Lunch: Lundagatan 5, festsalen

On 2.3 kl. 10 Tantträff: Församlingshemmets musikrum
Kl. 18 Mässa på askonsdagen: i
Näsebackens begravningskapell,
Apostolidou
kl. 13 Mariakretsen: Församlingshemmets musikrum
kl. 17 Missions o bibelkväll: Café
Ankaret, Församlingshemmet, Lindström
To 3.3. kl. 9 Familjeträff: (med rytmik), Ungdomarnas soffrum, Domprostgården, Anita Strömfors, Jenni
Antila.
Loppis för barnfamiljer: lö 5.3 kl.
9:30-12 på Domprostgården, Finnbyv. 6. Sälj era urväxta barnkläder,
skor, leksaker. Gratis att komma
med. Begränsade platser. Anmäl ditt
deltagande till jenni.antila@evl.fi.
Försäljarna ska vara på plats kl. 8:30.
Kvinnodag: på Pellinge kursgård
lördag 5.3. kl. 10-16. Mer info får av
Elena Apostolidou tfn 040 711 2800

SIBBO

To 17.2 kl. 18.30 Kvinnor mitt i livet: i
Prästgården. En diskussionsgrupp för
kvinnor. Katja Korpi.
Sö 20.2 kl. 12 Högmässa: i Sibbo
kyrka. Strömmas.
Må 21.2 kl. 14 Kyrkoby missionskrets: i Kyrkoby församlingshem.
Ti 22.2 kl. 18 Bibelstudium: i Kyrkoby
församlingshem. Stefan Djupsjöbacka.
Ti 22.2 kl. 19 Min kropp mitt tempel: i
Söderkulla kyrka. Sara George.
On 23.2 kl. 10 Frukost: i Söderkulla
kyrka.
Sö 27.2 kl. 10 Mässa: i Söderkulla
kyrka. Söndagsskola.
Sö 27.2 kl. 12 Högmässa: i Sibbo kyrka. Strömmas.
Må 28.2 kl. 9.30 KakaoClubben: i
Söderkulla kyrkas klubbutrymme.
Isabella Munck, Karin Åstrand.
Må 28.2 kl. 13 KakaoClubben: i
Kyrkoby församlingshem. Munck,
Åstrand.
Må 28.2 kl. 14 PRG-jam: i Prästgården. Bandspel för unga. Lauri Palin.
Må 28.2 kl. 14 Diakonisyföreningen: i
Prästgården.
Ti 1.3 kl. 19 Min kropp mitt tempel: i
Söderkulla kyrka. George.
On 2.3 kl. 10 Frukost: i Söderkulla
kyrka.
On 2.3 kl. 11.15 Stoljumpa: i Kyrkoby
församlingshem. George.
On 2.3 kl. 12 Åttaeuroslunch: i Kyrkoby församlingshem.
To 3.3 kl. 18 Kyrkokör: i Kyrkoby församlingshem.
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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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.

Jag vill hjälpa
dem hitta sin väg
Christer Romberg är nyanställd ungdomsarbetsledare i Sibbo. Han vill stötta ungdomarna i en avgörande tid i
deras liv och säga: Ni duger som ni är!
TEXT: ULRIKA HANSSON

SIBBO Christer Romberg har lämnat den
stora centrumförsamlingen Johannes i Helsingfors för Sibbo svenska församling. Han
får kortare arbetsväg och är närmare familjen som bor i Borgå.
– Jag har hunnit jobba några veckor i
Sibbo och trivs jättebra. Det är en mycket
mindre arbetsgemenskap med en familjär
stämning, men det passar mig bra.
I en mindre församling har han märkt
att alla får dra sitt strå till stacken.
– När kollegiet är litet sker det mer gränsöverskridande arbete mellan kolleger, när
det kommer till musik till exempel.
– Jag tror att ungdomar är ganska likadana oberoende av församling. Visst kan det
finnas vissa särdrag hos ungdomar i exempelvis Johannes församling, men i princip
är det likadant överallt.
På grund av coronarestriktionerna har
umgänget hittills varit småskaligt. Men inom en snar framtid hägrar en regelrätt ungdomssamling.
Vad vill du bidra med bland ungdomarna i Sibbo?
– Jag vill få möta ungdomar i en avgörande tid i livet, prata om allt mellan himmel
och jord. Jag vill hjälpa dem att bli det de
ska bli, hjälpa dem att hitta sin väg. Jag
vill uppmuntra och stöda dem, och få så
många att må så bra som möjligt.
– Ungdomsverksamheten är ofta väldigt
kravlös. Jag vill förmedla: Du duger som du
är, du är älskad som du är!
På vilket sätt bygger du upp ett förtroende?
– Jag försöker på något sätt behandla alla
lika, trots att det låter klyschigt. Mitt mål
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Församlingens ungdomsverksamhet är
kravlös,
säger Christer Romberg. FOTO:
KP-ARKIV/EMELIE WIKBLAD

är att ungdomarna ska uppleva att det var
värt att komma till församlingens verksamhet, att de går från mötet med ett leende på läpparna. Jag vill förmedla glädje
och positiv energi.

»Livet är
lite oberäkneligt
ibland,
vila i det.«

Vad skulle du säga till ditt unga jag i dag?
– Köp bitcoin, säger han och skrattar.
– Jag skulle säga: Oroa dig inte! Från högstadiet och uppåt funderar många mycket
på vad de ska bli. Jag skulle säga: Det har
inte så stor betydelse. Det fixar sig, det blir
bra! Du hittar nog din väg.
– Det är bra med planer, men livet är lite oberäkneligt ibland, vila i det.

Christer Romberg
Familj: hustrun Jenna, Linn 4 år och Leon 1 år.
Bor i Borgå.
Fritidsintressen: musicera, spela padel,
gymma och gejma med brorsor och kusiner.
En bra egenskap är att han i grunden är
positiv. En sämre egenskap att han har för
många järn i elden samtidigt.
Favoritvers i Bibeln: ”Tog jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet, så skulle också där din hand
leda mig och din högra hand fatta mig.”
Psaltaren 139:9–10
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Gör sitt yttersta
för barn och unga!
Verksamheten för barn, ungdomar och familjer i domkyrkoförsamlingen står stark, trots coronatidens vindar. – Vi
vill möta människor ansikte mot ansikte, säger Mats Fontell.
TEXT: ULRIKA HANSSON FOTO: GUNVOR HADDAS
BORGÅ Coronarestriktionerna håller så
småningom på att luckras upp och både
vår- och sommarplaneringen för barn, ungdomar och familjer i Borgå svenska domkyrkoförsamling är nästan klar.
– Nu hoppas vi kunna upprätthålla den
goda kontakten till våra församlingsmedlemmar, säger Gun Geisor som är ledare
för sektorn Kristen fostran.
De anställda har testat det mesta för att
komma till rätta med två års coronarestriktioner: virtuella ungdomssamlingar, hemskickade brev med pyssel till barnfamiljer,
morgonandakter i videoform som skickat
till skolorna. Det mesta har lyckats bra, men
nu ser man fram emot nya tider.
– Vi vill möta människor ansikte mot
ansikte, säger ungdomsarbetsledare Mats
Fontell.

Ungdomarna längtar efter kontakt
Mats Fontell är glad över att konfirmandundervisningen i år kunnat ordnas på plats,
till skillnad från ifjol då nästan alla vårens
samlingar blev virtuella.
– Vi är också jätteglada över att ungdomarna hittat till Domprostgården.
Det är där ungdomarnas nyrenoverade lokal finns numera, trevligt inredd med bland
annat färgglada textilier och pingisbord.
– På torsdagar fortsätter vi ha Öppet hus
från klockan 14 till 21.30. Vi har också lite servering för dem som är där hela långa
dagen, säger Fontell.
Brenda Serralde Luna, som tidigare
jobbade inom barnverksamheten, jobbar
nu som tf ungdomsarbetsledare och har
stort ansvar vid lägren framöver.
– Det är spännade och givande att lära sig
nya saker. Som lägerchef finns det mycket att komma ihåg, men jag har gott stöd
från mina kolleger.
Förra sommaren var man lite oförberedd
på hur dåligt vissa ungdomar mådde, vissa
så pass att de hade svårt att delta i det sociala
samspelet som ett konfirmandläger innebär.
– Jag tror vi är bättre förberedda inför den
här sommaren. Vi måste kunna tänka om,
exempelvis gå ut i stället för att ha en vanlig lektion eller dela in oss i mindre grupper om det behövs, säger Fontell.
Gun Geisor säger att många unga mår
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Ungdomar
Sportlovet på UG (Domprostgården, Finnbyv. 6): Våffelkalas torsdag kl. 18-21.30
Övriga veckor är UG öppet torsdagar kl.
14-21.30. Programkvällen börjar kl. 18.30.
dåligt efter coronatiden, men illamående
fanns också tidigare.
– Det blir också lite av en självuppfyllande profetia: Jaha, man ska må dåligt! Och så
börjar tankarna snurra i negativa banor. .
En blyghet i sociala sammanhang har
uppstått på grund av coronatiden. Samtidigt säger Geisor att de anställda är tagna
av den fysiska kontakt som ungdomarna
nu tydligt visar att de behöver.
– De är som fastklistrade vid varandra i
sofforna. Det kan förstås också vara smärtsamt om man inte hör till något gäng: Vem
vill vara fastklistrad vid mig?

Mats Fontell, Brenda Serralde
Luna och Gun Geisor är glada
över den nyrenoverade ungdomslokalen.

Känslan är bra
– Dagklubben har varit igång i några veckor nu. Verksamheten rullar på som vanligt
och känslan är riktigt bra!
Det säger barnledare Anita Strömfors.
Hon och hennes kollega Kerstin Eklöf har
under coronatiden skickat pysselbrev hem
till familjer, något som fick stort gehör.
– Det berör kring 70 familjer och vi fortsätter skicka brev vid de stora högtiderna
och till sommaren, säger Strömfors.
Sussi Hindsberg, som också är barnledare, fortsätter att ordna babymassage
som är hennes hjärtesak.
– Under våren hoppas jag kunna hålla en
kurs i babymassage. Vi ordnar också något
som kallas Babyträffen, som initierades
av mammor som gått massagekursen och
ville fortsätta ses. Och Mammaträffen är
en samtalsgrupp för förstföderskor. Vi utvecklar konceptet hela tiden, men det verkar finnas ett behov av det här.
Barnledarna ordnar också klubbverksamhet i skolorna i Borgå.

(Från vänster) Sussi Hindsberg, Kerstin Eklöf och Anita Strömfors ser till att det ordnas klubbar och kurser för de minsta.

»De är som fastklistrade vid
varandra.«

Loppis, läger och bio
Barnfamiljer i Borgå har både läger, familjeträffar och loppis att se fram emot.
– Vi gjorde en gallup på Facebook och
många röstade för att ordna ett loppis för
försäljning av barnkläder. Vi planerar att
ordna det den 5 mars, säger Jenni Antila som är ledare för familjeverksamheten.
Familjelägren brukar vara fullbokade.
Nästa läger ordnas i maj på Pellinge.
– För barnfamiljerna känns det lyxigt
med fem färdigserverade måltider om dagen och färdigt arrangerat program för hela veckoslutet.
Familjeträffar kommer också att ordnas
några gånger per termin.
– Träffarna har initierats av en frivillig i
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Barn och familjer
Loppis för barnfamiljer, lördagen den 5.3 kl.
9:30-12 i Domprostgården (Finnbyv.6).
Mammaträff - Träff för blivande mammor
som väntar sitt första barn. Ordnas måndagarna 14.3 och 25.4 kl. 17.30-19 i Domprostgården (Finnbyv. 6). Anmälning till jenni.
antila@evl.fi senast onsdagen innan träffen.
Babymassagekurs i Domprostgårdens
klubbyggnad (Finnbyv. 6), måndagar 7.311.4. kl.14-16 under ledning av Sussi Hindsberg. Den avgiftsfria kursen är för föräldrar
med bebisar i åldern 3 veckor-9 månader. Anmälning till jenni.antila@evl.fi senast
27.2. Begränsat antal platser.
Babyträff. Till babyträffen välkomnas föräldrar med bebisar (till max. 2 år).
Babyträffen hålls i Domprostgårdens klubbyggnad, måndagar (fr.o.m. 28.2) kl. 9-12
under ledning av Sussi Hindsberg. Varje vecka har olika teman och ibland får vi
besök av gäster som delar med sig av sina
specialkunskaper. Ingen anmälning.
Familjeträff i Domprostgården, torsdagar kl. 9-11:30. Träffpunkt för vuxna som
är hemma med barnen under dagen samt
möjlighet till lek och pyssel för barnen. Titta
in när du vill, så bjuder vi på kaffe/te med
tilltugg! Under familjeträffen hålls andaktsoch sångstunder i Blåa Rummet. Familjeträffen går bra att kombinera med Mbi:s
rytmikgrupper som hålls i rummet bredvid.
Familjekväll. Under våren ordnas två familjekvällar i Domprostgårdens huvudbyggnad.
Under den första utlovas påskpyssel, ti 15.3
kl. 17.30-19. Den andra gången kommer Biskop Bo-Göran Åstrand på besök, måndagen 4.4 samma tid. Vi börjar kvällarna med
att bjuda på vegetarisk middag. Hjälpledare
finns på plats för att leka med barnen. Anmälning till henrika.lemberg@gmail.com senast 3 dagar innan familjekvällen.
Jenni Antila ser fram emot varierande verksamhet för barnfamiljer i vår och sommar.
FOTO: PRIVAT

församlingen, Henrika Lemberg. Kvällarna består av middag, någon inbjuden gäst
och barnpassning, säger Antila.
I gallupen bland familjerna framkom också önskemål om en kväll med bio på Domprostgården.
– Så vi ska försöka ordna en filmkväll
med popcorn och pappersbiljetter, som på
riktig bio. Vi har också fått önskemål om
en familjeutfärd, så det hoppas jag att vi
kan göra, säger Antila.
De anställda vill gärna bli kontaktade.
– Vi uppskattar om församlingsborna tar
kontakt med önskemål, på Facebook om inte annat, säger Gun Geisor.
– Vi behöver deras åsikter! Det är så vi
måste jobba, säger Brenda Serralde Luna.
KYRKPRESSEN NR 4 • 17.2.2022

Barnläger för skolbarn i åk 4-7 på Pellinge
kursgård 18-20.3. Vi leker, sjunger, äventyrar, har andakter i kapellet, delar gemenskap och vilar ibland. Mer info om lägret
finns på hemsidan domkyrkan.fi -> Barn
och Familj -> Barn i skolålder.
Familjeläger på Pellinge kursgård ordnas
igen 13-15.5. Till familjelägret är hela familjen
välkommen, oavsett familjemedlemmarnas
ålder. Programmet planeras så det passar
för alla som kommer med. På programmet
står bl.a. god mat, sång och musik, andakter, lekar, uteprogram, bastu, fina människomöten och goda diskussioner. Mer info
kommer på hemsidan www.domkyrkan.fi
samt i Facebook-gruppen för familjer.
Facebook-gruppen ”Familjer i Borgå domkyrkoförsamling” är till för alla församlingens
barnfamiljer. Dit kommer info om allt som
erbjuds för barnfamiljer i vår församling.
Klicka med er för att hålla er uppdaterade!

KOLU M N E N

Varm choklad
och näsdukar
IBLAND ÄR det
svårt att se på då en
nära vän har det jobbigt. Jag ser tårarna,
jag ser nöden, jag ser
ångesten, och jag kan
verkligen känna med
i det svåra som min
vän går igenom. Jag
skulle kunna göra
vad som helst för att
lyfta av det svåra som
tynger, men det är så
lite som jag kan göra.
Telefonsamtalen
blir ibland så sorgASTRID PACKALÉN
modiga och ledsamma, och jag känner mig maktlös. Vi har nu ganska länge
levt i speciella tider då ensamheten gjort sig påmind
hos många av oss. Det är inte alla som orkar tänka att
det efter varje natt kommer en morgon och att efter
snöyran tittar solen fram igen. Det är alltför många
som sitter ofrivilligt ensamma vid frukostbordet och
kalendern gapar tom och innehållslös framför dem.

»Jag kan ju inte lyfta bort det
som tynger.«
VAD KAN jag göra för att lätta upp min väns dag just
idag?
Jag kan ju inte lyfta bort det som tynger, inte heller
rätta till situationen som vännen befinner sig i. Jag
kan inte lova att allt blir lugnt och bra med en gång.
Det jag kan göra är att finnas till för min vän. Jag kan
lyssna, jag kan erbjuda min axel att luta emot och ha en
näsduk till hands om det skulle behövas. Jag kan koka
en kopp varm choklad, sitta ner och bara finnas till.
Det behövs inte många ord, inga djupa analyser eller
genomtänkta forskningsresultat för att tankarna ska
kunna bli lite ljusare för min vän och den tunga ryggsäcken en aning lättare att bära.
DET MIN vän behöver är min närvaro. En liten stund
av min tid, då jag ser och lyssnar till vad vännen vill
berätta. Min vän behöver en hand att hålla i och vill
mer än gärna höra ord som:
”Jag finns här för dig. Jag vill lyssna på dig, jag vill gå
tillsammans med dig en bit på vägen.”
Gode Gud, hjälp mig att vara just en sådan vän idag!

Astrid Packalén är medlem i Borgå svenska domkyrkoförsamling.
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BORGÅ • SIBBO • VANDA
AGRICOLA

Bönekväll! Se puffen nere på sidan!

BORGÅ

Sö 20.2 kl. 12.15 Högmässa: i Domkyrkan, Ståhlberg, Lovén, Söderström
Må 21.2 kl. 10 Motion och mission:
Träff vid gångbron, östra sidan
Ti 22.2 kl. 12 Andakt med Lunch:
Lundagatan 5, festsalen
On 23.2 kl. 10-13 Café Ankaret öppet: Runebergsgatan 24
To 24.2 kl. 14 Kråkökretsen: samlas
på Sjötorp, Lindström
Kl. 13.30 Missionskretsen: Café Ankaret, Kerstin Vikström
Kl. 18 Jakten: i stora salen, Runebergsgatan 24, Erik Vikström
27.2 Kl. 10 Gudstjänst i Kullo bykyrka: Apostolidou, Hätönen, dagskriban som gudstjänstgrupp
Kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan:
Lovén, Apostolidou, Hätönen
Må 28.2 kl. 13 Sjömansmissionskretsen: i Café Ankaret, Göta Ekberg
Ti 1.3 kl. 12 Andakt med Lunch: Lundagatan 5, festsalen
On 2.3 kl. 10 Tantträff: Församlingshemmets musikrum
Kl. 18 Mässa på askonsdagen: i
Näsebackens begravningskapell,
Apostolidou
kl. 13 Mariakretsen: Församlingshemmets musikrum
kl. 17 Missions- o bibelkväll: Café Ankaret, Församlingshemmet, Lindström
To 3.3. kl. 9 Familjeträff: (med rytmik), Ungdomarnas soffrum, Domprostgården, Anita Strömfors, Jenni
Antila.
Loppis för barnfamiljer: lö 5.3 kl.
9:30-12 på Domprostgården, Finnbyv. 6. Sälj era urväxta barnkläder,

församlingshem. George.
On 2.3 kl. 12 Åttaeuroslunch: i Kyrkoby församlingshem.
To 3.3 kl. 18 Kyrkokör: i Kyrkoby församlingshem.
Information gällande restriktioner:
och övrig verksamhet finns på församlingens hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi.
Högmässor och gudstjänster strömmas: på Youtubekanalen Kirkko Sipoossa – Kyrkan i Sibbo.

BORGÅ Ekologiskt

Loppis för
barnfamiljer
Lördag 5.3 kl. 9:30–12 på Domprostgården, Finnbyv. 6. Kom
och sälj era överblivna barnkläder, skor, leksaker, m.m. Det är
gratis att komma och sälja, men
platserna är begränsade så anmäl ditt deltagande till jenni.antila@evl.fi. Försäljarna ska vara
på plats kl. 8:30.
Loppis för barnfamiljer är ett
evenemang i församlingens
Ekofasta.

skor, leksaker. Gratis att komma
med. Begränsade platser. Anmäl ditt
deltagande till jenni.antila@evl.fi.
Försäljarna ska vara på plats kl. 8:30.
Kvinnodag: på Pellinge kursgård lördag 5.3. kl. 10-16. Mer info fås av Ele
Apostolidou tfn 040 711 2800

SIBBO

To 17.2 kl. 18.30 Kvinnor mitt i livet:
i Prästgården. En diskussionsgrupp
för kvinnor. Katja Korpi.
Sö 20.2 kl. 12 Högmässa: i Sibbo
kyrka. Strömmas.
Må 21.2 kl. 14 Kyrkoby missionskrets: i Kyrkoby församlingshem.
Ti 22.2 kl. 18 Bibelstudium: i Kyrkoby
församlingshem. Stefan Djupsjöbacka.
Ti 22.2 kl. 19 Min kropp mitt tempel:
i Söderkulla kyrka. Sara George.

VANDA

On 23.2 kl. 10 Frukost: i Söderkulla
kyrka.
Sö 27.2 kl. 10 Mässa: i Söderkulla
kyrka. Söndagsskola.
Sö 27.2 kl. 12 Högmässa: i Sibbo
kyrka. Strömmas.
Må 28.2 kl. 9.30 KakaoClubben: i
Söderkulla kyrkas klubbutrymme.
Isabella Munck, Karin Åstrand.
Må 28.2 kl. 13 KakaoClubben: i
Kyrkoby församlingshem. Munck,
Åstrand.
Må 28.2 kl. 14 PRG-jam: i Prästgården. Bandspel för unga. Lauri Palin.
Må 28.2 kl. 14 Diakonisyföreningen: i
Prästgården.
Ti 1.3 kl. 19 Min kropp mitt tempel: i
Söderkulla kyrka. George.
On 2.3 kl. 10 Frukost: i Söderkulla kyrka.
On 2.3 kl. 11.15 Stoljumpa: i Kyrkoby

SÖ 20.2 kl. 10 Högmässa: i Helsinge
kyrka S:t Lars Anu Paavola och Marcus Kalliokoski.
SÖ 20.2 kl.12 Mässa: i Dickursby
kyrka, Anu Paavola och Marcus Kalliokoski.
TI 22.02 kl. 13, Seniorcafé: i Dickursby kyrka.
ONS 23.2 kl. 13 Vi-Anda kören: i
Helsingård. Välkommen med nya
körsångare.
TO 24.2 kl. 13 Sottungsby-Håkansböle kretsen: i Håkansböle kyrka.
SÖ 27.2 kl. 10 Högmässa: i Helsinge
kyrka S:t Lars Kristian Willis och Anders Ekberg.
SÖ 6.3 kl. 10 Högmässa: i Helsinge
kyrka S:t Lars Kristian Willis och Anders Ekberg.
SÖ 6.3 kl. 12 Mässa: Dickursby kyrka
Kristian Willis och Anders Ekberg.
TI 8.3 kl. 13 S:t Martins krets: i Myrbacka Virta-kyrka Aalto rummet.
ÖVRIGT: Gemensamt Ansvar: Skida
eller spring för barn och ungdomar!
Donera 1€/kilometer. Mera information om insamlingen Gemensamt
Ansvar på församlingens hemsida
eller Heidi Salminen 0503301828.

VANDA Barn

SIBBO Små & stora

AGRICOLA Stillhet

Musiklek!

KakaoClubben

Bönekväll

Musikleken i Dickursby kyrka inleds 4.3.
Fredagar kl. 10 Musiklek för 1-3-åringar
med vuxen, utrymmet Hopp, 2:a våningen.
Fredagar kl. 14 Babyrytmik för 0–6 mån
med vuxen, utrymmet Hopp, 2:a våningen.
Öppet familjecafé fredagar 9–13, 1:a våningen. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi
Varmt välkomna!

Välkommen med till en
klubb för föräldrar och
barn som är hemma
under dagarna och vill
träffa andra i samma
livssituation.
I KakaoClubben får
föräldrarna gå till färdigdukat bord för att
äta i vuxet sällskap.
Barnen får träffa andra barn under lek och
sång. Träff måndag 28.2 kl. 9.30 i Söderkulla
kyrkas klubbutrymme och 28.2 kl. 13 i Kyrkoby församlingshem.

Välkommen på en stilla stund med texter och
bön tillsammans med diakonerna Rea och Sussi. Om
du vill kan du lämna in förbönsämnen på plats eller på förhand till
rea.skog@evl.fi tfn 040 596 2659 eller susann.stenberg@evl.fi tfn 050 382 7526. Du
får vara anonym. Vi träffas kl. 18 i Lappträsk
församlingshems källare 28.2, i Sockenstugan 28.3, i Lovisa församlingshems stora sal
25.4 och i Mariagården 30.5. Om du vill delta i insamlingen Gemensamt Ansvar finns
det insamlingsbössor på plats. Temat i år är
att hjälpa barn och unga som lider av sviterna efter coronapandemin.
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Att våga vara
inkapabel
”Jag har frid så länge jag vet, så länge jag
har den rätta kunskapen eller i alla fall
verkar kunnig.” Den meningen har jag
trott på så länge jag minns, utan att vara medveten om det. En av mina största rädslor har varit att verka okunnig,
dum eller inkapabel i andras ögon.

KOLUMN
Pauliina Kittilä
är grafisk designer
och jobbar som
informatör i Petrus
församling.

FÖR EN tid sedan var jag med om en
händelse där jag kom av mig och inte
visste hur jag skulle handskas med situationen. De flesta i rummet var omedvetna om händelsen men jag lämnade platsen med en enorm skam i kroppen. Den
typen av skam som äter upp hela själen
och alla inälvor. Den typen av skam som
gör att man helst skulle sitta hemma och
gråta. Orsaken till skammen var att jag

kände mig misslyckad på grund av min
okunnighet, även om ingen annan lagt
märke till det.
DET ÄR så lätt att sätta sin frid och trygghet i omständigheter, personer, önskningar eller egna färdigheter som kunskap
och kunnighet. Var ligger din trygghet
och frid? Jag har frid så länge mitt jobb
går bra. Jag har frid så länge min familj
mår bra. Jag har frid så länge mitt bankkonto är på plus. Jag har frid så länge jag
har någon jag älskar. Jag har frid så länge
jag är omtyckt. Jag har frid så länge jag
lyckas, så länge jag kan, så länge jag vet,
så länge jag ...

»Det är så lätt att sätta sin frid och trygghet i omständigheter.«

HUR KAN man få en frid som inte är beroende av omständigheter runtomkring
eller inuti? I Johannes 14:27 säger Jesus:
”Jag lämnar frid efter mig, min frid ger
jag åt er. Jag ger er inte det som världen
ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte ängsliga!” Det är ett otroligt löfte om
en frid som övergår den trygghet vi kan
få i den här världen och i det vi ser. Men
den friden kräver mod. Mod att kunna
framstå som dum, mod att inte ha pengar, mod att släppa taget, mod att be om
hjälp, mod att misslyckas. Det är en ärlig och sårbar plats att vara på.
JAG VILL inte placera min trygghet i
min egen kunnighet, vishet och kapacitet, för det kommer aldrig att hålla. I
stället tänker jag ta steget att ibland visa mig okunnig, dum och inkapabel och
våga ta emot den frid Jesus talar om. Jag
vill uppmuntra dig att också ta det steget, vad det än betyder för dig.

Hallå där
Juho Kankare!
Han är med och ordnar I nöd och lustkvällen den 24.3 kl 18 i Matteuskyrkan.
– DET ÄR en kväll som är tänkt för alla som funderar på
bröllop inom kort. Vi bjuder på mat och inreder lite som på
ett café. Man får komma hit och ställa frågor om vigseln och
bekanta sig med hur en kyrklig vigsel kan se ut.
Han vill gärna understryka att ett bröllop inte behöver se
ut på ett visst sätt. Att det finns många olika sätt att ordna en vigsel.
– MAN BEHÖVER inte ta ett lån för att gifta sig. Traditioner binder oss mycket mindre än vad vi alltid tror. Det handlar om växelverkan mellan brudparet, kantorn och prästen.
JOHAN MYRSKOG
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DET VÅRAS FÖR BRÖLL
Pandemin har ställt till det
för många som funderat på
bröllop. Men lagom till sommaren ser det ut att börja
ljusna igen. En hurdan bröllopssommar kommer det att
bli i år?
TEXT: JOHAN MYRSKOG
Sommaren, den stora bröllopssäsongen
närmar sig igen och i en turbulent tid med
coronarestriktioner har många par fått boka om sina stora dagar. Hur ser den kommande bröllopssommaren ut?
– Det är väldigt svårt att säga i och
med att det inte går att förutspå eventuella framtida restriktioner. Många har
tvingats flytta fram sina bröllopsdatum,
somliga riktigt långt fram, säger Henri
Järvinen.
Han är präst och en av huvudpersonerna från kyrkans sida på Bröllopsmässan
Love me do som skulle ha gått av stapeln
inom kort men som tvingades ställa in.
– Speciellt sådana par där den ena parten är från ett annat land har haft svårt
att planera sin bröllopsdag eftersom man
inte bara så där flyger in sin släkt till Finland i rådande läge.
Järvinen konstaterar ändå att sommaren i rådande omständigheter är en tacksammare tidpunkt att ordna bröllop än
vintern eftersom det finns större möjligheter att ordna festen utomhus då.
– Många har tvingats fundera om och
kreativt utarbetat olika alternativa bröllopsfester. Att vara i naturen ger olika möjligheter, något som i övrigt också lite ligger i tiden.

Inga tydliga trender
Hur tänker dagens Helsingforsbo om bröllop? Finns det några trender eller typiska
drag som går att ursklija?
Enligt Henri Järvinen är det främst
aspekter som återspeglar samhället i övrigt.
– Pandemin har slagit hårt mot den kommersiella bröllopsindustrin vilket också
gjort att det just nu inte riktigt går att urskilja några bröllopstrender. Men många
funderar till exempel på matkvalitet, att
maten kanske ska vara närproducerad eller vegansk.
Han konstaterar att antalet bröllop i huvudstadsregionen minskar kraftigt och att
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Dennis Lindqvist och Pernilla Steffansson. FOTO: PRIVAT

bröllopsåldern hela tiden höjs.
– Vad beträffar vilka kyrkor som är populärast är det de klassiska vigselkyrkorna som Gamla kyrkan, Sveaborg och Domkyrkan som är mest bokade.

Nytt försök
Pernilla Steffansson och Dennis Lindqvist hade tänkt gifta sig i maj 2021. Men
då bröllopet närmade sig insåg de att det
inte riktigt fanns andra möjligheter än att

skjuta på det med ett år.
– Vi tänkte länge att vi nog håller festen
på det planerade datumet, men då restriktionerna i april det året blev sex personer
och vi måste börja lotta om vems föräldrar som får vara på plats var det ett ganska lätt beslut att skjuta på festen, säger
Steffansson.
De gifter sig i maj. Att skjuta fram allt
med ett år gick smidigt och krävde inte så
mycket extra ordnande. De tog kontakt med
KYRKPRESSEN NR 4 • 17.2.2022
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KYRKAN I HELSINGFORS

Matteus
församling
Andligt liv

Henri Järvinen. FOTO: PRIVAT

cateringen och festplatsen och alla var förstående.
– Vi fick ställa oss i kö på nytt för att få
vigselkyrkan men det gick också smidigt.
I år har både Steffansson och Lindqvist
en helt annan känsla av att bröllopet faktiskt blir av.
– Det är kanske den största skillnaden
mot förra året att känslan är så annorlunda. Det ska bli roligt med fest och att bara
samla många människor på samma plats,
säger Steffansson.
– Vi behöver inte fundera på att dela upp
gästerna i grupp A och B, tillägger Lindqvist.

»Den största skillnaden mot förra året
är att känslan är så
annorlunda.«
Hur känns det då bröllopet börjar närma sig?
– Det känns nog spännande. Har inte ännu hunnit bli nervös eller fundera desto mera men månne inte det kommer lite nervositet, säger Lindqvist.
De uppmanar andra par som funderar
på bröllop att inte stressa.
– Det blir nog bra oavsett hur det blir.
Henri Järvinen, finns det något du vill
hälsa dem som funderar på bröllop?
– Ert bröllop är er fest där alla gläds med
er. Våga göra festen till en plats där ni själva slappnar av och trivs. Kyrkan och församlingen vill vara med och glädjas med
er på er stora dag.
KYRKPRESSEN NR 4 • 17.2.2022

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 . 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.
Vi träffas ungefär varannan
torsdag. Följande träffar är
24.2 och 10.3. Välkommen!
Info: Gun Holmström, 040
759 6851. Mer info finns
också på hemsidan www.
helsingforsforsamlingar.fi/
matteus

Barn och unga

Missa inte! Musiklek: På
tisdagar samlas Matteus musiklek. Välkommen med du
som är hemma med barn och
vill prata och sjunga bort en
stund. Kl. 10 Klapp och Klang,
kl. 11 Gung och Sjung för de
allra minsta. För mera info,
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,

PROGRAMMET GÄLLER FREDAG 18.2–TORSDAG 3.3

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: Tisdagar kl. 15:30
i samband med Tweentisdagen. Vi börjar igen efter
sportlovet.
Kyrkokören: övar tillsammans
i kyrksalen tisdagar kl. 18:30.
Vår Ton: Vi börjar sjunga igen
den 23.2 kl. 15:30!
Matteus SALT: Vi träffas
lördagen den 5.3 kl.10. Diskussion och fördjupande
reflektion. Kontakta Juho
Kankare för mer information, 050-3803957.
Samling för män: Vi träffas
fredagen den 18.2 kl. 18.
Gäst Tomas Ray talar kring
temat Missionens utma-

MATTEUS
Gemensamt
ansvar

Insamling
Följ med vår Gemensamt Ansvar-infoserie
som publiceras varje söndag i februari på
Matteus Facebook-sida. Gemensamt Ansvar
2022 samlar in medel
för verksamhet som gör
de ungas vardag tryggare genom vuxen närvaro.
Barn och unga behöver
vuxnas stöd, trygghet
och närvaro i sin vardag.
Tillsammans kan vi se till
att inga barn och unga är
ensamma. Mer info på
vår webbsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus

ningar idag.
Stickklubben:Vi 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 osäkerheten i början av
februari. 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
Matteus församlings diakoniförening rfs årsmöte:
Söndag 6.3 kl. 11:30 i Matteuskyrkan, Åbohusv. 3. På
mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Mvh Styrelsen.
Missa inte! Walk-in terapi i
Matteuskyrkan: Walk-interapi är en öppen mottagningsform för 16–29-åringar. Du är välkommen utan
tidsbeställning och det är
möjligt att förbli anonym
under besöket. Diskussionen räcker 45–60 minuter.
Info ger Tonja Weckström,
09 2340 7330, tonja.weckstrom@evl.fi
Behöver du hjälp eller stöd?
Du kan alltid kontakta församlingens anställda och
diakoniarbetarna om du
behöver hjälp eller stöd i
vardagen eller bara någon
att tala med! Våra diakoniarbetare är Carita Riitakorpi
050-380 3986 eller Mari
Johnson 050-380 3976.
MATTEUS FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.
fi/matteus
Kansliet: Fysiska kansliet är
stängt. Telefontid ti och to 10-14.
Lokaler: Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3 (Matteussalen vån. 1).

Johannes
församling
Gudstjänster

Mässa: söndag 20.2 kl 10 på
Heikasvägen 7, Drumsö.
Högmässa: söndag 20.2 kl 12
i Johanneskyrkan. Predikan:
Patrik Göransson, St Mikaels
församling, Tallinn. Kyrkkaffe
efteråt.
Mässa: söndag 20.2 kl 15
i Folkhälsans seniorhus,
Brunakärr.
Middagsbön: tisdag 22.2 kl
12 i Johanneskyrkan.
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Veckomässa: onsdag 23.2 kl
18 i Johanneskyrkan.
Högmässa: söndag 27.2 kl 12
i Johanneskyrkan.
Veckomässa: kl 14 på Heikasvägen 7, Drumsö.
Middagsbön: tisdag 1.3 kl 12 i
Johanneskyrkan.
Veckomässa: onsdag 2.3 kl
18 i Johanneskyrkan.
För uppdaterad information,
besök helsingforsforsamlingar.fi/johannes. Du kan
också kontakta pastors
kansliet med dina frågor
mån–tis och tors–fre mellan
kl. 10 och 15 (johannes.fors@
evl.fi, 09 2340 7700).      

Anmälningar till musiklek
och familjecafé riktas till
helena.hollmerus@evl.fi.
Missa inte! Sommarläger:
Johannes församling ordnar
dagsläger för barn i lågstadieåldern, tre veckor i
juni (6-23.6.2021). Lägren
ordnas under vardagar kl.
9-16.30 i Hörnan på Högbergsgatan 10 och vid S:t
Jacobs kyrka på Drumsö,
Kvarnbergsbrinken 1.
Anmälningstiden börjar
21.2 och går ut 3.4. För mer
info och anmälning, besök
Johannes församlings Facebook-sida eller hemsida.

Gemenskap

Musik

Middagsbön: tisdagar kl. 12 i
Johanneskyrkan. Diakoniarbetare på plats kl 12-14.
Träffpunkt: tisdag 22.2 kl 14
i Högbergssalen. Gäst: Fred
Lindström. Ämne: Maria från
Magdala.

Familjer

Musiklek: måndagar kl 10 på
Högbergsgatan. Servering.
Babyrytmik: måndagar kl 11
på Högbergsgatan. Servering.
Musiklek: tisdagar kl 14 i
Bokvillan.
Familjecafé: torsdagar kl 1011.30 på Heikasvägen 7. Servering, fri samvaro och lek.
Musiklek: fredagar kl 9.30
och 10.30 på Högbergsgatan. Servering.

JOHANNES
Fastlagssöndag

Fastlagsjippo
Välkomna på fastlagsjippo för hela familjen söndag 27.2 kl 14.30 (efter
mässan på Heikasvägen
7) i Tallbergsparken på
Drumsö.
Gemensamt ansvartema, program och pulkaåkning, om det finns snö.
Ta med egen matsäck!

Lunchmusik: onsdagar kl. 12
i Gamla kyrkan.
Körerna övar igen! Mera
info ger Eva Henricson (eva.
henricson@evl.fi), Anna
Maria Böckerman (annamaria.bockerman@evl.fi) och
Dag-Ulrik Almqvist (dagulrik.almqvist@evl.fi).
Furahakören inleder sin termin i Hörnan lördag 19.2 kl
10. Nya sångare är också välkomna. Frågor kan riktas till
annamaria.bockerman@evl.fi

Ungdomar och
unga vuxna
Spelkväll: tisdag 22.2 kl 18 i
Hörnan. Mera info fås av Viivi
Suonto (viivi.suonto@evl.fi).
Besök ungdomsarbetets
hemsida johannesungdom.
wordpress.com för senaste
nytt!
JOHANNES FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
Kansliet: må, ti, to, fre 10–15.
Högbergsgatan 10, tel. 09-2340
7700.
Lokaler: Johanneskyrkan,
Högbergsg. 12, 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! Det är möjligt att
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samlas på plats igen.
Högmässa i Munksnäs kyrka: Söndagar kl. 10.
Högmässa i Åggelby gamla
kyrka: Söndagar kl. 12.
Puls-gudstjänst: Söndagar
kl. 15.30 i Petruskyrkan. En
gudstjänst i nyare stil för
alla åldrar. Barnkyrka och
CoolKids i samband med
gudstjänsten.

Barnfamiljer

Följ Petrus Kidz-gruppen på
facebook och hemsidan för
aktuell info!
Barnens söndag: Barnkyrka
och CoolKids ordnas varje
söndag kl. 15.30 i samband
med Puls-gudstjänsten. Välkommen med och ha roligt
tillsammans med lek, bibelberättelser och pysslande!
Musiklek: Välkommen med
på musiklek speciellt för dig
med barn 0-5 år! Tisdagar kl.
10 i Malms kyrka och torsdagar i Hagasalen. Kontakta
Anne Koivula (@evl.fi) för mer
info. Ingen musiklek vecka 8.

PETRUS Alpha

Upptäck tro
och mening
Alla funderar på livets
stora frågor. Alpha-kursen 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

Bön och andakt

Du kan alltid skicka in dina
böneämnen: till pray.petrus@evl.fi, per post: Petrus
församling, Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors.
Förbön och Tack: Ti 22.2 kl.
19. Tvåspråkig förbönsgudstjänst i Munksnäs kyrka. Allan
Franzén, Ronny Thylin. Barnpassning ordnas. Förbönstelefonen öppen må kl. 14.3016.30, ons kl. 18-20, 0923407171. Du kan även sända
böneämnen per e-post eller
post till kontaktuppgifterna
ovan. Välkommen 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.
Rotad i Ordet: 21.2 kl. 18 i
Malms kyrkas församlingssal. Kom med på en resa
djupare i Bibeln och bli rotad
i din tro. Allan Franzén: ”Kraven och gåvan” (om lag och
evangelium)

Gemenskap

Petra-frukost: 19.2 kl. 10 i
Petruskyrkan. Bli inspirerad
och njut av morgonen! Petra
är en skön förmiddag för

kvinnor i alla åldrar. Kom
med och dela livserfarenheter och -berättelser över
en god frukost. Varje gång
finns en inbjuden talare med
som delar sina tankar. Välkommen!
Dagscafé: 1.3 kl. 13. Välkommen med på en eftermiddag
med kaffe, gemenskap och
litet program speciellt för dig
som är dagledig. Varannan
tisdag kl. 13. Vi ses i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen
15. Mer info av diakonissan
Bodil Sandell, tel. 09 2340
7227 / 050 3803 925.

Kurser och
evenemang
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

Missa inte! 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.
Missa inte! Kyrkhelg Syd:
Kyrkhelg Syd-konferensen ordnas 25-27.3.2022 i
Petruskyrkan under temat
Skriften öppnar sig. Det
finns så mycket att upptäcka i Skriften och stor
välsignelse väntar den som
tar sig tid att stanna upp inför det som står skrivet. Om
man funnit en vattenkälla
med friskt och gott vatten
så går man inte bara förbi
den. Man dricker ur den, en
gång, två gånger, tre gånger… Där finns bekräftelse,
där finns upprättelse, där
finns tillrättavisning, där
finns helande – där finns liv,
det liv Gud har kallat oss till.
Välkommen med! Mer info
på www.kyrkhelg.fi
PETRUS FÖRSAMLING
www.petrusforsamling.net
Kansliet: Må-ti, to-fre kl. 10-13,
ons kl. 13-16, tel. 09-2340 7100.
Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors.
Lokaler: Hagasalen och Södra Haga kyrka, Vesperv. 12,
Malms kyrka, Kommunalv. 1,
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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Gudstjänst vid
spisen: – Det är
fantastiskt!
Camilla Lervik-Särs älskar virtuella gudstjänster. Medan hon lyssnar lagar hon
mat, städar eller promenerar. Och så
sjunger hon med, högt och ljudligt!
TEXT: ULRIKA HANSSON
KORSHOLM Camilla Lervik-Särs ligger
inte på latsidan på söndagar. Hon har tagit till sig coronatidens digitala gudstjänster med hull och hår.
– Jag börjar med gudstjänsten i Solf
klockan tio. Sedan hinner jag följa med
slutet av gudstjänsten i Kvevlax. Klockan elva är det Korsholm och så lyssnar jag
ibland till kvällsgudstjänsten klockan sex
i Replot. Det är fantastiskt roligt för jag behöver inte välja kyrka.
– Jag är så religiös på söndagarna så jag
hinner inte med annat, säger hon och skrattar gott.
Hon uppskattar att inte behöva sitta stilla när hon lyssnar.
– Jag städar, kokar eller tar en promenad samtidigt. Oftast står jag vid spisen.
Min man vill gärna att vi ska sitta vid tv:n
och följa med som familj, lite mer som när
man går i kyrkan, men det tycker inte jag!

Camilla
Lervik-Särs
tycker om
lugnet som en
gudstjänst ger
henne. FOTO:
PRIVAT

Camilla Lervik-Särs

Sjunger med i psalmerna
Redan före pandemin hade Camilla Lervik-Särs alltid på tv-gudstjänsten på söndag.
– Jag har hög volym och sjunger med i
psalmerna, så familjen försvinner snabbt.
Kyrkkaffet saknar hon inte alls.
– Min man uppskattar gemenskapen
kring kaffebordet efter gudstjänsten. Men
jag vill bara hem och njuta av stunden jag
haft i kyrkan.
Kyrkobyggnaden saknar hon däremot
ibland.
– Jag kommer att gå i kyrkan sen, men
jag kommer absolut att sakna de virtuella
gudstjänsterna.
Under perioder när kyrkobesök varit möjliga har hon ibland valt det digitala i alla fall.
– En söndag gick min man i gudstjänsKYRKPRESSEN NR 4 • 17.2.2022

Hon lagar
gärna mat
samtidigt
som hon
lyssnar till en
gudstjänst.
FOTO: PRIVAT

»Vad som
helst kan
hända på
utsidan.«

ten i kyrkan, jag promenerade i stället till kyrkan och
lyssnade till gudstjänsten
på telefonen under promenaden. Sedan åkte vi hem
tillsammans.
Hon har uppskattat kyrkobesök
redan som ung.
– Jag tycker det är så skönt att sitta i kyrkan, för vad som helst kan hända på utsidan utan att du vet om det förrän du kommer ut. Det är en skyddad värld.
Ibland lyssnar hon mer aktivt till predikan, ibland inte.
– Det beror på om du har egna bekymmer eller inte, eller om du kommit mest för
att få en lugn stund.
– Jag tycker om lugnet och känslan av
trygghet jag får under en gudstjänst. Det är
lite samma trygghetskänsla jag får även om

Jobbar som familjedagvårdare i eget hem,
som bagare på Stundars på deras evenemang och som serveringspersonal på
minnesstunder.
Gift med Rune Särs. Fyra egna barn och
två bonusbarn, tre barnbarn.
Bor i Tölby i Korsholm.
Hobbyer: Älgjakt, träning, vardagen i det egna hemmet med matlagning och städning,
stickning och annat handarbete. ”Jag städar
snabbare än min egen skugga”, säger hon.
jag följer med gudstjänsten på min telefon.
Ett par begravningar har hon också deltagit i virtuellt.
– Det har varit en mycket bra sak för alla dem som av olika orsaker inte kunnat
vara med på plats.
Hon upplever ingen digital mättnad som
många andra.
– Jag är så skyddad från den digitala världen i mitt jobb och på fritiden. Utöver söndagens program följer jag bara med någon
gympagrupp virtuellt.
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Körsångarna tycker att det är roligt att kunna träffas och sjunga och att det är lite extra kul att göra det utomhus.

Körsång i Ur
och skur!
Det är onsdagskväll och vi närmar oss
Korsholms kyrka i Gamla Vasa. Plötsligt hörs glada barnröster från innergården.
TEXT: LILIAN WESTERLUND
FOTO: FRIDA PERÄTALO

KORSHOLM På kyrkans innergård har barn
i åldern 1–10 år samlats. Vi ser också vuxna, det är föräldrar och mor- eller farföräldrar som skymtar i vimlet, men vi ser också
församlingens kantor Susanne, körledaren Alma och hjälpledaren Ellen, som alla heter Westerlund i efternamn.
– Den här idén väcktes då både barnen
och vi ledare tyckte att det var så tråkigt
att pausa körverksamheten för barn till
följd av coronapandemin, säger Susanne
Westerlund.
Hon berättar att hon själv leder Körskolan för barn i årskurs 1–4 (7–10-åringar)
medan Alma har hand om de yngre barnen:

REPLOT Kontakt

KORSHOLM Konsert

Pastorskansliets
öppettider

Under valven

Kansliet är i februari öppet onsdagar
kl. 10–12 och torsdagar kl. 12–14
tel. 0443560543, e-post: replot.
forsamling@evl.fi.
Du får gärna kontakta församlingens anställda direkt via arbetstelefonerna eller via e-post: fornamn.
efternamn@evl.fi också andra tider
än under kansliets öppettid.
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Minikören (1–3-åringar) och Lilla barnkören (4–6-åringar).
– Först försökte jag strömma övningarna
med körskolan och Alma bandade in övningarna för sina körer, men vi märkte efter en tid att det inte fungerade som vi ville.
Förra vintern höll jag Körskolan delvis utomhus och nu bestämde vi oss på basen av
de erfarenheterna för att slå ihop körerna,
eftersom övningstiderna annars överlappar varandra, och träffas utomhus. Vi ville
fortsätta sjunga tillsammans i en halvtimme varje vecka för att upprätthålla motivationen och verksamheten och kunna medverka i gudstjänster så som vi brukar. Till

Konsertserien ”Under valven” i Korsholms
kyrka börjar 20.2. med en blåsmusikkonsert.
Kammarmusikgruppen Ostrobothnia Brass
Quartet uppträder, och kvällens omväxlande
repertoar sammanflätas till en helhet av traditionell klassisk musik av Händel, canzonas av Gabrieli, tango och andliga melodier. Musik för fest.
Kvartetten består av trumpetisterna Helena Vieira och Minjoo Ga samt
trombonisterna Tuomas Länne och Tomas Holmström.
Efter konserten får lyssnarna diskutera med musikerna och njuta av kostnadsfritt tilltugg. Konserten i Korsholms kyrka börjar kl. 18. Fritt tillträde.
Den andra konserten i serien ordnas en månad senare 20.3. och i den
musicerar Korsholms kammarorkester under ledning av Susanne Westerlund med harpisten Mariam Junolainen som solist. Välkomna!
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Minus nio grader

Susanne Westerlund berättade att hon
hade med sig en hemlighet i en plastkasse - ett hav!
Efter den egentliga övningen fick barnen
göra snöänglar och sjunga i snön. Först
blev de överraskade då kantor Susanne
slängde sig på rygg i snön hon också.

Alla barn samlas i en ring tillsammans
med Susanne, Alma och Ellen. Alma styr
ackompanjemanget från sin telefon och
med sig har ledarna högtalare så att både barn och de föräldrar och vuxna som
stannat kvar på Kyrkbacken hör vad som
ska sjungas.
– En del musik finns färdigt, men vi
spelar också själva in ackompanjemang
som vi tar med oss ut, berättar Susanne.
Vi vill tipsa och inspirera andra församlingar om det här sättet att sjunga.
Den här kvällen är det kring minus nio
grader med lätt snöfall, så barnen sjunger
rörelsesånger och hinner sjunga många
härliga sånger, exempelvis ”Honky

»Det är ganska
skönt när det snöar
lite i ansiktet.«

vår hjälp kom också Ellen som annars
medverkar i ungdomskören Germivox.
På höstterminen övade körerna inomhus som de brukar, men efter julen
började man med körsång utomhus och
kallar det för Körövning i Ur och Skur!
Nu ser det ut som om restriktionerna
håller på att luckras upp och körerna
kan återgå till sina vanliga övningstider i sina vanliga utrymmen, men ännu i början av februari träffades körerna utomhus.
– Ja, och om restriktionerna skärps
igen flyttar vi tillbaka ut på Kyrkbacken, skrattar Susanne.

Tonk”, ”Gud är inte liten”, ”Bygg inte
hus på en sandig strand”, ”Här sitter vi
och ror”, ”När det stormar”, ”Det lilla
ljus jag har”, ”Jag går på livets väg” och
”En morgon när jag vaknar är hela världen vit”. Övningen varieras också med
både miniandakter och lekar. Men barnen vill också sjunga ”Låt det brinna”
som är en favorit från advents- och jultiden. Sammantaget håller barn och vuxna värmen i både kropp och själ.
Körövningen slutar bokstavligen i snödrivan. Barnen gör snöänglar i snön och
avslutar bland annat med sången ”Blinka lilla stjärna” – fast kanske inga stjärnor syns på himlen.
– Det är ganska skönt när det snöar lite i ansiktet. Oj, nu är jag nästan svettig,
det här är ett riktigt träningspass, avslutar kantor Susanne körövningen.

SOLF Äntligen

En vår utan begränsningar
Alla vi anställda i Solfs församling, med nya kyrkoherden Patrica Strömbäck i spetsen, är så glada och förväntansfulla nu när våren åter står för
dörren och restriktionerna äntligen tas bort! Den
här våren hoppas vi få vi njuta av mera ljus och
ljud. Dagarna blir längre och längre och vi får äntligen lyssna till ord, musik, skratt och sång på riktigt, inte bara via nätet!
Vi ser så mycket fram emot att få bjuda in er alla till att träffa oss och vi har
planerat in en massa roligt program. Under våren kommer vi att ordna allt från
kvinnofrukost, födelsedagsfest och våffelkalas till en stor Gemensamt Ansvar-konsert - så, håll upp ögon och öron för mer information!
Soliga hälsningar från Patrica, Patrik, Emilia, Elisabeth, Olof, Joanna, Sanna,
Susann, Sören och Beatrice!
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KOLU M N E N

RUNE LINDBLOM

Vad gör en motor
cyklist på vintern?
MAN HOPPAS att den ska vara över.
Visst finns det en del saker, såsom oljebyten och annan service man kan göra under vintern, men det mesta
är att vänta och hoppas. Med förnyad optimism ser man
nyheter om hur de första tecknen på våren kommer i sydligare länder. Men varje gång det snöar hos oss igen, och
igen, så blir man på nytt uppgiven, men sedan vaknar
hoppet. Snart är det över! Bara någon månad till, snart
bara några veckor. Väntande mammor förstår ofta vad
jag menar, och nu under de senaste två åren har vi alla
varit där. Väntat ut våg efter våg, i hopp om att det snart
ska gå över. Nu igen, mer än någonsin, upplever jag att
känslan hos alla är hopp. Fast det är snötjockaste vinter
och incidenserna är högre än vi trodde var möjligt. Nu
finns det hopp om att det ska bli en förlösande vår, att
om bara några månader så ska allt vara över. Till och med
experterna på tv håller med – det finns hopp!

»I tro på att Gud sköter sin
del gör vi vår del.«
HOPPET ÄR en så viktig del av vårt liv, vår kultur och
vår tro. I ett klimat där man alltid har levt på gränsen
till vad som har varit möjligt, är hoppet något som drivit oss framåt. På så vis har vi lärt oss att odla i arktiska förhållanden, ta våra vaccin och bygga ett samhälle
där alla ska ha det bra och tillsammans förverkliga vårt
hopp. Allt i hopp om att det ska bli bättre så.
I TRO på att Gud sköter sin del gör vi vår del av att bygga den framtid vi hoppas på. Visst känns det som om det
jag gör är väldigt lite, bara min vardag. Men varje plastflaska jag återvinner, varje medmänniska jag verkligen
möter och varje spruta jag tar är ytterligare en byggsten
till en bättre värld.
Det är bara den här arma vintern jag inte kan något åt,
annat än att ännu en gång koppla mc-batteriet till laddaren.

Rune Lindblom är motorcyklist och präst i Korsholms svenska församling.
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KORSHOLM
KORSHOLMS
PROSTERI

Motion för mission: må 28.2 kl 9.00.
Föräldra-barnträff: ti 1.3 kl 9.30.
Om ditt barn tycker om att sjunga:
och vill komma med i barnkören Solfångarna (som den här våren övar till
musikalen Jakten på den försvunna
psalmskatten), ta kontakt med Michael Wargh, tel. 044 352 0009 eller
michael.wargh@evl.fi

KORSHOLM

Pappa-barnträff: lö 19.2 kl 9.30 vid
Botniahallens spånbana. Skidning
eller promenad och korvgrillning står
på programmet.
Högmässa: sö 20.2 kl 11 i kyrkan.
Rune Lindblom och Ann-Christine
Nordqvist-Källström.
Under valven: sö 20.2 kl 18 i kyrkan.
Kammarmusikgruppen Ostrobothnia
Brass Quartet uppträder. Efteråt servering och diskussion. Fritt inträde.
psalmÅsång: to 24.2 kl 18.30. Vi
sänder live från Korsholms kyrka och
sjunger psalmer som vi på förhand
tagit emot. Medverkande: Susanne
Westerlund, Ann-Christine Nordqvist-Källström, Erica Nygård (flöjt),
Mats Björklund (andakt) och sångare
från Korall-kören.
Barnfamiljernas pulkadag: fre 25.2
kl 9.30 vid ruinerna i Gamla Vasa.
Pulkåkning och korvgrillning.
Gudstjänst: sö 27.2 kl 11 i kyrkan.
Mats Björklund, Ann-Christine
Nordqvist-Källström, Susanne Westerlund och en sånggrupp. Sänds på
Yle Vega.

KVEVLAX

Karakaffe: tor 17.2 och tor 3.3 kl. 9.15
i drängstugan
Gudstjänst: sö 20.2 kl.10. Vesterlund, Andrén. Konfirmandgrupp 2
samlas i kyrkan kl. 9-12.
Bön för bygden: mån 21.2 kl. 19 i
Krubban.
Mathjälpen: tis 22.2 och 1.3 kl. 10.
Kontakta Nina Andrén om du inte
hämtat mat tidigare tfn 044 0462312
Kvällsmässa: sön 27.2 kl. 18. Kass,
Vidjeskog.

BERGÖ

Sö 20.2 kl. 14: Högmässa. Englund,
Lax.
Sö 27.2 kl. 14: Gudstjänst. Englund,
Brunell.

MALAX

REPLOT

Kvällsgudstjänst: sö 20.2 kl.18 i Replot. Berg, Vidjeskog.
Högmässa: 27.2 kl.10 i Replot. Vesterlund, Wargh.
Gudstjänst: 27.2 kl.12:30 i Björkö.
Vesterlund, Wargh.
Kansliöppet: onsdagar 10-12; torsdagar 12-14 i februari.

SOLF

Gudstjänst: sö 20.2 kl 10 med Patrica Strömbäck och Patrik Vidjeskog.
Söndagsskola: sö 20.2 kl 10 i församlingshemmet.

Motion för mission: må 21.2 kl 9. Träff
utanför församlingshemmet för kort
andakt och gemensam promenad.
Föräldra-barnträff: ti 22.2 kl 9.30
i församlingshemmet. Frukost, lek
och klapp- och klangsånger med
Joanna Holm och Sanna Huhta.
Pensionärsträff: on 23.2 kl 13 i församlingshemmet. Emilia Nord från
Marthaförbundet är inbjuden gäst
och pratar om temat Matlust.
Högmässa: sö 27.2 kl 10 med Patrica
Strömbäck och Patrik Vidjeskog.
Söndagsskola: sö 27.2 kl 10 i församlingshemmet.

Sö 20.2 kl. 10: Högmässa i kyrkan.
Norrback, Lax. Sänds även via Malax-TV och YouTube.
Ti 22.2 kl. 9.30: Familjeklubben i FH.
Ti 22.2 kl. 13: Missionssyföreningen
i KH.
To 24.2 kl. 13: Missionssyföreningen
i FH.
To 24.2 kl. 15: Pyssel, sång och skoj
i KH. Klubb för åk 1–3, torsdagar kl.
15–16.30.
Sö 27.2 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.
Norrback, Lax. Sänds även via Malax-TV och YouTube.

PETALAX

Sö 20.2 kl. 12: Högmässa. Isaksson,
Lax.
Må 21.2 kl. 10: Familjeklubben i
prästgården.
On 23.2 kl. 18: Minior och junior i
prästgården.
Sö 27.2 kl. 12: Gudstjänst. Englund,
Brunell.
On 2.3 kl. 13.30: Syföreningen i församlingshemmet.
To 3.3 kl. 18.30: Kyrkokören i församlingshemmet.

KVEVLAX Variation

Mera kul för barnen!
Här kommer en hälsning från barngrupperna i Kuni. Fotot togs senast
flickgruppen samlades. Då hade de kul ute och grävde ut lyktor i snön.
Andra gånger har de pysslat vändagskort, ordnat café och nästa gång
kommer det att handla om teater – tänk så varierande och roligt! När
pojkgruppen samlas så handlar det mer om bollspel.
Flickgruppen träffas tisdagar kl. 18-19.30 i Kuni Bönehus. Pojkgruppen
samlas torsdagar kl. 18-19.30 i skolans gymnastiksal.
Dessutom ordnas en juniorklubb på fredag eftermiddar i Kuni bönehus.
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Ida Edman fann en
tro som bär henne
i stället för att hon
ska bära den.

Ida vill vara med
när det säger klick
Mötet med ungdomar i Thailand och Filippinerna stärkte Ida Edmans längtan att få vandra
med ungdomarna medan de upptäcker Gud.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
PEDERSÖRE Hon är nyutexaminerad och nygift med Jakob, som är
församlingspastor i grannförsamlingen Jakobstad. Nu vikarierar hon
som församlingspedagog i Pedersöre till augusti.
– Jag kommer främst att hålla till
i Esse. Där håller jag ungdomssamlingarna och hjälpledarskolningen. Jag har också lite ansvar för juniorverksamheten genom att stöda ledarna och själv hoppa in som
ledare ibland. Jag är också med i
skriftskolan.
KYRKPRESSEN NR 4 • 17.2.2022

Hon har behörighet som kyrkans
ungdomsarbetsledare.
– Jag var ensam på klassen. När
jag började gick en på sista året.
Redan när Ida inledde socionomstudierna hade hon klart för sig att
hon ville bli ungdomsarbetsledare
i en församling.
– Jag hade en stark längtan till
det, kanske någon skulle kalla det
en kallelse. Längtan efter att jobba i kyrkan fick jag under ett mellanår efter gymnasiet då jag gick
en lärjungaskola inom Ungdom

med uppgift nära Tromsö i Norge.
Vi var på en missionsresa till Thailand och Filippinerna där vi jobbade med ungdomar. Vi höll bibelstudie- och bönegrupper. Jag upptäckte hur mycket jag tycker om rollen
att få vara med när det säger klick
för dem. När jag kom hem visste
jag att det här är något jag är passionerad för.
– Nu ser jag mest fram emot att få
gå med ungdomarna några år på deras resa medan de upptäcker Gud,
möter sin tro och sina tvivel.
För hon har själv tillåtit sig att
tvivla.
– Jag är ganska nyfiken och skeptisk av mig. Fast jag vuxit in i kristna sammanhang så har jag samtidigt haft ganska mycket tvivel. I ett
skede tillät jag mig själv att släppa
tron ifall jag inte orkar bära den.

»I ett skede tillät
jag mig själva att
släppa tron.«

Tvivelsprocesserna gjorde att
hon slutligen fann en tro som bar
henne i stället för att hon ska bära den.
– Därför tycker jag också om att
vandra med ungdomar som brottas med tvivlet.
Ida är hemma i Sibbo men Jakobstad med omnejd är en välkänd
plats. Här bor flera av hennes vänner och släktingar.
– Jag var tretton år när jag började sjunga i Evangelicum. Där fick
jag jättegoda vänner och jag reste ofta hit för att umgås med dem.
Jag känner mig hemmastadd här.
Kontakten till Ungdom med uppgift knöt Ida under gymnasietiden
då hon var frivilligarbetare under
en vecka i Clara kyrka tillsammans
med en kompis.
– Där mötte vi en grupp från
UMU. Jag tyckte de hade ett sånt
fint sätt att bemöta människorna.
Samtidigt hade de en tro som jag
längtade efter.
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PEDERSÖRE PROSTERI
JAKOBSTAD

TO 17.2 kl. 12.00: Lunchmusik i Jakobstads kyrka,
Borgmästars.
TO 17.2 kl. 13.30: Missionssyföreningen i Församlingscentret, Kanckos. Andakt Edman.
FR 18.2 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus, Mård.
SÖ 20.2 kl. 12.00: Högmässa i Jakobstads kyrka,
Edman, Krokfors, Wester. Ulla Nyströms gudstjänstgrupp. Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
MÅ 21.2 kl. 13.30: Sjömanskyrkokretsen i Församlingscentret, andakt Edman.
MÅ 21.2 kl. 13.30: Syföreningen för Mariahemmet
i Församlingscentret. Bildernas språk, Catarina
Nylund-Wentus.
MÅ 21.2 kl. 17.00: Tehuset i Församlingscentret,
Sandström.
TI 22.2 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön
och samtal.
TO 24.2 kl. 12.00: Lunchmusik i Jakobstads kyrka,
Wester.
TO 24.2 kl. 14.00: SLEF:s missionssamling i Församlingscentret.
TO 24.2 kl. 19.00: Vardagspaus – för kvinnor i Bonäs församlingsstuga, Englund.
FR 25.2 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus, Mård.
LÖ 26.2 kl. 18.30: Fokus i Församlingscentret. Undervisning, Kolosserbrevet, del 3, Edman. Lovsång
Kick Östman. Barnfokus, servering.
SÖ 27.2 kl. 10.30: Familjeskoj i Församlingscentret,
Haglund-Wikström, Mård. Se puff.
SÖ 27.2 kl. 12.00: Högmässa i Jakobstads kyrka,
Turpeinen, Edman, Borgmästars. Diana Söderbackas gudstjänstgrupp. Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
TI 1.3 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön
och samtal.
ON 2.3 kl. 18.00: Samtalsgrupp för män i Församlingscentret, Isaksson.
ON 2.3 kl. 18.00: Askonsdagens veckomässa i Jakobstads kyrka, Edman, Borgmästars, Sandström.
TO 3.3 kl. 12.00: Lunchmusik i Jakobstads kyrka,
Konttila.
Jakobstads kyrka är öppen: i februari måndag-fredag kl. 9-16. Kl. 12-13 Bibelläsning, möjlighet till bön och samtal.

PEDERSÖRE Insamling

Soppförsäljning för
Gemensamt Ansvar
Insamlingen Gemensamt Ansvar stöder i år
barn och unga som lider av sviterna efter
coronapandemin i Finland och ute i världen.
Du har möjlighet att stöda insamlingen
genom att komma och köpa soppa. I Esse
församlingshem säljs köttsoppa lördagen
26.2 kl. 11-13. Pris 10 €/liter.
På fastlagstisdagen 1.3 kl. 11-13 säljs ärtsoppa i Purmo kyrkhem. Pris 8 €/liter.
Kärl att sätta soppan i finns på plats.

Fokus bönevandring: på området kring Församlingscentret är öppen under februari. Start vid
stationen in till lekparken, följ därefter skyltarna.
Vandringen passar för både stora och små. Välkommen!
Kursen för tonårsföräldrar: startar 10.3. Anmälan
senast 28.2 via hemsidan.

KRONOBY
Kronoby
Sö 20.2 10.00 Mässa: i fh. Ventin, Klingenberg,
Stina Haikka, flöjt, damsångare från Kyrkokören
Sö 27.2 10.00 Gudstjänst: i fh. Komulainen, Uunila.

Terjärv
Sö 20.2 10.00 Gudstjänst: i fh. Komulainen, Granholm.
Sö 27.2 13.00 Mässa: i fh. Saitajoki, Borgmästars.
Nedervetil
Sö 20.2 18.00 Mässa: i fh, Wallis, Smedjebacka.
-19.30 KUs årsmöte: i fh.
Sö 27.2 10.00 Gudstjänst: i fh. Store, Borgmästars.

LARSMO
Coronarestriktionerna har nu lättat så alla är
varmt välkomna med på församlingens gudstjänster och övriga evenemang. Aktuell information
finns på församlingens hemsida.

JAKOBSTAD Familjeskoj

Skoj med pulka, korv och bulle
Välkomna med på vårens första Familjeskoj vid församlingscentret söndagen 27.2 klockan 10.30. Vi börjar med
samling i kapellet och åker sedan pulka, grillar korv och
äter fastlagsbulle. Vi tar en liten avgift för maten.
Välkommen med alla barn och alla som är viktiga för
barnen!
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Sö 20.2 kl. 10 Gudstjänst: Sjöblom, Forsman.
- kl. 18 Finsk mässa: Sjöblom, Forsman.
To 24.2 kl. 19 Karasamling: i prästgården,
Herman Mård medverkar.
Sö 27.2 kl. 10 Högmässa: Sjöblom, Wiklund, sång Mikael Svarvar. Kyrkvärd: Fagernäs, Fagerudd.

NYKARLEBY
Gudstjänster
Sö 20.2 kl 10 Gudstjänst: Munsala kyrka,
Smeds, Ringvall
- kl 12 Högmässa: Jeppo kyrka, Smeds,
Ringwall
- kl 18 Kvällsgudstjänst: Nkby fh, Edman,
Ringwall
Sö 27.2 kl 10 Gudstjänst: S:ta Birgitta,
Edman, Lönnqvist
- kl 12 Högmässa: Munsala kyrka, Edman,
Lönnqvist
- kl 18 Kvällsgudstjänst: Jeppo fh, Östman, Lönnqvist
Grupper och samlingar
Sö 20.2 kl 18 Ekumenisk Bön o lovsång:
Hirvlax baptistkyrka, Ingmar Rönn
- kl 19 Årsmöte: Nkby fh, KU-kretsen
Må 21.2 kl 18 Kenyamissionen: Nkby fh,
Brita Jern
On 23.2 kl 19 Missionscafé: Pensala bönehus, Asta o Göran Stenlund
To 24.2 kl 13 Missionsmöte: Jeppo bönehus, Toni Heikkilä
Må 28.2 kl 18 Kenyamissionen: Nkby fh,
Minna Rudnäs
Ti 1.3 kl 11-13 Fastlagslunch: Nkby fh, kan
ätas på plats el avhämtas i eget kärl (KU)
To 3.3 kl 13 Samtalsgrupp: för män, Nkby
fh
Alla samlingar kan återupptas under iakttagande av säkerhetsföreskrifterna. Vi

NYKARLEBY Soppa

Fastlagslunch
i församlingshemmet
Kyrkans ungdoms lokalkrets i Nykarleby ordnar på fastlagstisdagen 1.3 en
sopplunch i Nykarleby församlingshem
kl. 11-13. På menyn finns köttsoppa
och ärtsoppa samt fastlagsbullar och
kaffe till efterrätt. Lunchen kan ätas
på plats eller avhämtas i eget kärl och
ätas hemma. Alla är välkomna!

uppdaterar annonseringen kontinuerligt.
Följ med på församlingens webbplats och
FB-sidan!
www.nykarlebyforsamling.fi

PEDERSÖRE
Sö 20.2 kl 10 Högmässa: Pedersöre kyrka.
Anderssén-Löf, Pandey. Strömmas
- kl 13 Högmässa: Åvist bykyrka. Tomas
Klemets, Malmsten-Ahlsved
- kl 14 Sammankomst: Punsar bönehus
- kl 15 Sammankomst: Flynängens bönehus
- kl 15 Barnkör: Purmo kyrkhem
- kl 18. Gudstjänst: Esse kyrka. Portin,
Malmsten-Ahlsved
To 24.2 kl 19 Bön: Purmo kyrkhem. Varje
vecka
Lö 26.2 kl 11-13 Köttsoppa för Gemensamt Ansvar: Esse församlingshem. Pris
10 €/ liter
- kl 19 Helgsammankomst: Flynängens
bönehus
Sö 27.2 kl 10 Gudstjänst: Purmo kyrka.
Anderssén-Löf, Ellfolk-Lasén, Emilia och
David Lövsund, sång. Strömmas
- kl 10 Minigudstjänst: Pedersöre kyrka.
Salo, Pandey, Snellman, dagklubbarna
- kl 14 Sammankomst: Punsar bönehus
- kl 15 och 18 Helgsammankomst: Flynängens bönehus
- kl 18 Minigudstjänst: Esse kyrka. Salo,
Pandey, Snellman, dagklubbarna
Ti 1.3 kl 11-13 Ärtsoppa för Gemensamt
Ansvar: Purmo kyrkhem. Pris 8 €/ liter
Vecka 9: Församlingskansliet betjänar endast via telefon må och fre kl. 8.30-12.

KOLU M N E N

Därför smågrupper
EN GOD VÄN gav mig en
aha-upplevelse för inte så
länge sedan. Vi talade om
livets grundbehov: att vara älskad, sedd, behövd
och tillhöra en gemenskap. Och så säger han:
”Det är svårt att känna
tillhörighet om man inte
behövs, är engagerad på
något sätt.” Jag tror det
är så. ”Tillhörighet” hör
ihop med att bli sedd och
behövd. Också i församling. Något av det förverkBORIS SALO
ligas i arbete i missionsengagemang, i en kyrkokör, i en syförening och så vidare.
Men här tänker jag nu konkret på smågrupper. Vi behöver den större gemenskapen kring Ordet och sakramenten. Men den gemenskapen är för stor för att möta en del
av de personliga behov vi har. I en liten grupp kan det där–
emot förverkligas. Det må sedan heta samtalsgrupp, lärjungagrupp, bibel- eller bönegrupp, en grupp i Alphakursen eller något annat,
I en mindre grupp kan man, i den omfattning man själv
vill, dela livet, dess glädje och bekymmer. Man har möjlighet att ge uttryck för sina frågor, sitt tvivel och sin tro.
Man växer tillsammans när man studerar Bibeln och lär sig
i all enkelhet att be tillsammans. Man kan uppleva den stora förmånen att få del av andras förbön. Man kan hitta sina gåvor. Man kan få hjälp att bearbeta livssår. Man växer tillsammans.

»I en mindre grupp kan man,
i den omfattning man själv
vill, dela livet, dess glädje och
bekymmer.«
GRUPPERNAS KARAKTÄR kan vara olika. I en grupp
koncentrerar man sig mera på att studera Bibeln eller något särskilt ämne, i en annan samtalar man mest, i en tredje går man igenom ett speciellt material, en fjärde har betoning på bön och förbön, en femte kanske är en lovsångsgrupp, i en sjätte samlas man därför att man har letts in i
ett gemensamt engagemang. En grupp kan var en mix av
kvinnor och män, någon en kvinnogrupp, en annan en karagrupp. Någon grupp kan bestå av både vuxna och barn.
Vägen till gemenskap går ofta genom öppenhet och respekt. Alla får vara med på sina egna premisser. Att känna
sig sedd och älskad är grundläggande. I dessa tider på året
ska församlingarna göra upp statistiken över verksamheten.
Meddela gärna om er smågrupp så att ni också får uppleva
att ni hör samman med en större gemenskap. Ibland ordnas också ledarträffar. Och meddela om du vill vara med i
en grupp!

Boris Salo är församlingspastor i Pedersöre.
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I år har det gått hundra
år sedan Evangeliföreningen delades på
språklig grund. Jimmy
Österbacka har inlett
märkesåret genom att
läsa den evangeliska
klassikern Trons lära till
salighet. FOTO: PRIVAT

En evangelisk
klassiker
Trons lära till salighet är ett bidrag från
den evangeliska rörelsen som nu firar
sina hundra svenska år, skriver kaplan
Jimmy Österbacka.
TEXT: JIMMY ÖSTERBACKA

ver att det skulle finnas en skara ”sant troende” inom den större kyrkan. Evangelium gäller alla syndare som litar på Kristus.
Vad ska jag då säga om boken? Ärendet var att befästa den i Kristus för alla
människor skedda försoningen och allas
rätt att på bibelordets löften få tro sitt eviga
väl i Kristus. Frågan om frälsningsvisshet
kanske inte diskuteras lika hett idag och
vissa domar som Hedberg fäller bör ses utifrån den situation som boken skrevs i. Men
för kämpande samveten finns här en förkunnelse född ur författarens egen brottning om en Gud som kommer för att omfamna livet, även med dess mörkare stråk.

PEDERSÖRE Hundra år har gått sedan Slef
bildades genom en språklig uppdelning av
Lutherska Evangeliföreningen i Finland
som grundades 1873. Jag inleder märkesåret med att läsa skriften som en gång markerade den evangeliska rörelsens födelse. Det är Trons lära till salighet (Uskonoppi autuuteen i svensk översättning av
Y.R. Bäck, 1974), en kommentar över Efesierbrevets första kapitel.
Författaren är Fredrik Gabriel Hedberg
(1811–1893), en gigant i den finska kyrkohistorien som sticker ut bland Nordens väckelseledare i sin betoning på dop och nattvard.
Det är värt att notera att Hedberg aldrig skri-
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»Andlig
läsning
är att
läsa för
att få ett
tilltal av
Gud.«

ÅTMINSTONE FÖLJANDE tre punkter
kan man begrunda. För det första: Skilj inte
dig själv från Kristus. Hedberg uppmanar
de troende att frimodigt se sig som förlåtna och heliga för Kristi skull. Det är sann
ödmjukhet och tacksamhet, annars skulle
man smäda sitt dop och Guds kärlek. Om
man skiljer Kristi person från sin egen är
man kvar i lagen och lever i sig själv. Den
ensamheten får vi lämna och dagligen träda in i den gemenskap med Kristus som är
nåd och frid. Det här är inget man måste
förtjäna. Jag öppnar den äldsta versionen
av sångboken Sionsharpan jag äger, från

år 1909, för att läsa de gamla orden på gulnade blad: ”Om du är usel och död och kall,
så är du friköpt i alla fall.”
För det andra: tron är inte idéer eller
känslor om Gud utan den tillit som litar
på, mottar och får till skänks allt som Gud
lovat i sitt ord.
För det tredje: Ta frimodigt tid att öva dig
i det här mottagandet av Guds gåvor. Hedberg skriver: ”så må vi var dag utan att förtröttas öva oss i denna svåra sak, att i sanning tro på evangeliets dyrbara nådegåvor
såsom givna oss helt till våra egna, så att vi
i den tron må kunna leva, dö och träda inför domen.” Även om Hedberg vänder sig
mot olika ”fromhetsövningar” och ”verkhelgon” så låter han veta att detta är en
lära att öva, inte minst i anfäktelser. Och
som översättaren skriver i sitt förord (1974):
”Boken är inte avsedd att slukas, som mycken annan litteratur i våra dagar, utan att
omsorgsfullt begrundas.”
Andlig läsning är att läsa för att få ett
tilltal av Gud. Kyrkan har i första hand anbefallt Bibeln för denna slags läsning men
även god och beprövad andlig litteratur har
rekommenderats. Trons lära till salighet är
ett bidrag från den evangeliska rörelsen
som nu firar sina hundra svenska år med
temat: ”Se på Jesus!”
KYRKPRESSEN NR 4 • 17.2.2022
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Tre frågor till
Rut Åbacka

Rut Åbacka i sitt
klassrum i Neema,
Kenya. FOTO: ALBERT
HÄGGBLOM

Hallå, Rut Åbacka! Du är missionär och
har arbetat i Kenya sedan 1991. Hur ser
dina uppdrag och din vardag ut idag?
TEXT: PIAN WISTBACKA
NÄRPES/KISUMU
1. Vilka är dina arbetsuppdrag?
Under alla mina år har undervisning varit
min huvuduppgift. Flera år var undervisningen koncentrerad till kvinnogrupper,
som fanns i församlingarna på 1990-talet.
Då undervisade vi i det som var kvinnornas
behov just då, till exempel hygienfrågor av
olika slag. Vi undervisade också i matlagning och handarbete och på vissa ställen
fanns det behov av läs- och skrivträning.
Från 2007 till cirka 2012 var jag involverad
i undervisning och hembesök bland HIV/
AIDS-positiva. Hembesöken har inte bara
riktats till HIV/AIDS-drabbade, utan också
till personer med andra utmaningar som äktenskaps- och andra relationsproblem, fattigdom och sjukdom med mera.
Sedan 2017 undervisar jag på Kenyas lutherska kyrkas institut, Neema Lutheran Theological College, för utbildning av präster och
diakonissor. Det har varit intressant och roligt, men också utmanande att få vara med
och forma kyrkans ledare.
2. Hur ser en vanlig vardag se ut för dig?
De flesta dagar är olika. Men låt oss säga
att jag ska göra ett församlingsbesök. Ett
sådant besök brukar innehålla både hembesök och undervisning.
En ordentlig frukost hör till, och med åren
har jag lärt mig att det är bra att ha med en
liten matväska, även om många församlingar brukar bjuda på frukost och lunch. Så en
väska med kaffe, extra dricksvatten, banan/
äpple, nötter och kanske en yoghurt brukar
jag packa innan jag åker.
Det är bra att komma iväg från morgonen. Om det är regntider och man är ute i
bushen är det skönt att vara tillbaka på ordentlig väg eller asfaltväg innan det regnat
alltför mycket.
Efter hembesöken samlas vi ofta i ett hem
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»De flesta
dagar är
olika.«

för undervisning och samtal. Sådana samlingar brukar vara uppskattade!
3. Hur har covidläget märkts i Kenya?
Kenya har faktiskt inte varit så hårt drabbat
av covid som till exempel Europa och USA.
Det är vi så tacksamma för.
Precis som i resten av världen stängdes det
mesta ner 2020 under den första vågen. Alla skolor var stängda från slutet av mars till
årets slut. Hur det påverkat barn och ungdomar i ett långsiktigt perspektiv är svårt att
säga. Många har ”försvunnit” under skol-

Rut Åbacka
Född i Övermark. Utbildad farmaceut.
Bor i Kisumu, Kenya.
Missionär i Kenya sedan 1991 med en paus 2004–2007,
utsänd via Svenska Lutherska Evangeliföreningen.
Avtalsförsamlingar är Kristinestad, Närpes, Malax-Petalax,
Pedersöre, Borgå, Jomala, Petrus och Vanda.
Hobbyer: Film, böcker, handarbete, pussel och matlagning.

nedstängningen; många flickor har blivit
gravida och de lite äldre pojkarna fick smak
på hur bra det är att förtjäna egna pengar
genom att till exempel köra motorcykeltaxi.
Då skolorna öppnade igen hade man mycket
att ta igen både då det gällde undervisning
och att söka upp dem som fallit ur systemet.
Kyrkorna har också varit stängda i vissa
perioder. En del började sända sina gudstjänster över nätet, speciellt urbana församlingar. Men det är en stor del som inte har
tillgång till internet så många hamnade utanför. Precis som i Finland är det många
äldre som lidit.
Våren 2021 hade jag en kurs för diakonissor om hur man arbetar med sjuka, gamla
och utsatta. Vi kunde också göra några hembesök trots pandemin. Det var så påtagligt
hur just de äldre lidit då barn och barnbarn
inte kunnat besöka dem. Här är den sociala kontakten så viktig, och de vi besökte
sa att de blev sjuka. Då vi frågade på vilket
sätt, sa de att de var sjuka inuti.
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NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

Fr. 18.2 och 25.2 kl. 8.30-9.00: Matutdelning i församlingshemmet
Sö. 20.2 kl. 11: Söndagsskola i barn- och ungdomsrummet
Sö. 20.2 kl. 18: Ung Mässa. Tal av Isak Edman (Kyrkans Ungdom), sång av Alexandra Lumme. Efter
mässan grill med chill utanför kyrkan, till förmån
för Gemensamt Ansvar. Unga och äldre välkomna!
Ti. 22.2 kl. 10-12: Liten och Stor i barn- och ungdomsrummet. Baltikumvännernas loppis öppet
kl. 13-18.
Ons 23.2 kl. 09.30: Månadsträff för missionen i
Korsbäck.
Ons. 23.2 kl. 13.00: Träffpunkt i Taklax bönehus
Ons. 23.2 kl. 14.00: Sorgegrupp i pastorskansliet
To. 24.2 kl. 8.30: Morgonbön i församlingshemmet
To. 24.2 kl. 9.30: Månadsträff för missionen, promenad från Harrström Uf. Kl. 13.00 Månadsträff för
missionen i Molpe bykyrka.
To. 24.2 kl. 18: Kyrkokören, kl. 19: Projektkören.
Nya sångare välkomna i båda körerna
Sö. 27.2 kl. 11: Gudstjänst, Guy Kronqvist, Deseré
Granholm. Söndagsskola.
Må 28.2 kl. 13.00: Gemensam bön i församlingshemmet, kl. 14.00 (Vänstugan) Månadssamling för
alla som vill ha trevligt tillsammans!
All klubbverksamhet gällande miniorer och juniorer i Korsnäs, Taklax och Molpe har börjat igen.
Välkomna! Vecka 8: pulka med till juniorerna.

KRISTINESTAD

www.kristinestadssvenskaforsamling.fi
To 17.2 kl. 19: Sångstund i Krs kyrka. Martikainen
Anna Karin.
Fr 18.2 kl. 19: Psalm- och sångkväll i Härkmeri bönehus. Kollekt för Gemensamt Ansvar.
Lö 19.2 kl. 18: Helgmålsbön, sänds via församlingens You Tube-kanal.
Sö 20.2 kl. 10: Gudstjänst i kyrksalen i Lfds förs.
hem. Norrback, Martikainen.
Sö 20.2 kl. 12: Gudstjänst i Krs kyrka. Norrback,
Martikainen.
On 23.2 kl. 19: Karagruppsträff i grupprummet i
Lfds förs.hem. Engström.

PETALAX Gruppverksamhet

Terminsstart!

Nu drar vi igång igen! Familjeklubben samlas
måndagar kl. 10 i prästgården (fr.o.m. 14.2). Miniorerna och juniorerna samlas varannan onsdag
kl. 18 i prästgården med början 23.2. Syföreningen träffas onsdag 2.3 kl. 13.30 i församlingshemmet och kyrkokörens första övning för terminen
blir 3.3 kl. 18.30 i församlingshemmet.
Välkomna med till både nya och gamla medlemmar i de olika grupperna och i kören!

MALAX Symöte

Missionssymöten startar
Vecka 7 är det dags för symötesstart. Vi samlas
i Kyrkhemmet tisdagar kl. 13–15 och i Övermalax församlingshem torsdagar kl. 13–15. Vi stöder
missions- och biståndsarbete i samarbete med
Finska Missionssällskapet och Svenska Lutherska
Evangeliföreningen.
Syföreningar har en lång tradition i vår kyrka.
Kvinnor har i alla tider samlats för att handarbeta, men också dela livet och tron med varandra.
Den första syföreningen startades i Malax redan 1902, så i år firar vi 120-årsjubileum! Viljan
att hjälpa dem som lider nöd samt föra ut evangeliet och det kristna hoppet har sporrat under
dessa 120 år.
Välkommen med i en gemenskap som förändrar världen – både du som varit med förr och du
som söker nya utmaningar!
Anne Bjurbäck, missionsansvarig i Malax församling.

KORSNÄS Utflykt

KRISTINESTAD Musik

Sportlovsdag

Grupper och körer

Sportlovsdag på Parra 1 mars. Anmälan senast 21.02 till annika.lumme@
evl.fi eller 044-4101823. I anmälan bör
framgå namn, påstigningsställe, anhörigs telefonnummer samt eventuella allergier o.dyl.
Församlingsbussen trafikerar enligt
följande: Molpe skola kl. 8.45, Korsnäs
kyrka kl. 9.00, Taklax skola kl. 9.15,
Harrström f.d. TB kl. 9.30.
Hemresa ca kl. 14.30.

Musikverksamheten inleds:
On 16.2 kl. 18.00 i Sideby kyrka: Glädjedropparna.
Fr 18.2 kl. 15.00, 16.00 i Magasinet i Lappfjärd: Gitarrgrupperna.
On 9.3 kl.16.00 Barnkör startar i Kristinestads församlingshem.
To 10.3 kl. 18.00 i Lappfjärd i kyrksalen: Lappfjärds
kyrkokör.
To 10.3 kl. 19.15 i Krs församlingshem: Kristinestads
kyrkokör.
Må 14.3 kl. 19.00 i Magasinet i Lappfjärd: Nådehjonen.
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Lö 26.2 Fastlagssoppa för Gemensamt Ansvar: Beställ och hämta kött- eller klimpsoppa. 10 euro per liter. Meddela senast 21.1
till Annika Westergård 040 1618 722 hur
många liter du vill köpa och om du hämtar
från församlingshemmet i Krs eller Lfd.
Lö 26.2 kl. 18: Helgmålsbön, sänds via
församlingens You Tube-kanal.
Sö 27.2 kl. 10: Gudstjänst i kyrksalen i
Lfds förs.hem. Norrback Daniel, Rosengård Nanna.
Sö 27.2 kl. 15: Högmässa i Sideby kyrka.
Norrback, Vättö.
Sö 27.2 kl. 18: Önskesångkväll i Krs förs.
hem. Olle Nilsson, Tom Bergman och
Håkan Salo medverkar.
Ti 1.3 kl. 14: Diakonisyföreningen träffas i
Vänstugan i Krs.

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes
Ti 15.2 kl 10: Karasamling i Närpes församlingshem, Anders Blomberg
Ti 15.2 kl 13: Tiistaikerho i Närpes församlingshem
On 16.2 kl 14.45: Sång och musikstund
för daglediga i Arken
On 16.2 kl 17: Sorgegruppens återträff i
Närpes församlingshem
To 17.2 kl 13: Diakonisyföreningen i Närpes församlingshem
Lö 19.2 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria,
Sam Lindén orgel
Sö 20.2 kl 12: Gudstjänst i Närpes kyrka.
Marcus Jakobsson, Jan-Ola Granholm
Må 21.2 kl 13: Symöte i Rangsby bykyrka
On 23.2 kl 18: Litteraturskafferiet på
Närbok kl 18. Marita Grönberg, Anders
Blomberg
Lö 26.2 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria,
Sam Lindén orgel
Sö 27.2 kl 12: Högmässa i Närpes kyrka.
Ulf Sundqvist, Gerd Lindén-Liljehage,
Församlingskören
Övermark
Fr 18.2 kl 18.30: Karasamling i Övermark
församlingshem, Anders Blomberg
Sö 27.2 kl 10: Gudstjänst i Övermark

kyrka. Tom Ingvesgård, Gerd Lindén-Liljehage
Pörtom
On 16.2 kl 13: Karasamling i Pörtom församlingshem, Anders Blomberg
To 17.2 kl 13: Pensionärssamling i Pörtom församlingshem. Kristina Örn, JanOla Granholm. Gäst Anders Blomberg
som talar om ”Skrivandets glädje”.
Kaffeservering
Sö 20.2 kl 10: Gudstjänst i Pörtom kyrka. Ulf Sundqvist, Jan-Ola Granholm
Sö 27.2 kl 18: Högmässa i Pörtom kyrka.
Ulf Sundqvist, Jan-Ola Granholm
Morgonandakten fortsätter som vanligt, följ oss vardagar kl 9.30.

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

Sö 20.2 kl. 14: Högmässa. Englund, Lax.
Sö 27.2 kl. 14: Gudstjänst. Englund,
Brunell.

MALAX

Sö 20.2 kl. 10: Högmässa i kyrkan.
Norrback, Lax. Sänds även via Malax-TV
och YouTube.
Ti 22.2 kl. 9.30: Familjeklubben i FH.
Ti 22.2 kl. 13: Missionssyföreningen i KH.
To 24.2 kl. 13: Missionssyföreningen i FH.
To 24.2 kl. 15: Pyssel, sång och skoj i KH.
Klubb för åk 1–3, torsdagar kl. 15–16.30.
Sö 27.2 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Norrback, Lax. Sänds även via Malax-TV och
YouTube.

PETALAX

Sö 20.2 kl. 12: Högmässa. Isaksson, Lax.
Må 21.2 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.
On 23.2 kl. 18: Minior och junior i prästgården.
Sö 27.2 kl. 12: Gudstjänst. Englund,
Brunell.
On 2.3 kl. 13.30: Syföreningen i församlingshemmet.
To 3.3 kl. 18.30: Kyrkokören i församlingshemmet.
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Till vem skulle vi gå?
JAG TROR att många tycker
att vi lever i en väldigt otrygg
tid. Det finns så mycket i
vår värld som inte är som
det borde vara, särskilt nu
när vår tillvaro skakats i sina grundvalar på grund av
det lömska viruset som vi
fått dras med redan i ett par
år. Det bekymrar oss, oroar
oss och skrämmer oss. Vad
skall vi göra av vår oro och
ängslan? Vart skall vi vända oss med vår rädsla och
MARCUS JAKOBSSON
ångest?
”Herre, till vem skulle vi gå?” utbrast lärjungen Simon Petrus när Jesus en gång ställde frågan om hans lärjungar skulle komma att lämna honom ( Joh. 6:68). Svaret på den frågan
är lika aktuellt för oss idag. För om inte till Herren, till vem
skulle vi gå i vår nöd, vår, oro och vår otrygghet?
SÅ LÄNGE vår blick är fäst på frälsaren finns det inget att
frukta. Vi får alltid komma ihåg att vår hjälp under livets
prövningar finns allenast hos Jesus Kristus. Han är med
oss i livets stormar. Ingen av oss blir befriade från prövningar i livet, men Jesus kan visa oss vägen i och genom
varje prövning. Mitt i stormen får vi vara trygga när vi är
i Herrens hand.
Vi har fått underbara löften i Bibeln och får komma till
vår himmelske fader och till hans son Jesus med alla våra
bekymmer, med all vår oro och all vår ångest. Han förstår
vår situation – också vår ängslan över coronaviruset. Om vi
upplever att vi vandrar i dödsskuggans dal, så skall vi ty oss
till frälsaren, den gode herden. Just för att han varit människa kan han förstå människans belägenhet till fullo. Men
han är också helt och hållet Gud, och just därför och bara
därför, kan han även befria människan från det som binder
henne eller tynger henne.

»Han förstår vår situation –
också vår oro över coronaviruset.«

Redo för fastan?
Onsdagen efter fastlagssöndagen kallas askonsdag (den 2 mars
i år), och då inleds den 40 dagar
långa kristna fastan som avslutas
på påskdagen.
Traditionellt har man fastat till
exempel genom att avstå från kött.
Men många väljer också att fasta från något annat: till exempel
från slösurfande på telefonen, godis, skvaller eller något annat som
man vill komma loss ifrån.
Vad skulle du vilja fasta från i år?

KOLU M N E N

Askonsdagen har fått sitt namn av att
det i Bibeln beskrivs hur ånger och
bot symboliseras av att man klär sig
i säck och strör aska över huvudet.
På askonsdagen firar man mässa på
många orter, och då ritas ett kors av
aska på gudstjänstbesökarnas panna.
FOTO: PIXABAY

DEN TRYGGASTE vägen är således den väg som Herren
själv stakat ut åt oss. Även om den vägen ibland till och med
kan gå genom torr och svårframkomlig öknen eller oländig
terräng så finns det inget att frukta när vi är i Guds vilja.
Den stora paradoxen är att han som vill leda oss på livsvägen, samtidigt själv vill vara den vägen. Jesus säger ju om
sig själv: ”Jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer
till Fadern utom genom mig.” ( Joh. 14:6) Och när vi vandrar på den vägen har han också lovat vara med oss alla dagar intill tidens ände (Matt. 26:16–20).

Marcus Jakobsson är kaplan i Närpes församling.
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SYDÖSTERBOTTEN
Gudstjänst vid
spisen: – Det är
fantastiskt!
Camilla Lervik-Särs älskar virtuella gudstjänster. Medan hon lyssnar lagar hon
mat, städar eller promenerar. Och så
sjunger hon med, högt och ljudligt!
TEXT: ULRIKA HANSSON
KORSHOLM Camilla Lervik-Särs ligger
inte på latsidan på söndagar. Hon har tagit till sig coronatidens digitala gudstjänster med hull och hår.
– Jag börjar med gudstjänsten i Solf
klockan tio. Sedan hinner jag följa med
slutet av gudstjänsten i Kvevlax. Klockan elva är det Korsholm och så lyssnar jag
ibland till kvällsgudstjänsten klockan sex
i Replot. Det är fantastiskt roligt för jag behöver inte välja kyrka.
– Jag är så religiös på söndagarna så jag
hinner inte med annat, säger hon och skrattar gott.
Hon uppskattar att inte behöva sitta stilla när hon lyssnar.
– Jag städar, kokar eller tar en promenad samtidigt. Oftast står jag vid spisen.
Min man vill gärna att vi ska sitta vid tv:n
och följa med som familj, lite mer som när
man går i kyrkan, men det tycker inte jag!

Sjunger med i psalmerna
Redan före pandemin hade Camilla Lervik-Särs alltid på tv-gudstjänsten på söndag.
– Jag har hög volym och sjunger med i
psalmerna, så familjen försvinner snabbt.
Kyrkkaffet saknar hon inte alls.
– Min man uppskattar gemenskapen
kring kaffebordet efter gudstjänsten. Men
jag vill bara hem och njuta av stunden jag
haft i kyrkan.
Kyrkobyggnaden saknar hon däremot
ibland.
– Jag kommer att gå i kyrkan sen, men
jag kommer absolut att sakna de virtuella
gudstjänsterna.
Under perioder när kyrkobesök varit möjliga har hon ibland valt det digitala i alla fall.
– En söndag gick min man i gudstjänsten i kyrkan, jag promenerade i stället till
kyrkan och lyssnade till gudstjänsten på
telefonen under promenaden. Sedan åkte
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Camilla
Lervik-Särs
tycker om
lugnet som en
gudstjänst ger
henne. FOTO:

Camilla Lervik-Särs

PRIVAT

Jobbar som familjedagvårdare i
eget hem, som bagare på Stundars på deras evenemang och
som serveringspersonal på minnesstunder.
Gift med Rune Särs. Fyra egna barn och två bonusbarn, tre
barnbarn.
Bor i Tölby i Korsholm.
Hobbyer: Älgjakt, träning, vardagen i det egna hemmet
med matlagning och städning,
stickning och annat handarbete. ”Jag städar snabbare än
min egen skugga”, säger hon.

Hon lagar
gärna mat
samtidigt som
hon lyssnar till
en gudstjänst.
FOTO: PRIVAT

»Vad som
helst kan
hända på
utsidan.«

vi hem tillsammans.
Hon har uppskattat kyrkobesök redan
som ung.
– Jag tycker det är så skönt att sitta i kyrkan, för vad som helst kan hända på utsidan utan att du vet om det förrän du kom-

mer ut. Det är en skyddad värld.
Ibland lyssnar hon mer aktivt till predikan, ibland inte.
– Det beror på om du har egna bekymmer eller inte, eller om du kommit mest för
att få en lugn stund.
– Jag tycker om lugnet och känslan av
trygghet jag får under en gudstjänst. Det är
lite samma trygghetskänsla jag får även om
jag följer med gudstjänsten på min telefon.
Ett par begravningar har hon också deltagit i virtuellt.
– Det har varit en mycket bra sak för alla
dem som av olika orsaker inte kunnat vara med på plats.
Hon upplever ingen digital mättnad som
många andra.
– Jag är så skyddad från den digitala världen i mitt jobb och på fritiden. Utöver söndagens program följer jag bara med någon
gympagrupp virtuellt.
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ÅBOLAND-ÅLAND

PÅ GÅNG LOKALT
VÄSTÅBOLAND, ÅBO
MARIEHAMN, JOMALA

Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Åboland-Åland utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Sofia Torvalds,
sofia.torvalds@kyrkpressen.fi, tfn 040 831 6748. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

Pulka, pyssel
och samvaro!
När församlingen ordnar sportlovsläger för barn stannar telefonerna hemma och det blir mycket program – allt
från lägerbål med marshmallow-grillning till pulkaåkning och pyssel.
TEXT: SOFIA TORVALDS

VÄSTÅBOLAND På torsdag under sportlovs-veckan kör det igång: ett intensivt
och roligt barnläger för barn i årskurs 1–6.
– Vi börjar på torsdag eftermiddag och
hemfärden är på lördag klockan 15 – det
blir 48 timmar tillsammans på läger, berättar Solveig Björklund-Sjöholm, som
är ungdomsarbetsledare i Väståbolands
svenska församling.
– Barnen får vara mycket utomhus.
Det blir pulkaåkning och spårning med
olika stationer. Vi tänker också göra en
picknick-utfärd. Man behöver inte gå så
långt, men om man har en liten matsäck
med varm saft eller kakao och en bulle, och
stannar en stund i naturen, så får man känna att man varit ute.
På programmet står också en vinterolympiad där barnen får ingå i lag som kämpar
mot varandra.
– Vi hoppas det blir mycket snö, säger
Solveig Björklund-Sjöholm och tillägger
hoppfullt att det snöar just när den här intervjun görs.

Så här ser
pulkabacken i nya
Koupo ut.
FOTO: Mari
Nurmi

Sportlovsläger 24–26.2

Intensiva dagar
På kvällen har de tänkt ordna lägerbål nere vid stranden, med grillning av både korv
och marshmallows.
– Det brukar barnen gilla. Det viktigaste är stämningen, att man gör något tillsammans.
Men det blir också program inomhus:
pingis, spel, högläsningsstunder, klubbar
och pyssel.
– Och vi inleder dagen med en morgonandakt och avslutar den med en kvällsandakt.
Telefonerna får stanna hemma. Om någon får hemlängtan om kvällarna och vill
säga godnatt till mamma eller pappa får
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»Det viktigaste
är stämningen.«

För barn i årskurs 1–6 på nya Koupo
lägergård.
Anmälan senast 18.2 – men det går bra
att fråga efter lediga platser ännu efter
det. Omkring 20 barn ryms med. Anmäl
till: solveig.bjorklund-sjoholm@evl.fi
eller tfn 040-312 44 16.
Man får ta egen pulka med — men telefonen stannar hemma.
Pris: 30 euro/barn, då ingår mat och
logi och allt program. Om familjen har
strikt budget kan man be om extra
subventionering av församlingen.
Föräldrarna ansvarar för resan till och
från lägret.

man ringa hem med Solveigs telefon.
– Det har visat sig att ingen saknar sin telefon på lägren, barnen tänker inte ens på
det, vi har så mycket program hela tiden.
Visst blir dagarna intensiva.
– Men jag tycker det ska kännas att man
varit på läger! Vi har duktiga hjälpledare
med oss och två från församlingens personal, så det finns också tid att hänga i soffan, måla eller rita.
Vad tycker du själv är roligast med att
vara på läger?
– Jag tycker det är roligt att barnen vill
komma. Jag tycker också om att vara ute.
Jag har jobbat som massör i över tjugo år
så jag tycker om att kroppen får röra på sig.
Men hon gillar också att pyssla.
– Vi har sådant pyssel som får ta tid,
och man får välja själv vad man känner
för. Kanske man vill bygga någonting, eller måla en kasse eller ett dynvar.
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Han har
varit kantor
i 60 år!
– Det var som ett flygplan
hela orgeln, konstaterade
Kaj-Gustav Sandholm när
han som barn bestämde sig
för sitt drömyrke.
TEXT: SOFIA TORVALDS
FOTO: TINCA BJÖRKE

MARIEHAMN Redan i första eller andra klassen i folkskolan hade Kaj-Gustav Sandholm bestämt sig: han skulle bli kantor.
– Jag hade varit i Karis kyrka och sett
kantorn spela, och det var så fantastiskt:
det var som ett flygplan hela orgeln med
alla spakar och knappar, som en cockpit!
Men han hade inget instrument hemma
utan brukade i stället på vägen hem från
skolan sticka sig in till sin moster Edith
och hitta på melodier vid hennes orgelharmonium.
– Jag minns att den första psalm jag spelade var ”Ett litet fattigt barn jag är, men
glad jag är ändå”, säger han.
Som tolvåring började han ta pianolektioner. Genast efter mellanskolan sökte han
till Sibelius-Akademin, men hade inte tillräckliga grundkunskaper och kom inte in.
– Då blev jag rädd för alltihopa, det kändes att det är för svårt, jag klarar det inte.

Han kunde lite, men han kunde mest
I stället jobbade han vid en begravningsbyrå och blomsterhandel som ägdes av en
kompis familj. Han tänkte att kanske han
blir begravningsentreprenör.
Men sen fick han ett brev adresserat till
blomsterhandeln i Karis. Det var från Stefan Snellman som var kyrkoherde i Kumlinge. Han saknade kantor och hade hört
att det fanns en ung man som brukade öva
på den lilla orgeln vid Lärkkulla.
– Jag hade aldrig varit på Åland och visste
ingenting om skärgården. Men det kändes
som en kallelse. Jag hade lite svårt att övertala mina föräldrar, de tyckte att hur i världen ska du fara dit när du inte vet något,
och inte kunde jag ju något heller.
Men den 18-åriga Kaj-Gustav Sandholm
bestämde sig för att åka. Han tog Ålandsbåten från Åbo och Snellman mötte honom med moped i Kumlinge.
– När man kommer till en liten ort som
Kumlinge märker man att fast man kan
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ganska lite är man ändå den som kan mest.
Jag växte så otroligt och blev så uppmuntrad. Aldrig hade jag lett en kör, men de hade
ju en kyrkokör så det var bara att försöka.
Han har Stefan Snellman att tacka för
att han följande år tog mod till sig och sökte in till Sibelius-Akademin på nytt. Den
gången kom han in.
Studierna tog fyra år, och under den tiden vikarierade han mycket som kantor i

När KajGustav
Sandholm
såg en kyrkorgel för första gången
tyckte han
den var som
cockpiten i
ett flygplan.

Helsingfors. Alltid när han fick chansen
åkte han till Kumlinge – om somrarna jobbade han som butiksbiträde i Andelshandeln där.

Att spela någon in i himlen
När han var klar med studierna ville han
gärna tillbaka till Åland, men den enda lediga tjänsten fanns i Brändö, en liten skärgårdsförsamling.
KYRKPRESSEN NR 4 • 17.2.2021

»Fast jag
kunde lite
var jag
ändå den
som kunde mest.«

– Kumlingeborna skojade med mig och
sa att inte kan du fara till Brändö, de kan
inte sjunga där.
Efter fem år i Brändö hade Stefan Snellman blivit kyrkoherde i Mariehamn och
lockade honom dit.
– Där var jag sedan i 33 år, tills jag blev
pensionerad. Och efter pensioneringen
har jag jobbat i elva år med att vikariera
här och där.
Har du någonsin ångrat ditt yrkesval?
– Aldrig! Mitt yrke har varit min hobby. Jag
har fantastiska minnen som kommer för
mig, särskilt när jag är trött eller misslyckas.
Han minns en andaktsstund i Seglinge,
då en gammal dam sa om honom: ”Han
kommer att spela många in i himlen.”
– Otroligt vad det värmde! Tänk om jag
spelat någon människa in i himlen.
Han minns också när landsprosten Valdemar Nyman medverkade vid kantors-installationen i Brändö, teatraliskt slog ut
med sina armar och ropade ut: ”Kära musikens ängel!”
– Kan man ha en bättre förklaring på vad
en kantor ska vara?
Han påpekar att han inte kunnat vara en
musikens ängel varje dag, men att han haft
förmånen att jobba i församlingar med en
uppmuntrande kyrkoherde.
I Mariehamn började han med något som
inte var så vanligt på 70-talet: Klapp och
klang-grupper för föräldrar med småbarn.
Han minns att en mamma berättade om
sin dotter Ida, tre år, som satt på golvet och
”lekte Kaj” och sjöng Vi sätter oss i ringen.
– Idas pappa frågade att vem är den där
Gud som du sjunger om. Och hon sa: ”Det
är Kajs vän och han bor med honom.”
Han är glad över hur många barn han
nådde – som mest hade han 26 barngrupper i månaden.
Och allt som han i tiden studerade vid
Sibelius-Akademin har han haft nytta av.
– När jag studerade och skulle lära mig
transponera tänkte jag att det kommer jag
inte behöva. Men jag har ju haft så många
körer så oj vad jag har transponerat! Det
har jag nog behövt.
(Transponering av musik innebär att man
flyttar en fras, del av stycke eller hela verk
uppåt eller nedåt i tonhöjd så att de inbördes intervallen inte ändras men hela området byter tonart.)

60-årsjubileet firas med
Musikkafé den 10 april.
Festhögmässa den 24 april.
Musikgudstjänst i Kumlinge kyrka den 1 maj – exakt 60 år efter att han
började där som kantor.
Konsert i Jomala kyrka 30 oktober.
Konserten ”Kaj med sina vänner” i Mariehamn den 11 november.
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KOLU M N E N

JESSICA BERGSTRÖM

Nåd och förundran
JAG TROR många räknar med att livet på sätt och vis är förståeligt. Att det går att passa in i en box där man kan räkna ut
vad följden blir av en viss händelse eller vad man utgående från
tidigare erfarenheter kan räkna som sannolikt. Problemet med
att matematiskt ta sig an utmaningar är att sannolikhetslära inte alltid är ett bra sätt att beskriva de situationer vi kan hamna
i. Det ger lite utrymme för de där fantastiska undantagen som
är de vi ser tillbaka på och förundras över. När man i konfirmandundervisningen talar om under eller om nåd, brukar jag
förklara det med att det är händelser där utgången av en situation blir något helt annat än det förväntade. Något annat än
det sannolika och, på basen av tidigare erfarenheter, enda logiska. Varje liv möter både under och uttryck av nåd, i mindre
eller större skala. Vi behöver träna oss i att se dem och omvandla insikterna till tacksamhet och förundran. Ordet förundran
tycker jag om. Det kan vara enstaka möten med det oväntade,
men det kan också bli en livshållning där allt är möjligt och livet är en upptäcktsresa.
HÄROM VECKAN reste jag med skärgårdsfärjorna från Åland
till fastlandet. En resa med lite fler utmaningar än jag tänkt
mig. Det var stormigt på havet och den första båten blev försenad. Brådskan till anslutningsbåten var av sådan art att jag,
medan jag körde så fort jag vågade, snabbt räknade ut att chansen att hinna med följande färja hade mycket låg sannolikhet.
När det var en minut kvar till avgång hade jag fortfarande en
kilometer kvar. Envishet och lite nyfikenhet fick mig att fortsätta. Just när jag körde ner till färjfästet lade färjan ut. Jag såg
bommen fällas ner och luckan till bildäck gå fast. Båten befann
sig kanske 20 meter från bryggan. Jag vet inte vad jag förväntade mig men annonserade ändå i ett hoppfullt ögonblick min
ankomst med att tuta ett par gånger samtidigt som jag steg ur
och visade en bedjande, hoppfull gest. Döm om min förvåning
när båten vände. Det må vara en liten händelse, men känslan
av att det kunde sluta på ett annat sätt än det som verkade 99
procent sannolikt var omtumlande. Jag tänker att det beskriver
nåd väldigt bra, också i större sammanhang. Bommen som redan var nedfälld går upp och välkomnar mig att köra ombord.
De vägar vi anser vara stängda, utgående från tidigare erfarenhet, kan ändå öppnas och välkomna oss ombord. Dessa händelser är undantag, ofta får vi se båten fara iväg och börja fundera på nya rutter i vårt liv. Men de gånger vi överraskas – låt
oss bli bättre på att förundras!

Jessica Bergström är kaplan i Mariehamns församling.
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ÅBOLAND-ÅLAND
ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt:
Sö 20.2 kl. 10: Högmässa i Pargas
kyrka, Sara Grönqvist, Markus Ollila.
Predikan av Joakim Oldmark.
On 23.2 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Sara Grönqvist, Hanna Lehtonen.
Sö 27.2 kl. 10: Fastlagssöndagens högmässa i Pargas kyrka, Sara Grönqvist,
Hanna Lehtonen. Efter högmässan
kyrklunch till förmån för Gemensamt
Ansvar i församlingshemmet.
On 2.3 kl. 18: Askonsdagens mässa
i Pargas kyrka, Pär Lidén, Hanna
Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 20.2 kl. 17: Kvällskyrka i Nagu
församlingshem, Kjell Granström,
Eeva Granström, Uma Söderlund.
Korpo kapellförsamling:
Sö 27.2 kl. 11: Fastlagssöndagens
gudstjänst i Korpo kyrka, Esa Killström, Mikael Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 20.2 kl. 11: Högmässa i Houtskär
kyrka, Janette Lagerroos, Uma Söderlund.
Sö 27.2 kl. 11: Fastlagssöndagens
högmässa i Houtskär kyrka, Janette
Lagerroos, Uma Söderlund.
Iniö kapellförsamling:
Sö 20.2 kl. 13: Högmässa i Iniö kyrka, Jussi Meriluoto, Robert Helin.

ÅBO

sön 20.2:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan.
Björkgren (pred), Häggblom (lit), Söderlund. Gudstjänstgrupp Rut medverkar. Barnhörna. Mässan kan även
ses via www.virtuaalikirkko.fi.
- kl 15: Mässa, S:t Karins kyrka.
Björkgren, Söderlund. Gudstjänstgrupp S:t Karin medverkar. Kyrkkaffe.
- kl 18.30: Önskepsalmkväll, Domkyrkan och via www.virtuaalikirkko.fi. Malena Björkgren, Maria Björkgren-Vikström, Otto Lindén, Marika Kivinen och
Nicholas Söderlund. Med önskepsalmkvällen vill vi också uppmärksamma
insamlingen Gemensamt Ansvar.
tis 22.2:
- kl 18: Tyst medtation, Aurelia.
- kl 18-19.15: Virtuell dopsocksverk-

MARIEHAMN Insamling
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ÅBO Fastan

der vi in gäster till pilgrimscentret i Domkyrkan för att samtala
kring olika teman utgående från
pilgrimens sju nyckelord. Veckomässorna och samtalen är skilda
evenemang, man deltar i det man
önskar.
9.3. Tema: Tystnad och långsamhet. Gäst: Katarina Gäddnäs,
präst och författare
23.3.Tema: Enkelhet och bekymmerslöshet Gäst: Claus Terlinden,
omsorgspräst
6.4 Tema: Frihet och delande. Gäst:
Alaric Mård, församlingspedagog
Serien avslutas lördagen 9.4 kl.
10 med en pilgrimsvandring från
Domkyrkan längs S:t Olofs sjöled. Vi gör en dagsvandring som
avslutas ca kl. 14.

Fasteserie 2022

Kyrkan är en, men medlemmarna är
många. På samma sätt är vår församling inte något i sig själv, utan något vi
bygger tillsammans. Inom pilgrimsvandringsrörelsen har sju nyckelord
vuxit fram: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet,
andlighet och delande. Under fastan
kommer vi att använda oss av dessa
teman och samlas till samtal, veckomässa, bön och pilgrimsvandring.
På askonsdagen 2.3. kl.18 startar fasteserien med Askonsdagsmässa i
Skarpskyttekapellet. Varje onsdagskväll kl.18 i fastan firas veckomässa i Skarpskyttekapellet och varannan
vecka: 9.3, 23.3 och 6.4 kl. 18.30 bjustad via Teams. Anmälningar senast
7.2 till carita.eklund@evl.fi
ons 23.2:
- kl 12: Frukostklubben, Kåren (Tavastg. 22, Åbo). Henrik Karlsson
“Välfärdskvarter på Kaskisbacken?”.
Anmälning senast 20.2 kl 18 till tkurten@abo.fi, 045-125 5880.
- kl 13–15: Café Orchidé, Aurelia.
Gerd Hakalax ”Olika sätt att förbereda sig inför framtiden”
fre 25.2:
- kl 10.30–12: Anhörigvårdarcafé,
Kvartersklubben (Henriksg. 9, Åbo)
sön 27.2:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Bäck
(pred), Wikstedt (lit), Lappalainen, Juslin, Söderlund. Gudstjänstgrupp Sefanja medverkar. Barnhörna. Mässan kan
även ses via www.virtuaalikirkko.fi
mån 28.2:
- kl 12-12.15: Lunchmusik med Ensemble MMXX, Domkyrkan.
- kl. 14-15.30: Missionskretsen,
Aurelia.
- kl 18-20: Träff för unga vuxna,
Aurelia.
tis 1.3:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan,
Aurelia.
- kl 18: Tyst medtation, Aurelia.

ons 2.3:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma
församlingshem.
- kl 13–15: Café Orchidé, Aurelia.
Fastlagsfest och Kalevaladagen.
- kl 18: Askonsdagsmässa, Aurelia.
Bäck, Juslin.
tors 3.3:
- kl 9.30–11.30: Familjecafé, Aurelia.
Vi rekommenderar att den som
deltar i församlingens verksamhet
är vaccinerad, bär munskydd, håller
avstånd och tvättar händerna.
Se aktuell info för evenemangen på
församlingens hemsida www.abosvenskaforsamling.fi

ÅLANDS PROSTERI
JOMALA

Fre 18.2 kl. 18: Fredagsmässa Serell,
Erlandsson
Sön 20.2 kl. 11: Högmässa Serell,
Erlandsson
Mån 21.2 kl. 19: Meditativ sång med
Henrika Lax, i kyrkan.
Mån 21.2 och 28.2 kl. 19.30: Kristen
djupmeditation i Prästgården. Anmälan till Stig Petrone, stigpetrone@
aland.net, 04573858699
Ons 23.2 kl. 19: Vesper

Tors 24.2 kl. 12: Sopplunch. 5€ för
soppa, bröd och kaka.
Sön 27.2 kl. 11: Högmässa Serell, Hansen

MARIEHAMN

FR 18.02 kl. 14.00: Önskespsalmen i
församlingshemmet.
SÖ 20.02 kl. 11.00: Högmässa i S:t
Görans kyrka. Även livestreaming på
församlingens Facebook-sida.
TO 24.02 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t
Görans kyrka.
TO 24.02 kl. 12.00: Sopplunch i församlingshemmet.
SÖ 27.02 kl. 11.00: Högmässa i S:t
Görans kyrka. Även Livestreaming på
församlingens Facebook-sida.
ON 02.03 kl. 18.00: Askonsdagsmässa kl. 18.00 i S:t Görans kyrka.
TO 03.03 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t
Görans kyrka.
TO 03.03 kl. 12.00: Sopplunch i församlingshemmet.
Kyrktaxi till gudstjänst, tfn 01819500.
Med reservation för ändringar.

NORRA ÅLANDS FÖRSAMLING

Söndag 20.2 kl. 11.00: Högmässa i
Sunds kyrka. Outi Laukkanen, JohnAdam Sjölund. Mässan strömmas på
Facebook.
Kl. 11.00 Högmässa: i Geta kyrka. Jon
Lindeman, Johanna Evenson.
Söndag 27.2 kl. 11.00 Högmässa: i
Finströms kyrka. Jon Lindeman, Johanna Evenson.
Kl. 11.00 Högmässa: i Vårdö kyrka.
Ingrid Björkskog, John-Adam Sjölund.
Mässan strömmas på Facebook.

ECKERÖ-HAMMARLAND

S:t Lars kyrka
Sexagesima:Högmässa 20.2 kl 11 med
Jean Banyanga och Kjell Frisk.Kollekt:
Förbundet Kristen Skolungdom r.f.
Första söndagen i fastan: Högmässa
6.3 kl 11 med Jean Banyanga och Kjell
Frisk. Kollekt: Kyrkans central för det
svenska arbetet.
S:ta Catharina kyrka
Fastlagssöndagen: Högmässa 27.2
kl 11 med Benny Andersson och Kjell
Frisk. Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp r.f.
Andra söndagen i fastan: Högmässa
13.3 kl 11 med Benny Andersson och
Kjell Frisk. Kollekt: Församlingsförbundet r.f.

JOMALA Fastetid

VÄSTÅBOLAND Kyrklunch

Askonsdagsmässa

Fastlagssöndag i Pargas

Vi inleder fastetiden med askonsdagsmässa 2.3 kl. 19. Vid mässan finns möjlighet
att få ett kors av aska tecknat i pannan eller på handen. Askan är en symbol för livet
som slocknat, elden som falnat
och kärleken som kallnat, allt
det vi får bära fram i bön och
hopp om ny glöd och nytt ljus
i våra liv.

Pargas församlingsdistrikt firar traditionell högmässa på fastlagssöndagen 27.2 kl. 10 i Pargas kyrka. Efter
högmässan bjuds det på kyrklunch i Pargas församlingshem med frivillig lunchavgift till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar. Diakon Linnéa Nygård
berättar mer om insamlingen som i år hjälper barn
och unga som har det svårt till följd av coronapandemin. Av de insamlade medlen går även en del till
Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Välkommen!
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Medaljer för
diakonala insatser
Diakonins jubileumsår 2022,
medaljutdelning i Grankulla
för en organisation, två föreningar och två privatpersoner som verkat diakonalt i
många år.
HELA ÅR 2022 firas som ett jubileumsår
för diakonin i och med att det är 150 år sedan den första diakonissan, Matilda Hoffman, vigdes till tjänst i Finland.
Grankulla svenska församling vill på olika sätt uppmärksamma jubileet. Ett av sätten är att dela ut nya Pro Diaconia-medaljen. Efter högmässan söndagen den 13 mars
kl. 12 delar vi ut utmärkelsen i samband med
kyrkkaffe och Gemensamt Ansvar-lunch
(lunch om restriktionerna tillåter).
Detta om vem som kan få en medalj:
”Som ett erkännande av diakonal verksamhet kan en församling, stift, kyrkostyrelse eller dess enhet, diakoniförband
eller diakoniorganisation dela ut en Pro
Diaconia-medalj till sina partners. Medaljen kan delas ut till en person eller en en-
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25–27.3.2022

Skriften

Petruskyrkan, Helsingfors öppnar sig
Anmälan senast 21.3.2022,
petrus.fors@evl.fi eller 09-2340 7100

Strömm
a
också p s
å

Medverkande: Jouko Talonen, Vesa Ollilainen,
Majlis Janatuinen, Fiona Chow, Pekka
Reinikainen, Leif Nummela, Karin Degerman,
Kingdoms Singers, Open Doors m.fl.

www.kyrkhelg.fi

UNDERSTÖD
Ur Gunvor och Bo Skogmans allmännyttiga
minnesfond för kristen verksamhet
het som i sina handlingar eller beslutsfattande har agerat för att främja diakoni eller på ett särskilt sätt utövat välgörenhet.”
Vi är jätteglada i Grankulla svenska församlings diakoni för att församlingsrådet
klubbat ja till förslaget att dela ut medaljerna till följande: Företaget HENTEC, föreningarna I mors ställe rf och Grankulla svenska kyrkoförening rf, Arla Nykvist och Pippi Collander. Våra mottagare är bland de första som får medaljen
och äran: deras numrerade medaljer är 4–8.
TEXT: CATHERINE GRANLUND,
DIAKON I GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING

NYTT FRÅN DOMKAPITLET
Förordnanden
Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande till ordinarie kaplanstjänst i Pedersöre
församling från 1.3.2022 åt tf.
kaplanen i samma församling Jimmy Österbacka.
Tf. kyrkoherden i Kimitoöns församling Nina Mura förordas att fortsättningsvis sköta samma
tjänst 1.3-31.10.2022 och beviljas fortsatt tjänstledighet från sin tjänst som kyrkoherde i Hangö svenska
församling för samma tid.
Tf. kyrkoherden i Hangö
svenska församling Monica Cleve förordnas att fortsättningsvis sköta samma
tjänst 1.3-31.10.2022 och beviljas tjänstledighet från sin
tjänst som kaplan i Ekenäsnejdens svenska församling.
Tf. kyrkoherden i Saltviks
församling Carolina Lindström förordnas att fortsättningsvis sköta samma
tjänst 1.6.2022-31.5.2023.
Församlingspastorn i

KYRKHELG SYD

Norra Ålands församling
Ingrid Björkskog förordnas sköta församlingspastorstjänsten i samma församling från 1.3.2022 tills
vidare.
Kyrkoherdetjänst i Tammerfors svenska församling
Kyrkoherdetjänsten i Tammerfors svenska församling
har inom utsatt tid sökts av:
Janne Heikkilä, kyrkoherde i Korsnäs församling
Domkapitlet har efter utförd intervju konstaterat
Janne Heikkilä vara behörig
för den sökta tjänsten. Valet
förrättas som ett indirekt val.
Kyrkoherdetjänst i Väståbolands svenska församling
Kyrkoherdetjänsten i Väståbolands svenska församling
har inom utsatt tid sökts av:
Saara Roto, tf. kaplan
i Järvi-Kuopio församling
Sara Grönqvist, tf. kyr-

FONDENS ÄNDAMÅL är att genom bidrag understöda
kristen verksamhet i hem- och utland. Understöden
skall användas för att befrämja uppfattningen att bibeln är ofelbart Guds ord med full relevans i alla tider.
Bidragsmottagarna kan vara föreningar, väckelserörelser,
arbetsgrupper och enskilda personer med evangeliskt
luthersk anknytning eller andra ekumeniskt inriktade
kyrkliga organisationer. Bidrag kan också ges för att
finansiera besök av gästtalare och sångare.
UNDERSTÖD KAN SÖKAS ur fondens medel för ändamål enligt stadgarna. Ansökningarna skall vara oss
tillhanda senast 31.3.2022 under adressen: Församlingsrådet i Kristinestads svenska församling, PB 59,
64101 Kristinestad eller kristinestads.svenska@evl.fi.
Bifoga bankkontonummer dit eventuellt bidrag betalas.

koherde i Väståbolands
svenska församling
Domkapitlet har efter utförda intervjuer konstaterat
bägge sökande vara behöriga för den sökta tjänsten.
Valet förrättas som ett direkt val. Domkapitlet placerar Sara Grönqvist i första
förslagsrum och Saara Roto
i andra förslagsrum. Domkapitlet har beslutat om valtidtabellen enligt följande:
15.5.2022 Valprov Sara
Grönqvist
22.5.2022 Valprov Saara Roto
5.6.2022 Valdag

vid domkapitlet i Borgå
stift
Stiftsdekan Magnus Riska
avgår 16.8.2022 på egen begäran.
Domkapitlet har tillsatt
en grupp bestående av biskop Bo-Göran Åstrand,
tf. stiftsdekanen Robert
Lemberg, stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark och lagfarne assessorn Lars-Eric Henricson
för beredning av ledigförklarandet av tjänsten som
stiftsdekan. Notarien Linus Stråhlman fungerar
som gruppens sekreterare.

KaplanstjänstiEkenäsnejdens svenska församling
En kaplanstjänst i Ekenäsnejdens svenska församling
har inom utsatt tid sökts av
tf. kaplanen i samma församling Wille Westerholm.
Domkapitlet har granskat
den sökandes behörighetoch
konstaterat honom vara behörig för den sökta tjänsten.

Tjänsten som stiftssekreterare för personalvårdvid
domkapitlet i Borgå stift
Tjänsten som stiftssekreterare för personalvård vid
domkapitlet i Borgå stift förklaras ledig att sökas senast
7.3.2022 kl.15.00. De sökande intervjuas 25.3.2022.
Domkapitlet har tillsatt
en grupp bestående av biskop Bo-Göran Åstrand, tf.
stiftsdekanen Robert Lem-

Tjänsten som stiftsdekan

berg, stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark och
lagfarne assessorn Lars-Eric Henricson för intervjuer
av de sökande. Notarien
Linus Stråhlman fungerar
som gruppens sekreterare.
Se kungörelse för mer information.
Lediga tjänster i stiftet
Kyrkoherdetjänsten i Kimitoöns församling förklaras
ledig att sökas senast 2.3.2022
kl. 15.00. Valet förrättas som
ett direkt val. Se kungörelse
för mer information.
En kaplanstjänst i Kronoby församling (Terjärv
delområde) förklaras ledig
att sökas senast 2.3.2022
kl. 15.00. Se kungörelse för
mer information.
Följande sammanträde
Domkapitlets följande sammanträde är 28.2
Stiftsfullmäktiges följande
sammanträde 2022: 17.2, 24.5
Synodalmöte
Synodalmöte för stiftets
präster i Åbo 27-28.9.2022
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KULTUR
– Våra föreningsmedlemmar har lika stor
rätt att vistas överallt som andra människor,
säger Muluken Cederborg som jobbar
som koordinator för DUV Mellersta
Nyland. Föreningen fyller 50 år i år.
TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON

De vill vara med och
skapa ett samhälle
för alla
20
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D

et är snöyra i
Grankulla när
verksamhetsledaren för DUV Mellersta Nyland Jon
Jakobsson och
hans medarbetare sätter upp ett
stort vitt tält utanför föreningen
DUV Mellersta Nylands nya lokal.
– Några medlemmer har redan
meddelat att deras färdtjänsttaxi
inte kör, på grund av snöovädret.
Daniela Frankenhaeuser är
bland de första medlemmarna som
dyker upp. Hon har nyfiket väntat
på att se lokalen.
– Jag bor i Grankulla, så det känns
väldigt trevligt att vi fått en ny medlemslokal just här.
Hon har varit aktiv i föreningen
i många år. Medlemmarna har inte
kunnat träffas så mycket på grund
av coronaläget. Hon är aktiv i föreningens många klubbar.
– Jag tycker speciellt om IT- klubben. Jag tycker också om att promenera med medlemmarna och dricka
kaffe efteråt.
Daniela Frankenhaeuser tycker
att det bästa med föreningen DUV
Mellersta Nyland är att få träffa kompisar och lära känna nya
människor.
– Jag har fått många vänner här.

Service på svenska
Lisbeth Hemgård och hennes son
Sebastian Hemgård är på plats för
att se den nya lokalen.
– Jag är verksamhetsledare för
förbundet FDUV och jag är väldigt
glad över den nya lokalen. Många
av medlemmarna i föreningen bor
i Grankulla eller i närheten. Många
finlandssvenskar flyttar hit när de
får ett barn med funktionsnedsättning – här får man god service på
svenska, säger Lisbeth Hemgård.
Sebastian Hemgård har inte en
intellektuell funktionsvariation,
men han har autism. Han jobbar
på Grankulla stad och ibland besöker han föreningens evenemang.

Samma rättigheter
Fler och fler medlemmar har trotsat snön och har gett sig ut för att
bekanta sig med de nya utrymmena. I små grupper får medlemmarna
gå in, och sedan får de dricka kaffe och äta runebergstårtor i tältet

»Det bästa med
föreningen är att
få träffa kompisar.«
KYRKPRESSEN NR 4 • 17.2.2022

KOLU M N

Tiden som vi
fortfarande
har kvar
Vänskapen i föreningen går inte att
ta miste på.

utanför lokalen.
Muluken Cederborg jobbar som
koordinator för DUV Mellersta Nyland rf. Den ideella föreningen arbetar för att förbättra livskvaliteten för svenskspråkiga personer
med intellektuell funktionsvariation och deras anhöriga.
– Föreningen grundades främst
som avlastning för föräldrarna,
men mer och mer blev det fokus
på barnen och hur man kunde skapa meningsfull fritidsverksamhet.
I år fyller föreningen 50 år.
– Vi hade planerat för en stor fest,
men coronan kom i vägen.
I föreningens regi ordnas ungefär 15 klubbar.
– Den populäraste klubben är allsångsklubben. Öppet hus-konceptet
är också mycket populärt. Medlemmarna får då testa på olika teman,
allt från disco och kräftskiva till Halloween. Vi som koordinerar måste
alltid utgå från medlemmarna.
Ibland ordnas det naturupplevelser, teater och konstutställningar.
– Alla våra medlemmar vill helt
enkelt få vara där alla andra finns!
Föreningen anställer kunniga
och engagerade ledare till klubbarna.
– Ledaren måste vara utbildad i
ämnet. Det är också ett sätt att höja statusen för att jobba inom denna kategori. Människor som har en
funktionsvariation är en väldigt utsatt grupp. Jag vill få de bästa ledarna att jobba för den här gruppen,
för det är de värda.
En av föreningens mål är också att kunna bidra till att skapa ett
samhälle där alla kan vara med.
– Den här målgruppen har lika
stor rätt att vistas överallt. Vi gör det
bara på vårt eget sätt. Några av oss
kanske för mera ljud än andra, och
kan uttrycka sig på ett annorlunda
sätt. Det behöver vi normalisera.

»Den
90-årige
biskopen
såg, lite
förbryllat,
på mig.«

I HÖSTAS var jag en av deltagarna i en turné ordnad av min arbetsplats Fontana Media.
Turnén fick namnet Vändpunkter och först ut
var Borgå. Jag skulle diskutera livet med ärkebiskop emeritus John Vikström, och i slutet av diskussionen gav moderatorn Sofia
Torvalds en chans för John och mig att ställa
frågor till varandra.
Min fråga till John blev om han någon gång,
bara för en liten stund, har tänkt att det skulle
vara skönt att dö. Den 90-årige biskopen såg,
lite förbryllat, på mig. Han svarade: ”Nej, det
kan jag faktiskt inte säga att jag gjort.”
Jag ångrade frågan genast när jag hade ställt
den. Jag vet nog att ärkebiskopen haft sin beskärda del av sjukdom och sorger i sitt liv, som
det är när man har påbörjat det tionde decenniet i sitt liv. Men jag trodde att en 90-åring börjat längta lite efter livet efter döden.

»Ibland längtar jag
efter ett tillstånd i vilket
min kropp inte begränsar mig längre.«
BAKGRUNDEN TILL att jag ställde frågan
var att jag ibland längtar efter ett tillstånd i vilket min kropp inte begränsar mig längre. (2017
drabbades jag av en massiv hjärnblödning som
tyvärr gav livslånga fysiska men.) Jag vill inte
dö. Jag vill leva ett långt liv med mycket glädje. Men det finns stunder när jag får glimtar av
att jag är mätt på livet. Får man säga det, fast
man är under fyrtio år?
NILS ERIK FORSGÅRD, ursprungligen från
Nykarleby, utforskar frågor om liv, död, närhet
och förlust i boken Dödsmasker. Hur ska vi förhålla oss till den tid som vi fortfarande har kvar?
Forsgård säger sig inte vara rädd för döden –
däremot känner han en betydande irritation
över att aldrig mer få leva när han väl är död.
ASTRID LINDGREN sa: ”Jag har ingenting emot att dö. Men inte i morgon. Det är
en del jag vill hinna med först.” Också jag
har en del att hinna med först. Tack för påminnelsen, Astrid.
Christa Mickelsson är redaktör på Kyrkpressen.
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Närmare
Gud i vrede,
i vanmakt
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När Tabita Nordberg var
tolv år dog hennes mamma.
Hon blev rasande på Gud.
Som 27-åring vågade hon
äntligen möta sin sorg. Sedan dess har hon brottats
med Gud, och vreden förde dem närmare än någonsin förr.
TEXT: SOFIA TORVALDS
FOTO: TINCA BJÖRKE
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Tabita Nordberg har gjort
en resa från
barndomens
trygga tro till
en brottningsmatch
med Gud.

kring oss som jag har positiva minnen av.
När hon var sju år skilde sig hennes föräldrar, och efter skilsmässan bodde Tabita
och hennes yngre syster främst hos mamma.
När hon var tolv blev mamma sjuk.
– Det blev väldigt dramatiskt. I augusti berättade hon att hon hade fått cancer i
magen och att läkarna trodde att hon bara hade två månader kvar att leva. Sedan
fick hon leva i fem månader.
Fem månader kan kännas som en kort
tid då det handlar om att knyta ihop ett
helt liv, men för ett barn är det också en
väldigt lång tid.
– Det var en förskräcklig period: ska hon
dö idag, ska hon dö nu? Ska det hända på
morgonen när jag vaknar, ska det hända
på natten när jag sover?

Sorgen kom långt senare
Och när Tabita Nordbergs mamma sedan
dog var det ändå en total chock.
– När hon dog … du vet den där känslan av ett förvirrat djur. Allting jag kände till, all vardag, alla rutiner, så som livet varit: allt tog bara slut. Den där tiden
är mest ett töcken.
Ett halvt år bodde Tabita och hennes syster hos sin moster, sedan flyttade de till
pappa.
– Nu efteråt märker jag att min strategi som tolvåring var att låtsas som om allt
var som vanligt. Jag ville inte prata om det.
Hon blockerade sina känslor och gav sig
inget utrymme att känna. Skolan blev en
fantastisk hjälp, det kändes som en fristad
att försvinna in i något intellektuellt.
– Jag ville vara med vänner och i skolan,
och jag ville resa. Att resa var fantastiskt för
då kunde jag verkligen glömma bort vem
jag var och kliva ut ur den tunga vardagen.
Sorgen kom långt senare. Den kom först
när hon var 27 år.
– När jag var 27 nådde min flykt sin höjdpunkt. Jag hade en hel arsenal av flyktbeteenden som jag testat. Det hade varit så
tungt att jag behövde kompensera med sådant som kändes bra. Och det som kändes
bra var att resa och att ha en fullpackad agenda och inga pauser då olustiga känslor
kunde krypa in. Det var högintensiv träning, mycket arbete, mycket studier och
mycket champagne.

T

abita Nordberg har fått
sitt namn efter en kvinna
i Apostlagärningarna, en
kvinna ”vars liv var fyllt
av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga”.
– Mina föräldrar, mamma då hon levde och pappa fortfarande, var aktiva församlingsmedlemmar som verkligen levde sin tro.
Hon är född i Kristinestad men flyttade
till Åland som femåring.
– Under hela min barndom var mamma min trygghet. Eftersom mina föräldrar också var aktiva i frikyrkliga sammanhang fanns det många människor runt omKYRKPRESSEN NR 4 • 17.2.2022

Enkelbiljett till Indien

»När hon
dog …
den där
känslan
av ett
förvirrat
djur.«

Utan sin arsenal av flykt och kompensation tror hon att hon inte hade orkat leva.
– Jag behövde få den tiden.
När hon var 27 bodde hon i Stockholm
och ett långt parförhållande hade tagit slut.
Det kändes lite skrämmande att fortsätta som förr.
– Så jag gjorde en radikal omvändning,
som en 27-åring stereotypt kan göra. Jag
köpte enkelbiljett till Indien.

Tabita Nordberg
Född i Kristinestad, flyttade som femåring
till Åland. Bor strax utanför Mariehamn.
Jobbar med meditation, retreater, pilgrimsvandringar och samtalsgrupper. Har
ett företag som samarbetar med kyrkan.
Studerar teologi i Umeå.
Familj: Mannen Daniel och barnen Leela och Noah.
Gör på fritiden: Läser böcker, dricker kaffe, för samtal och vistas i naturen.

Hon hade sålt sin lägenhet på Södermalm och insåg att hon hade råd att vara borta i tre år.
– Jag tänkte att jag skulle gå in i ett
ashram, den indiska motsvarigheten till
kloster. Det blev inte riktigt så, men min
intention var ändå att stanna i stället för
att fly. Jag ville lära mig möta mig själv.
Under fem månader i Indien var hennes
viktigaste verktyg något så simpelt som att
sitta ner och stanna kvar.
– Det låter simpelt men det är ju så fruktansvärt svårt. Jag fick sitta där och tänka och känna. Jag fick sitta där och låta
ske, och acceptera. Och i den här buddhistiskt-hinduistiska praktiken började plötsligt min Gudstro sippra in. Det var som om
vägen bort ledde mig hem.
Precis innan hon åkte till Indien hade
hon träffat en man på Åland som hon hade kontakt med, och som sedan kom till Indien för att hälsa på.
– Så jag blev ju kär. Medan jag lärde känna honom, som nu är min man och pappa till mina två barn, blev det också jättemycket yogameditation. Det kunde vara
yoga fem timmar per dag.
Efter fem månader i Indien flyttade hon
till Åland. Hon flyttade ihop med sin man
och det blev en början på deras gemensamma familjeliv.
– När jag blev mamma började sorgen få
utlopp också i form av gråt. Att bli mamma
triggade igång den här enorma saknaden
efter en mor, och en mormor för mina barn.
Hon var glad över att ha sin mormor.
– Mormor blev kvinnan i mitt liv, många
gånger satt jag i hennes lägenhet med barnen och ställde frågor som jag annars hade ställt min mamma.

Nu kan hon hantera mer smärta
Sorgen efter mamma försvinner aldrig.
Hon bearbetar den fortfarande.
– Jag har gett sorgen mycket aktiv tid ända sedan jag var 27. Jag har skapat plats
i min vardag för långa meditationsstunder. Jag kan bli förvånad över hur myckForts. på följande sida.
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et det finns att bearbeta, och under så
lång tid. Det finns så många lager i sorgen och jag måste bara låta den ta mer
och mer plats.
Hon har en känsla av att det aldrig
kommer att bli färdigt.
– Jag kommer bara att stretcha min kapacitet att härbärgera mer av det som hänt.
När hon började meditera trodde hon
att det skulle hjälpa henne att må bättre.
Men först började hon ju bara må sämre.
Hon kände sig lurad.
– Men nu märker jag att meditationen
gör att jag kan hantera mer smärta. Jag kan
hantera mer outhärdliga känslor: hjälplöshet och hopplöshet och ensamhet och
övergivenhet.
Och varför vill hon göra det då?
– För att jag märker att när sorgen får
mer plats inser jag också mer och mer värdet i ett unikt människoliv, värdet i en enda person. En människa fanns här på jorden i 32 år, och det har skapat sådan smärta att hon försvann.

Gud behöver inte försvaras
Något annat hon förstått: Vågar man älska någon leder det till smärta.
– Jag kan förstå mig själv och andra som
inte pallar älska. Jag fattar också vad man
säger ja till när man vågar. Någonstans
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Man kan
säga att
jag har ett
passionerat
förhållande
till Gud,
säger Tabita
Nordberg.

»Jag kan
förstå
mig
själv och
andra
som inte
pallar
älska.«

där finns också ett kärlekens offer. Det
är verkligen högrisk att våga engagera sig och älska en människa så mycket det går.
På hösten började hon studera teologi i Umeå. Planen är att senare flytta
över till Åbo Akademi och kanske någon dag bli präst.
– Det är väldigt viktigt för mig att få brottas med de stora frågorna: vad är livet och
vem är jag och varför finns det smärta och
vad är kärlek?
I sin sorg har hon brottats mycket med
Gud.
– När mamma blev sjuk bad jag i timmar varje kväll att hon skulle få leva. Och
när hon inte fick det, då hände något med
mitt förhållande till den Guden. Jag blev galen, jag blev arg, jag började hata honom.
Om man kan gå helhjärtat in för en brottningsmatch med någon, så har den brottningsmatchen varit mellan henne och Gud.
– Nu i efterhand märker jag hur fantastiskt det är att ha Gud att rikta både kärlek och hat gentemot. Man kan säga att
jag har ett väldigt passionerat förhållande till Gud.
Hon kan tycka det är skönt att Gud för
henne är så stor, mäktig och oförstörbar att
det är tryggt att härja och brottas med Gud.
– Som liten människa behöver jag inte

vara rädd för att skada Gud eller ens känna behov av att förskona eller försvara en
Gud som besitter så absolut auktoritet i sig
själv. Jag kan vara mitt minsta och fulaste jag med någon så stor och fullkomlig.
Hon har inte kunnat hitta en mening med
att hennes mamma dog.
– Men att det skedde och att jag fått brottas med det så länge har ändå gett mig så
mycket värdefull insikt, kunskap, förståelse och intensitet i livet. Jag ser att det inte
är helt lönlöst. Det finns saker att skörda
ur att livet är konstruerat på det här sättet.
Och hon har sett att det finns något fantastiskt i att bara kunna sitta på knä och
ropa: ”Varför?” Hennes ”dumma dig!” till
Gud har blivit en bön, en bön i vanmakt
och ilska.
– För att du ska få en intensiv och nära relation till Gud tror jag att du behöver
våga brottas.
Det finns ett värde i att våga vara också
i det nattsvarta och i att stanna kvar där
en stund.
– Man behöver inte hela tiden klamra
sig fast vid hoppet, man kan också våga
släppa taget och bara rasa neråt. Bli den
där pölen. Det kan komma något fräscht
ur det, och det måste inte ske genast. Det
kan komma någon gång. Och det kan vara så befriande.
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FEBRUARIKRYSSET

BRITT-MARI ANDTFOLK

JANUARIKRYSSETS LÖSNING
Bland de rätta lösningarna belönades följande med ett bokpris som kommer på
posten. Vi gratulerar: Harry Stenholm, Närpes, Kerstin Löfholm, Jakobstad och
Isa Jansson, Korpo.

SKICKA IN!

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 8 mars 2022 till: Kyrkpressen, Södra
kajen 8, 00130 Helsingfors. Märk kuvertet ”Februarikrysset”. Du kan också ta en bild
av krysset och skicka till layout@kyrkpressen.fi. De tre först öppnade rätta lösningarna
belönas med bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt Bibel 2000. Lycka till!
Namn & adress:
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FONTANA MEDIAS

BOKREA 16.2–16.3
Pamela Granskog

NÄR VÄRLDEN INTE
LÄNGRE ÄR VANLIG
EN BERÄTTELSE OM EN
FAMILJ I SORG

En dag insåg Pamela Granskog att
hennes mamma, som försämrats
snabbt i en svår minnessjukdom,
inte hade lång tid kvar i livet.
Hur förbereder man sina
barn på att världen inte
kommer att vara vanlig så länge till? Var
hittar man trösten
tillsammans?
Fontana Media,
inb. 14,00 (22,50)

14 00
Björn Vikström

EN GÄSTFRI GUD,
EN GÄSTFRI KYRKA

Fler böcker till reapris
hittar du på vår webbsida!
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14 00

Hur ser en välkomnande kyrka ut? Björn Vikström formulerar här en gästfrihetens teologi. Han visar också på hur
gästfriheten kan hjälpa oss att med öppna ögon och bevarat
hopp möta det okända som framtiden för med sig.
Fontana Media, hft. 14,00 (27,90)

Alaric Mård:

Karin Erlandsson

BEGRÄNSADE
ÄR VI ALLIHOPA

HELA HIMLEN
STORMAR

Alaric Mård delar med sig av liv,
tro och de utmaningar som en
funktionsnedsättning kan innebära i en ung människas vardag.
Med insikt och en stor portion
humor skriver han bland annat
om vikten av att ställa varsamma
frågor, om att våga vara beroende
av andra och om flickan från andra sidan Ytteresse.
Fontana Media,
hft. 14,00 (22,90)

Texter om vardagstro,
längtan och hopp.
”Medan jag letar efter
orden väntar Gud.
I evighet.”
Fontana Media,
hft. 8,00

OCH ANDRA
TEXTER

14 00

tfn 040 831 5897 • www.fontanamedia.fi • Södra kajen 8, 00130 Helsingfors

8 00
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Patricia Tudor-Sandahl

MER LEVANDE
MED ÅREN
Patricia Tudor-Sandahl skriver om modet att
åldras ur ett existentiellt perspektiv och om att
inte nöja sig med att leva på ytan av sig själv. Vår
kapacitet att växa som människor, att göra skillnad i vår lilla värld, är större än vi tror!
Libris, inb. 13,50 (27,00)

BÄSTA
VÅRENS

FYND!

13 50
Per Arne Dahl

Håkan Arenius

SÅRBARHETENS
KRAFT

EN MINUT
OM DAGEN

OM ATT FINNA STYRKA
I SVAGHETEN

14

Vi såras alla på olika sätt under livets gång. Ingen kommer undan.
Det här är en bok som vill hjälpa
oss att acceptera vår sårbarhet, att
försonas med den och se hur den
då kan bli till en styrka både för
00 oss själva och andra.
Libris, inb. 14,00 (27,00)

Ett par korta meningar
kan ge bränsle åt tankarna
en hel dag! En minut om
dagen är en andaktsbok
i twitterformat, där 366
korta bibelcitat följs av
en kort reflektion.
Libris,
hft. 13,00 (21,00)

13 00

Patrik Hagman

Erik Vikström

Monica Vikström-Jokela

I BÖNENS TID
En liten bok med böner för
dagar av olika slag.
Fontana Media, inb. 8,00

BÄRTIL OCH KNYTKALASET
Matfest på Bärtils äng! Recept av
mästerkocken Micke Björklund ingår.
Fontana Media, inb. 8,00

VI HAR FLYTTAT
Ny adress:
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
Kom ihåg att ta kontakt
med oss i förväg ifall du
vill avhämta böcker.
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SORGENS GÅVA ÄR
EN VIDGAD BLICK
Vad blir kvar, och vem blir man,
när sorgen stiger in i livet?
Fontana Media, inb. 10,00

Beställ här!
e-post: info@fontanamedia.fi
tfn: 040-831 5897
nätbokhandel: www.fontanamedia.fi
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Resor
på svenska

Har du antikviteter, arvegods, värdelösöre?

SPA/HÄLSORESA
PÄRNU TERVIS
ESTLAND

- Låt oss sköta försäljningen
- Vi köper även och betalar kontant
- Betjäning på svenska

28.4 - 4.5.2022
Helpension
555€
Halvpension
500€

Almuñécar - våren 2022
Underbara dagar
under Spaniens sol
28.3-7.4 (11 dgr)
28.3-14.4 (18 dgr)

Långsemester till Portugal
Sesimbra, 15 dgr, 11-25.4

Påsken i Ungern
14-19.4

Gardasjön Norditaliens smycke
21-27.4

Blomsterön Mainau
& Maggioresjön
29.4-5.5

Fira valborg i Holland
30.4-3.5

Franska rivieran med
Barcelona och Andorra
7-14.5

Irland vandringsresa
9-14.5

Normandie - Bretagne
17-23.5

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

BUSS-BÅT-HELPENSION
LÄKARBESÖK6 DAGARS BEHANDLINGSPAKET
(3 BEH. PER DAG)
RUTT: PARGAS-KIMITOEKENÄS O.S.V.
TERVIS HAR SERVICE
ÄVEN PÅ SVENSKA

BIOGAS

FRÅGA MERA PÅ

Naturligtvis!

PARTOURS
0440 524911
partours@parnet.fi

21-28.5
15-19.6

Passionsspelen
i Oberammergau
Passionsspelen i
Oberammergau uppförs
år 2022 för 42:a gången.

I tvåhundra år
förblev passionsspelen
en lokal angelägenhet
men från och med 1850
hade spelen uppnått
ett sådant rykte att de,
då som nu, samlade besökare
från hela världen.
Resa med Tyskland
och Schweiz: 12-17.9 (6 dgr)

För renare
luft & miljö

Västra Jeppovägen 288
(längs med Riksväg 19)

RESOR

www.jeppobiogas.fi

8-13.5
Sparesa till Pärnu, Viiking Spa
15-16.6 Skärgårdsresa
20-25.7 Dansbandsveckan i Malung
19.9-1.10 Costa Blanca, Alicante

frimanresor.fi

Sandövägen 23,10900 Hangö

Tel bussbokningar 019 - 248 1004
Tel Resor
019 - 248 1090
info@frimanresor.fi

Paris - Moseldalen
Sagolika Island

Nu kan Ni tanka vår biogas i
Jeppo, Jakobstad och Storkyrö

Kommande resor:
En dag i Stockholm
8-10.4
Holland med Floriaden och Blomstertåget 20-28.4
25.4-1.5
Härliga Gardasjön
Lofoten-Hurtigruten
6-12.6
Visby – rosornas stad, Gotland
27.6-2.7
Allsång på Skansen
4-6.7 & 18-20.7
Diggiloo 2022 i Örnsköldsvik
15-16.7
8-15.8
Geiranger med ’The Golden Route’
Portvinsdalen med Glenn Sundstedt
15-22.10
Almuñécar, Spanien
18.10-7.11
Läs mer om resorna och hur du ska boka på vår hemsida,
som vi uppdaterar med fler resor vartefter.

www.ingsva.fi
info@ingsva.fi
Tel.nr. 020 7434520

Bergvärme?
Fråga oss om pris på borrning av
energihål och vattenbrunnar ...
då vet du att du gjort en bra affär.

Det mesta inom verkstadsutrustning
• Billyftar • Däckmaskiner
• Pelarborrmaskiner med mera

www.toolhouse.fi info@toolhouse.fi 0401970208

Välkommen till Tunaberg!
På vårt seniorhem kan du bo bekvämt och bekymmersfritt med
eller utan skräddarsydd service just för dig. Vi har även fräscht möblerade
hyresbostäder för kortvarigt boende samt ett mysigt gästrum om dina
vänner vill övernatta. Karins kök tillreder läcker husmanskost och vill du
unna dig ett glas vin eller en konjak till kaffet så går det bra.
Vår härliga personal är proffsig och vi talar alla svenska.
För visning och info ring vår verksamhetsledare
Annika von Schantz, tel 040 537 0376.
Framnäsängen 4, Esbo. www.winbergs.fi

Vi följer myndigheternas
alla restriktioner och anpassar
reseutbudet enligt dessa.

Boka tryggt och
res säkert med oss!

oravaistraﬁk.ﬁ

044-525 9143 info@drilltec.fi www.drilltec.fi

(06) 318 4000 må-fre 9-16
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MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Skötsam studerande
önskar hyra Rum el. liten
etta med kokvrå i Södra
Haga eller i närheten fr.o.m
augusti 2022. Tel:
0400-774092/
0400-610869

UTHYRES
3-4 rum +kök, 78kvm, på
Drumsö Enåsen. inkl.
vatten, net, garage och
bastutur. Hyra:1720€ Tel
050 918 6370
Uthyres renoverad
radhustvåa i Roparnäs,
Vasa med bastu o garage
fjärrvärme,hyra 650€
tel.050-5354037/Maria

RADIO & TV
Andrum kl. 6.54
(med repris kl. 9.54)
Fredag 18.2 Philip Hällund, Kökar
Måndag 21.2 Daniel Victorzon, Pedersöre
Tisdag 22.2 Kaikka Växby, Vanda
Onsdag 23.2 Marko Pitkäniemi, Helsingfors
Torsdag 24.2 Aleksej Sjöberg, Tammerfors
Fredag 25.2 Kati Kivestö, Helsingfors
Måndag 28.2 Kaikka Växby, Vanda
Tisdag 1.3 Birgitta Strandberg-Rasmus, Nykarleby
Onsdag 2.3 Jan-Erik Lindqvist, Helsingfors
Torsdag 3.3 Catharina Englund, Jakobstad

Aftonandakt kl. 19.15
Fredag 18.2 Gun Geisor, Borgå
Lördag 19.2 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 20.2 Sådden av Guds ord. Textläsare: Sarah Tiainen
och Heidi Storbacka. (Repris från 24.2.2019.)
Måndag 21.2 Helena Rönnberg, Sibbo
Tisdag 22.2 Philip Hällund, Kökar (repris från 7.7.2020)
Onsdag 23.2 Nils-Gustav Blom, Sibbo
Torsdag 24.2 Helena Hult, Jakobstad (repris från 2.9.2019)
Fredag 25.2 Anna Maria Böckerman, Helsingfors
Lördag 26.2 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 27.2 Guds kärleks offerväg. Textläsare: Maria Boström och Lucas Boström. (Repris från 3.3.2019.)
Måndag 28.2 Heikki Huttunen, Esbo
Tisdag 1.3 Lucas Snellman, Vanda
Onsdag 2.3 Janne Kütimaa, Tallinn
Torsdag 3.3 Marko Pitkäniemi, Helsingfors

Gudstjänst kl. 13.03
Söndag 20.2 Gudstjänst med Ebeneserkyrkan i Jakobstad. Predikant: Stefan Löv. Mötesledare: Sofia Grankull.
Sång: Lovsångsteamet. Solosång: Monica Penttala. Musiker: Christian Gull (keyboard), Lukas Löv (trummor), Egon
Veevo (bas), Benjamin Lönnroth (el-gitarr), Michael Ford
(klarinett). Förebedjare: Jonas Ahlsved. Vittnesbörd: Ingvor
Huhtamäki.
Söndag 27.2 Gudstjänst med Korsholms svenska församling. Predikant och liturg: Mats Björklund. Organist:
Ann-Christine Nordqvist-Källström. Kantor och körledare:
Susanne Westerlund. Sång: församlingens sånggrupp. Textläsare: Fredrik Lasén. Psalmer: 59 (Se vi går upp till Jerusalem), 148 (O Herre Gud i himmelrik), 272 (Så älskade Gud
världen all), 12 (Jesus från Nasaret), 821 (Ett frö behöver inte mycket) och 87 (För att du inte).
KYRKPRESSEN NR 4 • 17.2.2022

2r+k (57,5m2) i Stensvik,
Esbo uthyres.Inglasad
balkong.Diskmaskin och
möjlighet till egen
tvättmaskin.Busshållplats
direkt utanför dörren.
Internet och vatten
ingår i hyran
(895€/m).Perfekt för en
liten familj eller två
studeranden.040-6411777

Stiftelsen Lillesgården
erbjuder förmånliga
pensionärsbostäder.
(cirka 30 m2) i Nordsjö,
Hfors. Ej serviceboende.
Tel. 050 555 0477
Tis-To kl. 10-12.

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€.

HIMLALIV
Christer Finne,
Att förlora
sin son
Arenan: sö 20.2.2022.
Yle Fem: må 21.2.2022
kl. 18:30.
Repris ti 22.2.2022
kl. 10:00
INOM LOPPET AV några
år förlorade jordbrukaren
Christer Finne både sonen
Erik i ett självmord och hustrun Eivor i cancer. Däremellan brann den stora hallen på hans jordbruk upp.
Och även om det låter märkligt var det faktiskt eldsvådan som hjälpte mig framåt
i livet, säger Christer som
behövde ett konkret pro-

Jag och Erik pratade ofta med varann, men sällan om känslor
utan mest om jobbet och praktiska saker, säger Christer Finne som förlorade sonen Erik i självmord. BILD: YLE/KEIJO LEHTO
jekt att greppa tag i. Några vänner tipsade familjen
om att ta en södernresa för
att pausa allt och slappna
av, men för Christer hade
det varit värre att befinna
sig på en plats helt utan anknytning.

Hemma på jordbruket får
han kraft av att följa med
hur små frön växer fram
till en färdigt skördad produkt, där finns också familjen och de fina minnena av
Eivor och Erik.
REDAKTÖR: HANNA KLINGENBERG

Från Rwanda
till Eckerö

Jean Banyanga upplevde massmorden
i Rwanda, nu är han
präst på Åland
Arenan: sö 27.2.2022
Yle Fem: må 28.2.2022
kl. 18:30.
Repris: ti 29.2.2022 kl. 10:00

DÅ JEAN BANYANGA var
12 år gammal gav läkarna
upp hoppet om att han skulle kunna se igen. Han hade
blivit blind på grund av en
bakterie han fått i ögat under en simtur. Ett år senare blev han helad under ett
möte med en evangelist från
Uganda och det var kanske
den händelsen som förde

Då jag ombeds förrätta dop så vill man gärna att jag tar
trumman med, säger den åländska församlingsprästen Jean
Banyanga. BILD: YLE/MATTI PALMU
honom ända till Eckerö på
Åland.
Jean Banyanga föddes år
1973 i byn Mukura i Rwanda.
Efter massmorden på 1990
talet var Jean traumatiserad
eftersom han hade förlorat
många närstående. Jean ville resa bort och han började
studera teologi i Uganda.Till
Finland kom Jean år 2004.

Han började rikta in sig på
traumapsykologi och planerade att jobba inom FN,
men han ändrade sina planer och bestämde sig för att
bli präst. I juni 2020 prästvigdes Jean i Borgå domkyrka
och nu jobbar han som församlingspräst i Eckerö och
Hammarlands församlingar.
REDAKTÖR: NINA GRANVIK
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Biskoparna

Rättegången mot Päivi Räsänen
Päivi Räsänen har inte velat
förbjuda s.k. pridefestivaler
Hon har endast kommenterat kyrkans medverkan och
hänvisat till Bibeln. Där har
hon mångas stöd. Kyrkans
uppgift är definitivt inte att
vara med om att skapa förvirring bland barn och unga.
Hon har inte heller velat förbjuda någon rätten att leva
precis hur han/hon vill. Hon
har sagt att alla människor
har lika värde och att vi alla är syndare. Det är skandal att inte alla biskopar träder upp till hennes försvar!

Tänk att sekulariseringen gått så långt i vårt land
att man kan åtalas för att
”kränka andras grundläggande rättigheter” om man
hänvisar till Guds ord! Det
är inte klokt! Var och en
har frihet att välja livsstil,
men Gud kallar alla former
av otukt för synd. Ordet har
i årtionden varit sällsynt i
många kyrkor. Gud har blivit snäll och trevlig i stället
för helig. Allt tolereras och
det talas om en till intet förpliktande kärlek. Följden är
att Jesus inte behövs till nå-

gonting. Vilken förförelse!
Jesus har tydligt sagt att
ingen kommer till Fadern
utom genom honom. Alla
behöver nåd och förlåtelse.
REGINA KREANDER, Orten

SVAR
Bästa Regina!
Päivi Räsänen har i pamfletten ”Mieheksi ja naiseksi
hän heidät loi” (Till man och
kvinna skapade han (Gud)
dem) i egenskap av riksdagsledamot och läkare skrivit att
homosexualitet är en störning i den psykosexuella ut-

vecklingen. Hon hävdar att
utövad homosexualitet, också i ett fast parförhållande, är
skadligt för en själv, för partnern och möjligen även för
de närmaste. Enligt henne
ska samhället inte befrämja sådant som hon kallar för
avvikande beteende. Hon
hävdar också att man kan
bli botad från detta.
Det här är åsikter som jag
inte kan förena mig med eller understöda. Jag vill inte
att den grupp av människor
hon talar om ska bli stämplad och framställd på det

sättet, allra minst med hjälp
av Bibeln. Jag ser det som
viktigt att vi bekräftar alla människor, oberoende
av sexuell läggning, som
hela människor med rättighet att vara den man innerst inne är. Sexualiteten
är djupt förankrad i personligheten. Erfarenheten ger
även vid handen att samkönade par förmår dela livet
och ta ansvar och visa omsorg på samma sätt som heterosexuella par.
BO-GÖRAN ÅSTRAND
biskop i Borgå stift

LEDIGA TJÄNSTER
Finska Missionssällskapet är kyrkans missionsorganisation och en
av Finlands största utvecklingssamarbetsorganisationer. Finska Missionssällskapet arbetar för tro, hopp och kärlek i 30 länder på olika
håll i världen.

KYRKANS ARBETE BLAND¤
FINLÄNDARE UTOMLANDS

Är du interesserad av att arbeta som
turistpräst eller turistkantor?
Se evl.fi/rekrytering

Vår nuvarande direktör övergår i pension och vi söker nu ny

DIREKTÖR FÖR FÖRSAMLINGSKONTAKTER
OCH MEDELANSKAFFNING
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Du organiserar och utvecklar Finska Missionssällskapets relationer till Finlands
evangelisk-lutherska kyrka och alla dess
församlingar, sällskapets medlemsorganisationer, personmedlemmar och understödare. Genom Finska Missionssällskapets verksamhet i hemlandet inspirerar
du sällskapets understödare att delta i den
världsvida kyrkans mission.
Du organiserar och utvecklar strategiskt arbetet på avdelningen för församlingskontakter och medelanskaffning mot
uppställda mål. Du ansvarar för sällskapets
medelanskaffning.

erska kyrka och dess församlingar. Du
känner församlingarnas verksamhet och
verklighet och du är också bekant med
kyrkans missionsarbete och internationella arbete. Du är insatt i organisationernas medelanskaffning och dess lagbundenheter. För uppgiften behövs god
kommunikations- och samarbetsförmåga
samt gott personalledarskap. Du förbinder dig till Finska Missionssällskapets
uppdrag, värden och strategi. För arbetet
behövs utmärkta kunskaper i finska språket, dessutom underlättas arbetet av flytande kunskaper i svenska och engelska.

Vi söker dig som är teologie magister
eller har avlagt en annan lämplig högre
högskoleexamen. Du har dokumenterad
erfarenhet av strategiskt och effektivt ledarskapskunnande och stark organisations- och utvecklingsförmåga samt breda
nätverk inom Finlands evangelisk-luth-

Finska Missionssällskapets verksamhetsledare Rolf Steffansson svarar på förfrågningar 16.2 kl. 15-16:30 och 18.2. kl. 1617:30. Tfn 043 824 0649.
Sänd ansökan med löneanspråk på adress
eezypersonnel.fi senast den 25.2.2022.

Är du vår nya
präst eller diakon?
Tule meille töihin!
Finska församlingen i Stockholm är en tvåspråkig
icke-territoriell församling inom Svenska kyrkan.
Finska kyrkan ligger i Gamla Stan.
Nu söker vi både en präst och en diakon för att
utveckla våra verksamheter tillsammans med ett
kreativt och flexibelt arbetslag.

Ansök senast
4 mars 2022!
Mera om tjänsterna:
www.svenskakyrkan.se/finskaforsamlingen/ledigajobb
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Räsänen-rättegången

Jag hoppas på sund självcensur
Jag reflekterar över kyrkoherde Lassilas och biskop
Åstrands uttalanden kring
rättegången mot riksdagsledamot Räsänen i KP nr 3.
Kyrkoherden talar bl.a. om
att ”skilja på homosexualitet och homosexuella handlingar”, oro för att ”kristna
börjar idka självcensur”, om
att ”vi verkar gå mot ett samhälle där förföljelsen håller
på att börja” och att ”vi ska
bemöta alla – också homosexuella med kärlek och respekt”. Biskopen talar bl.a.
om att ”den sexuella minoritet som Räsänens uttalanden riktar sig mot” lyser med
sin frånvaro i diskussionen.
Således ber jag att få dela
med mig litet av mina tankar kring rättegången.
Som homosexuell upplever jag att rättegången mot
riksdagsledamot Räsänen
förhoppningsvis skall leda
till bl.a. just en självcensur.

”Jag känner
trygghet och
värme i mitt
hjärta då jag
läser biskopens
uttalanden.”
Jag upplever nämligen att en
sund självcensur behövs så
länge man i offentliga rum
uttalar sig som t.ex. riksdagsledamoten gjorteller talarom
att ”skilja på homosexualitet
och homosexuella handlingar”. Vad betyder det?
Som jag uppfattar det så
är det en uppmaning till mig
som homosexuell att leva i
celibat och avhållsamhet.
Alltså ett liv där jag, bara
för att jag är född homosexuell, tvingas till ensamhet,
även om jag själv skulle vilja leva med en partner. Idag
vet vi både medicinskt och
vetenskapligt att en människa föds med sin sexuella

läggning, således är det inte något man kan välja eller förändra. Jag är inte annorlunda än heterosexuella, jag längtar också efter en
partner, kärlek, sex, närhet
och att få vara en vanlig del
i samhället som alla andra
utan att bli diskriminerad.
Personligen bryr jag mig inte om att få gifta mig i kyrkan, men jag har full förståelse och respekt för dem som
vill det, både homo-, bi-,
trans- och heterosexuella.
Tack och lov håller vårt finländska samhälle på att förändras till det bättre och jag
hoppas att ovan nämnda
rättegång skall vara en del
i detta genom att leda till en
sund självcensur, också hos
riksdagsledamot Räsänen.
Precis som olika protester
genom tiderna har lett till att
man inte längre får diskriminera människor för t.ex.
deras etniska ursprung eller

hudfärg. Detta och sexuell
läggning handlar om samma saker; medfödda egenskaper som ingen skall behöva bli diskriminerad för
oavsett hur man tolkar olika
religioners heliga skrifter.
Som en tröst till kyrkoherde Lassila ber jag att
få säga att jag vill tro att
det även efter ovan nämnda självcensur skall gå att
predika det kristna kärleksfulla budskapet, men då utan att kränka eller diskriminera sexuella minoriteter. I detta upplever jag att
biskop Åstrands uttalanden i KP nr 3 är ett varmt
exempel. Jag känner trygghet och värme i mitt hjärta
då jag läser biskopens uttalanden. Jag upplever också
att biskopen försöker sätta
sig in i min situation genom
frågeställningar ”Hur mår
de [homosexuella] och hur
tänker de när påståenden
av den kalibern Räsänen

kommer med riktas mot
dem?”. Det känns värdefullt och som omtanke om
sin nästa samt att man då
faktiskt lever upp till kyrkoherde Lassilas värdefulla
ord om att ”vi skall bemöta
alla – också homosexuella
– med kärlek och respekt”.
Avslutningsvis ber jag att
allra ödmjukast få säga; vänligen kontakta mig inte privat gällande eventuella svar
på denna insändare, jag vill
inte få flera brev, e-brev, telefonsamtal eller sms där man
försöker argumentera mot
mig om min sexuella läggning. Jag orkar inte ta emot
mera sådant. Jag tror det är
bäst att eventuell kommunikation om ämnet sker i offentlighetens ljus samt förhoppningsvis med kärlek
och respekt för varandra.
SIMON HÄGER
Helsingfors/Nykarleby

Engelska i andakterna

I andakten ska musiken
stöda budskapet
Vi som arbetar med andaktsprogrammen i radio, både
andaktsredaktörer och administratörer, diskuterar ofta musikens roll i Yle Vegas
andakter. I förra numret av
Kyrkpressen (KP 3/2022) lyfter Henrik Helander upp en
av de frågor som vi återkommer till, dvs sånger på andra
språk än svenska.
Vi förstår mycket väl att
det för en del lyssnare kan
kännas främmande och tråkigt med sånger på (huvudsakligen) engelska, som de
inte förstår. Samtidigt finns
lyssnare för vilka engelska
är nästan som ett andra modersmål, och både redaktörer och lyssnare för vilka det
är naturligt att lyssna på och
sjunga på engelska.
Som med så många andra
frågor kring musiken (genKYRKPRESSEN NR 4 • 17.2.2022

rer, artister, fördelningen
mellan tal och musik osv)
blir det att avväga. I bästa fall
blir musiken en kommentar
till det som sagts, något som
understryker/förstärker budskapet. Eller också utgör den
en lugn bakgrund för lyssnarens reflektioner. Att välja
musik som både fyller de här
kriterierna och passar in i en
mycket bestämd form är inte lätt. Andrum ska vara exakt 5 minuter och 54 sekunder långt och Aftonandakt
6 minuter och 58 sekunder.
Bland de sammanlagt ca
50 000 som lyssnar på Andrum finns lyssnare från ca 30
år uppåt. Personer med olika bakgrund och olika smak
i många frågor. Att göra alla
nöjda med alla andaktsprogram är tyvärr en omöjlig-

het. Vi som arbetar med det
här hoppas ändå att alla kategorier då och då ska få höra program som talar till just
dem, med både tal och musik som väcker känslor och
tankar. Som stärker deras tro
och ger kraft för dagen.
Yle Vega ställer få krav på
andaktsmusiken och det vill
vi på Kyrkans central på det
svenska arbetet, som administrerar verksamheten, inte
heller göra. Det vi kan göra,
och också gör, är att diskutera musiken, både allmänt
och med enskilda talare. I
de samtalen kommer Henrik Helanders insändare att
utgöra ett viktigt och bra underlag för vidare diskussion.
HEDVIG LÅNGBACKA, redaktör
LUCAS SNELLMAN,
ansvarig redaktör
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utkommer
3.3.

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

Öppet under
påsken

Boka rum 75 €/person

till andra i samma ålder.
Han är glad över att han också tog
en examen i litteraturvetenskap.
– Det är ytterligare ett råd: Passa
på och studera olika saker!

Ett gott råd
I den här serien ger personer
goda råd till sitt yngre jag.

Finns det något du skulle göra
annorlunda?
– Jag låter jättetråkig nu, men jag
kan inte säga att det finns några
stora saker jag skulle vilja ändra på.
– Det som inte blev av var att åka
utomlands en tid och studera. Jag
träffade Maria och vi ville båda
börja jobba och fick familj, vilket
var fint. Det var vårt gemensamma beslut.

Ta det lugnt, det ordnar
sig! Så säger Björn
Vikström till sitt tjugoåriga jag.
TEXT: ULRIKA HANSSON

E

fter att ha varit biskop i Borgå stift i tio
år är Björn Vikström
tillbaka där han strövade omkring också som tjugoåring,
nämligen i akademikvarteren i
Åbo. Han är professor i systematisk teologi vid Åbo Akademi.
– Jag har svårt att säga själv hurdan jag var som tjugoåring. Jag hade avlagt militärtjänstgöringen i
Dragsvik och börjat studera teologi vid Åbo Akademi.
Under militärtjänstgöringen hade han tänkt läsa till inträdesförhöret till medicinska.
– Men jag lyckades inte riktigt
samla mig. Jag brukar skoja och säga att jag mest läste serietidningar, med det ska man inte gå till inträdesförhör.
Efter att han övervägt studier i
statsvetenskap och matematik landade han ändå vid teologiska.
– Jag var väldigt osäker på om jag
var på rätt ställe, men jag tänkte att
om jag inte prövar teologi så kanske jag ångrar mig.
Under början av studierna letade
han också fram blanketter för att
åka ut som fredsbevarare.
– Men det var kanske mest en
flyktreaktion för att jag inte visste
om jag var på rätt ställe. Alla alter-

»Jag brukar
skoja och säga
att jag mest läste
serietidningar.«
Var du utåtriktad eller mer avvaktande som ung?
– Jag var kanske både och. Som person är jag mer lyssnande, men jag
har också fått förtroendeuppdrag
och ledarskapsuppdrag, så jag har
inte varit rädd för att stiga fram.

Björn Vikström är tillbaka i de kvarter han strövade i som tjugoåring.
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Björn Vikström 19 år. FOTO:PRIVAT

nativ var inte så allvarligt menade.
Ett par år in i teologistudierna
började han trivas på allvar, och efter tre år kunde han också tänka sig
att jobba som församlingspräst, något som inte lockat tidigare.
– Rådet till mitt tjugoåriga jag
skulle vara: Ta det lugnt, det ordnar sig! Trots att det kanske inte blir
som du har tänkt dig så blir det ändå bra. Den tryggheten skulle jag
gärna ge till mitt tjugoåriga jag och

Hur ser du på den unga Björn, irriterar han dig eller väcker han
din sympati?
– Jag vet inte … Det är jag, samtidigt
ett annorlunda jag än i dag. Men
visst känner jag igen mig. Jag håller
föreläsningar i samma hus där jag
gick på föreläsningar, så jag minns
hur det kändes. Jag sympatiserar
nog med den unga Björn. Men säkert hade jag drag då som skulle irritera mig i dag, det är generationsfrågor, inget dramatiskt.
– Jag kan ibland önska att jag hade en större frimodighet då, men
det har behövts tid för att det ska
växa fram.

Jesus kunde ha varit från Åland. Hans hemland lydde under främmande makt, han talade ofta om riket och alla hans kompisar jobbade på sjön.

Det ordnar sig!

