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Nordisk nödhjälp
tagen på säng
”Man betraktade
kanske
Ukraina
som långt
borta.”

IBLAND måste man ha otippade
bundsförvanter för att snabbt kunna göra det rätta. Så blev det också för
kyrkornas globala biståndsjätte ACT
Alliance som raskt behövde få i gång
tonvis med kyrklig nödhjälp in i det
krigsdrabbade Ukraina.
Närmast till buds stod Ungerns kyrkors
nödhjälp, som sedan översvämningar i
ukrainska Transkarpatien 1998 har varit
verksam i Ukraina i över två årtionden.
ETT STÖRRE bekymmer för bland
andra Kyrkans Utlandshjälp i Finland som agerar via ACT-alliansen blir
imageproblemen kring Ungern.
Ungern har de senaste åren kopplats
samman med en arg ton mot flyktingar.
Det styrande Fidesz har varit hårt mot
landets egna socialt utsatta. Och mot
mindre kyrkliga organisationer och kristna rörelser. Så var landar ukrainska flyktingar nu i den bilden i Ungern?
Mot den bakgrunden verkar den ekumeniska ungerska nödhjälpen HIA bära
tumavtryck av den allt mer odemokratiska regeringschefen Viktor Orbáns regim.

Å andra sidan behöver den kristna ekumeniska gemenskapen i Europa samtidigt ha en viss ömhet för att en kring
ränd medelstor hjälporganisation i Ungern gör vad den kan, trots att regimen
mitt i EU öppet skär i mänskliga rättigheter och demokrati.
Den är inte den enda biståndsorganisation i världen som är tvungen till sådana kompromisser.
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DET BORDE vara en rejäl väckar
klocka för de relativt rika folkkyrkorna
i Norden att det inte fanns så många alternativ den där februarimorgonen då
Ryssland anföll Ukraina.
Fem nordiska länders evangelisk-lutherska kyrkors nödhjälp kanaliseras nu i
huvudsak via HIA.
Man betraktade kanske Ukraina som
långt borta. Ett krig pågick lågintensivt
i hela åtta år, utan att det väckte större
luthersk hjälpberedskap i Norden, eller i
stora Tyskland, förrän nu. Nu byggs den
plattformen från noll, medger man inom kyrkornas biståndsorganisationer.
Då har den evangelikala världen och
nordiska frikyrkor odlat sina band bättre. De jobbar ju inte i den stora skalan
av långtradarkonvojer. Men med rakare
rör direkt till församlingar och trosvänner i Ukraina.
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle på Kyrkpressen.
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Edda gjorde örhängen för Ukraina,
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”Ryska folket står
inför ett vägval”
Vem är du? Efter att ha vis
tats i hemlandet av privata
skäl har nu Anders Mård
återvänt till S:t Petersburg,
sin hemstad.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
Under den korta tid han varit i Finland har
Ryssland förändrats och innan avresan visste han inte exakt vad som kommer att möta honom.
Det är ett annorlunda Ryssland du återvänder till?
– Absolut. Jag insåg redan 2016-17 att det
Ryssland jag i början av 2000-talet lärde
känna och tycka om har tynat bort. Redan
då gjorde det mig ledsen.
– Knappast någon har någon större lust
att leva i en totalitär stat, i en diktatur. Det
har jag aldrig gjort och jag är nyfiken på hur
det ryska folket kommer att tackla det. De
står nu inför ett vägval, men problemet är
att presidenten redan valt för folket. Han har
sedan 2011 gjort en långsam revolution där
han avsatt folket och inte tvärtom. I bästa
fall har nu folket vaknat upp. Men det kan
vara svårt att få förändringar till stånd.
KYRKPRESSEN NR 7 • 31.3.2022

Är du rädd för din egen säkerhet?
– Det har alltid varit lätt att vara finländare i nordvästra Ryssland. Jag är ackrediterad journalist hos ryska utrikesministeriet
och har tillstånd att utföra mitt jobb. Hittills har jag inte haft något problem. Men
det har blivit svårare för utländska journalister att få intervjuer framför allt av tjänstemän. Nu oroar jag mig för vad läget är
och för vilka möjligheter jag har att jobba.
Hur har landet förändrats under de tjugo år du bott i S:t Petersburg?
– Förändringen till det sämre skedde redan när Putin blev president på nytt efter parentesen med Medvedev. Efter 2011
när det fuskades något otroligt fräckt i
valet till Duman märktes det i de politiska processerna. När Krim annekterades 2014 påverkades samhällsklimatet på
ett helt annat sätt. Det chockade mig hur
den så kallade patriotismen och stoltheten över vad man gjort började trummas
fram överallt.
Kom kriget som en överraskning för
vanligt folk?
– Det kom det. Att armén höll på att mobilisera trupperna vid gränsen till Ukraina
var ingen nyhet i de ryska medierna. Propagandan höll då på att svartmåla Nato

GÖR:
Svenska Yles
medarbetare.
Författare.
BOR:
I S:t Petersburg sedan 20
år tillbaka.

med ett narrativ att Nato kommer närmare våra gränser. Regimen verkade inte vilja
bädda för kriget genom att måla upp hotbilder mot Ukraina. Jag tror de förstått att
folk inte skulle applådera det på förhand.
Hur länge tror du kriget kommer att
pågå?
– Jag hoppas det tar slut i morgon. Det verkar som den ryska armén kört fast och det
snabba blixtkriget blev pannkaka. Den politiska ledningen verkar vara förvirrad. Jag
tycker mig se några små tecken på en vilja
till kompromisser från den ryska sidan. Jag
är helt säker på att de inte förväntat sig de
här sanktionerna. Ryska folket har de kontroll över, men det finns ändå vissa sprickor där också. Frågan är ändå hur långt den
nuvarande presidenten är villig att gå för
att nå sina mål. Det här kriget kommer att
ta slut en dag, men problemet med dagens
Ryssland försvinner ingenstans. Särskilt inte om den nuvarande ledningen sitter kvar.
Hur ser du på den ortodoxa kyrkans roll
i det hela?
– Kriget splittrar ryska folket och därmed
också församlingarna. Utåt sett håller de
flesta församlingar och präster låg profil,
Jag är besviken över att kyrkan inte tagit
någon annan roll.
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De flesta
ukrainare flyr
på tåg via Lviv.
FOTO: ANTTI YRJÖNEN/
KYRKANS UTLANDSHJÄLP

Orbáns skugga över
Ukrainahjälpen
Kyrkans Utlandshjälps
samarbetspartner i
Ungern har dragits med
kopplingar till den kontroversielle premiärministern
Viktor Orbáns nätverk.
TEXT: JAN-ERIK ANDELIN
TIPSA
OSS!

Har du ett
nyhetstips?
Epost:
redaktionen@
kyrkpressen.fi
Telefon:
040 831 6902
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Kyrkans Utlandshjälp har gått över fem
miljoner insamlade euro för Ukraina. Först
kom de spontana donationerna från privatpersoner och företag, nu kommer de
större evenemangen som samlar medel,
säger Jouni Hemberg, verksamhetsledare vid Kyrkans Utlandshjälp.
För pengarna slussas mat, vatten och andra förnödenheter in i Ukraina. Men det
görs något överraskande från den för Norden bortre sidan av Ukraina, av den ekumeniska hjälporganisation Hungarian Interchurch Aid (HIA) i Ungern.
Tre av fem ukrainare som flyr Ukraina
kommer till Polen. Över den drygt 130 kilometer långa gränsstumpen mot Ungern
flyr en mindre del, men också här har över

300 000 ukrainare flytt under krigets första veckor.
– 300 ton förnödenheter har hittills slussats in, och nya långtradare går in hela tiden, säger Jouni Hemberg.

"Pinsamt" – men effektivt
Ungerska HIA som har bildats på 1990-talet av fyra kyrkor i landet är inte helt okontroversiellt.
Organisationen har i offentligheten stöd
av Ungerns omstridde premiärminister
Viktor Orbán – en av Europas mest avo
ga statschefer i fråga om flyktingar från
Mellanöstern och Afrika.
Orbáns fru, juristen Anikó Lévai, har i
snart 25 år varit goodwillambassadör för
KYRKPRESSEN NR 7 • 31.3.2022

Ungerskt nytänk kring flyktingar?
Ukrainahjälpen koordineras av den protestantiskt dominerade hjälpalliansen ACT
med säte i Genève.
I ett första globalt upprop till sina över
140 medlemskyrkor begärde ACT 19 miljoner euro för Ukraina. Av det kanaliseras 40
procent via ungerska HIA, resten via den
schweiziska evangeliska hjälporganisationen HEKS och Lutherska Världsförbundet.
Norden sitter starkt i ACT-alliansen
och Svenska kyrkans internationella chef
Erik Lysén leder styrelsen. Att man valt
HIA säger han bygger på förtroende för att
arbetet följer humanitära principer och är
professionellt.
Chefen för HIA:s internationella arbete
Klára Keveházi ska enligt honom ha sagt
att tumskruvarna i och med Ukrainakrisen
inte är så hårda från Orbánregimen längre.
– Man har också hela tiden kunnat jobba humanitärt i andra länder. Ukrainakrisen kan också leda till en typ av samtal

Hungarian Interchurch Aid
Ekumenisk hjälporganisation (Ökumenikus segelyszervezet) i Ungern, grundad
1991 av de lutherska, reformerta, metodistiska och unitariska kyrkorna.
Arbetat i Ukraina sedan 1998, långvarigt
hjälparbete i Irak och Afghanistan.
Prioriteras av protestantiska ACT-alliansen som viktigaste kanal för Ukrainahjälp.
Dragit sig tillbaka från asylförläggningar i
"taggtrådszonerna" i Ungern 2018.

om flyktingars och migranters rättigheter i Ungern. Det är intressant, säger Erik
Lysén till Kyrkpressen.
Viktor Orbáns frus roll i HIA är enligt
honom "en galjonsfigurs" och härrör sig
från tiden innan den senaste politiska utvecklingen i Ungern startade, säger Lysén.
Orbánregimen har ofta beskrivits som
rasistisk, antiliberal och flyktingfientlig. Enligt en rapport från det Europeiska
flyktingrådet Ecre för några år sedan ska
inga ungerska folkrörelser längre verka vid
landets förläggningar för asylsökande från
länder utanför Europa.

»Viktor Orbáns fru
har i snart 25 år varit ekumeniska HIA:s
goodwillambassadör.«
Inte heller HIA ska enligt EU-organet
ha verkat i de taggtrådsbeströdda gränsområdena sedan 2018. Bara spridda besök
från enstaka församlingar och Röda Korset tillåts där längre.

Övervintrad angivare

Var står Viktor Orbán i dag i fråga om flyktings- och asylrättigheter? FOTO: WIKIMEDIA
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FOTO: ARKIV/JOHAN SANDBERG

organisationen, som enligt ungerska medier ska ha fått en status i anslutning till
regeringen, utöver att bara vara ett samarbetsorgan mellan kyrkor.
Eftersom HIA också har omfattande diakoni i själva Ungern har medier i landet
haft frågor om hur det rimmar med att regeringen Orbán samtidigt tar till hårdare
tag mot till exempel landets arbets- och
bostadslösa.
– HIA tycker det är pinsamt, säger Jouni Hemberg.
Från finländsk sida ska man ändå, när
ärkebiskop Tapio Luoma besökte i Ungern i höstas, ha bedömt att HIA som hjälporganisation håller måttet.
I det rådande läget är HIA erfaret i Ukraina. Nödhjälpen har verkat där länge, redan
före krisen kring Krim och Donbass 2014.
Från finländsk sida har Kyrkans Utlandshjälp samarbetat med ungerska HIA
i Afghanistan. Den ungerska kyrkhjälpen
har också länge verkat i Irak. Det är också vad många som motsätter sig flyktingströmmar i Europa anser vara en bättre modell än att ta emot asylsökande här.

Ungerska medier avslöjade också 2017 att
HIA:s nuvarande ledare, den lutherske prästen Lászlo Lehel, under den kommunistiska regimen i landet på 80-talet hade varit en angivare för landets säkerhetstjänst.
Han hittades i arkiven under täcknamnet
"Filosofen".
Efter avslöjandet meddelade Lehel att
han avgår för att "reflektera över sitt förflutna", men ska enligt ungerska medier
efter stöd från det styrande Fidesz-partiet ännu samma år ha fortsatt leda verksamheten.
Det gör han trots sina 73 år än i dag.

Åklagaren yrkar på villkorligt
för Johan Candelin

Martyrkyrkans vänners ordförande Johan Candelin åtalas misstänkt för grovt skattebedrägeri.
Åklagaren yrkar på villkorligt fängelse.
Åtalet gäller nu honom personligen och har
inget med Martyrkyrkans vänner att göra. I juli ifjol friades Candelin och MKV på alla punkter av hovrätten gällande ett åtal för penninginsamlingsbrott. Den domen har vunnit laga kraft.
I en kommentar Johan Candelin tillsänt Kyrkpressen skriver han att han under åren 2013 till
2018 förmedlade utländska donationer främst från
två vänner och deras organisationer för att rädda
människoliv, skapa fred, förhindra våld mot kvinnor och hjälpa flyktingar med bostad och mat.
– Enligt givarna har förmedlingen gått till ändamål i olika delar av världen helt enligt deras
önskemål. Människoliv har räddats, hjälpen har
kommit fram och man har uppnått fred bland annat i Georgien och Colombia, skriver Candelin.
– Skattemyndigheten har beslutat att jag ska
betala inkomstskatt på de pengar jag förmedlat
vidare. Jag var inte medveten om denna skyldighet, men har nu betalat bort hela skatteskulden.
Enligt Österbottens Tidning handlar det om
sammanlagt 348 000 euro som Skatteförvaltningen anser att Candelin borde ha deklarerat som förvärvsinkomst. Han har endast deklarerat en femtedel, de pengar som han själv lyft som arvoden.
Åklagaren och Skatteförvaltningen menar att
Candelin måste ha insett att dessa pengar borde
deklareras. Själv hävdar han motsatsen.
– Jag förstår det fortfarande inte. De pengar jag
deklarerat är sådana jag har lyft, det jag inte deklarerat har gått direkt till arbetet ute i världen,
sade han under rättegången.
Dom i målet ges den 22 april.

Pappersstrejk påverkar KP
På grund av bristande tillgång på inhemskt tidningspapper kommer Kyrkpressen de kommande
numren att vara lite tunnare än vanligt. Normalt
innehåller Kyrkpressen 32 sidor men i rådande
läge tvingas vi göra 20- eller 24-sidiga tidningar.
Pappersbristen i Finland påverkar också andra tidningar och beror i första hand på den pågående konflikten mellan Pappersförbundet och
UPM. Konflikten har inneburit att produktionen
på samtliga UPM:s fabriker i Finland ligger nere
sedan den 1 januari i år. UPM:s fabrik i Jämsänkoski är den enda fabriken i Finland som producerar dagstidningspapper.
I rådande läge publiceras en del artiklar endast
på vår webbplats www.kyrkpressen.fi.
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”Jag hade inte
väntat ett krig
under mitt
arbetspass”

Osäkerhet är inte detsamma
som otrygghet, säger ärke
biskop Tapio Luoma.
När kriget känns nära är
hans råd till alla människor
av god vilja: Ge pengar och
stöd. Värna det andliga. Håll
fast vid det som också i van
liga tider har gett dig kraft
och glädje.
TEXT: JAN-ERIK ANDELIN
FOTO: NICKLAS STORBJÖRK
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apio Luoma var ung österbottnisk församlingspastor i Peräseinäjoki när
det var krig i Europa förra gången.
– Jag kommer ihåg chocken kring krigen kring Jugoslaviens sönderfall. Jag har kvar ett urklipp med en ung
mamma som gråtande kravlar sig fram genom leran med ett litet barn på armen, förmodligen under beskjutning. Jag har alltid haft klippet mellan bladen i min bibel,
säger han.
Nu är mångas oro att Ukrainakrisen ska
få också Finland att drabbas av kriget.
Nu är Tapio Luoma, 59, ärkebiskop. Han
hör till dem som för kris och krig har färdigt
inspelade radiotal i landets låsta skåp. Morgonen då Ryssland anföll Ukraina plockades en morgonandakt med honom, som
hade legat färdig ända sedan Krimkrisen
2014, ur hyllan och sändes.

– Det finns
en absolut
rättvisa. Om
inte nu, så
någon gång,
någonstans,
säger ärkebiskop Tapio
Luoma.

Har du någonsin tänkt dig i rollen som
en krigstida ärkebiskop?
– Nej. Krig förs ju i världen hela tiden, men
jag hade aldrig föreställt mig att ett det
skulle bli krig i Europa på mitt arbetsskift.
Är du överraskad att religionen blev ett
så starkt element vid Rysslands attack?
– Ja, faktiskt. Man hade ju kunnat se redan en tid att stat och ortodox kyrka har
stått varandra nära i Ryssland. Men att
det kom fram på det här sättet och i patriarkens predikningar dessutom! Men
därmed har vi förstått att det finns något slags kollektivt själslandskap bland
de ryska ledare som stöder kriget. Och
att det skiljer sig väldigt mycket från hur
vi tänker i väst.
Det är uppenbart gamla tankar om hur
staten ständigt är hotad från alla håll så att
det till och med hotar ett messianskt uppdrag hos Ryssland.
KYRKPRESSEN NR 7 • 31.3.2022

Har vår kyrka några ”Niinistö och Putin”-insikter som inte andra protestantiska kyrkor har? Som ”kyrkan med
den längsta gränsen” mot den rysk-ortodoxa världen?
– Jag har väl försökt att inte tänka på det …
Vi har ingen speciell kunskap om Ryssland eller den rysk-ortodoxa kyrkan som
inte andra protestanter skulle ha. Men vi
är tillsammans med Tysklands evangeliska kyrka och den anglikanska kyrkan en
av få protestantiska kyrkor som har bilaterala relationer dit.
– Men Estland och Lettlands lutherska
kyrkor har väl mera konkret erfarenhet av
att leva till och med under sovjetväldet.
På vilken nivå gör kyrkan nu sin viktigaste insats i tider av kris?
– Det börjar från den enskilda kristna på
gräsrotsnivå och hens beslut och lösningar. Sedan kommer församlingarna och sist
hela kyrkans insats för att koordinera och
ha ett gemensamt budskap utåt.
Det snabbaste sättet att konkret stöda nu
är att stöda ekonomiskt. Många flyktingar
från Ukraina är också ortodoxa och det är
viktigt nu att samarbeta med de ortodoxa
församlingarna. Och att inte vara ovänlig
mot ryssar i Finland och beskylla dem för
vad Vladimir Putin gör, säger Tapio Luoma.

”Vi tänker ofta att
trygghet är att vi
ska veta vad som ska
hända”

Din kyrka förberedde ännu för några
månader sedan ett besök av patriark
Kirill i Finland. Varför då?
– Vi var tre kyrkor, den katolska kyrkan,
Finlands ortodoxa kyrka och vi, som hade en gammal inbjudan från förra årtiondet. Lutherska kyrkans ärende är att föra
samtal om våra kyrkors lära, vilket vi har
gjort sedan 1970-talet, redan under den
djupa sovjettiden.
Den rysk-ortodoxa kyrkan har odlat
sin socialdoktrin och nationalism sedan början av 2000-talet. Har ni någonsin talat om den?
– Nej, så långt har vi aldrig kommit. Det
är svårt att veta hur stor spridning det är i
frågan hos våra ortodoxa samtalspartner.
Men jag har svårt att tänka mig att det inte
också där skulle finnas olika åsikter. Men
kyrkan är väldigt hierarkisk.
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Vad är ditt råd till den som oroar sig
för kriget?
– Att den egna vardagen ska gå vidare. Håll
fast vid egna planer och drömmar. De förändras av omständigheterna, men låt vardagen fortsätta. Barn ska gå i skola. Föräldrar ska fortsätta gå till sina jobb. Fortsätt med hobbyer och gör det som också
i normala tider har gett glädje och kraft.
Tapio Luoma uppmanar också att ge de
egna tankarna andrum och att inte låta krigets bildspel ta över. Att vi mer eller mindre alla är ängsliga och oroliga måste man
kunna säga högt, säger han.
– Många generationer av kristna har insett att osäkerhet och trygghet inte utesluter varandra. Vi har ibland en tanke om att
att jag för att vara trygg måste vara säker
på vad som ska hända. Men det kan man
ju aldrig veta.
Vad ger dig själv hopp?
– Ett slags tro på en absolut rättvisa. Att tro
på Gud är, vid sidan av allt annat, en övertygelse om att det finns en absolut rättvisa.
Om inte nu, så någon gång, någonstans.

Vill du hjälpa –
tänk först och
andas djupt
Få ett lugn och varva ner. Det gäller
den som är på flykt undan kriget.
Men lika mycket den som spontant rycker ut och vill hjälpa.
TEXT OCH FOTO: JAN-ERIK ANDELIN
Att hjälpa är, dessvärre också det, sin egen
konst. Det har blivit sagt i flera repriser under
Ukrainakrisens första månad, som redan den
beräknas kunna föra uppemot 80 000 flyktingar också till Finland.
De evangelisk-lutherska biskoparnas första
signal var att anslå en stor summa pengar. I rundbreven från Kyrkostyrelsen har signalen varit
densamma, till och med före uppmaningen att
ordna det andliga med andakter och böner.
– Det är de flesta stora hjälporganisationers
riktlinje. Stöd ekonomiskt dem som färdigt har
kanaler och kontakter, säger den erfarna diakoniarbetaren Ulla Siirto, i dag sakkunnig på
kyrkans arbete med flyktingar.
Att donera saker och varor blir snabbt ett problem. Diakoniarbetare runtom i kyrkan försöker vara finkänsliga och ta emot dem. Men hon
har också hört om hur de ibland får föra ett donationssvinn som ingen frågar efter till soptippen – och diakonin betalar sopavgiften.
Också i ivern att hjälpa genom att inkvartera
flyktingar privat uppmanar Ulla Siirto att andas
djupt och tänka efter.
– Viktigast när man möter någon som flyr ett
krig är att skapa lugn. Att själv snurra på för
att fort-fort skaffa en annan hjälp blir inte alltid … så bra.
Om man sedan efter ett par veckor märker att
man har tagit på sig ett alltför stort uppdrag, så
är det inte alls bra för en ukrainsk flykting att
behöva lämna en plats där han eller hon redan
lite hade börjat slå sig ner, säger hon.
– Hellre då så att de först bor på ett mottagningscenter och sedan i lugn och får se sig om
vad som ska hända härnäst, säger Ulla Siirto.

– Vill du hjälpa, stöd först dem som har färdiga
kanaler och kontakter, säger Ulla Siirto.
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Anneli Pandora Magnusson
säger att Finland är som en
stor famn för henne.
– När det har varit som tuf
fast i mitt liv i Sverige har det
ofta varit en tröst att komma
hit till Finland.

– Så bra som
jag mår nu,
har jag aldrig
mått tidigare,
säger Anneli
Magnusson.

TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON

M

ånga känner Anneli
Pandora Magnusson
som den lite fräcka
technodrottningen från Sverige som
var stor i världen på
90-talet. Hon turnerade runt jordklotet
och sålde miljontals med skivor.
– Jag föddes i Björkbacken utanför Västerås i Sverige i början av 70-talet.
Hennes pappa var starkt emot kristen tro.
– Jag fick öva i kyrkans barnkör i skolan,
men inte sjunga på konserterna i kyrkan.
Hennes familj är en brokig historia.
– Pappa och mamma var gifta i trettio år.
Vi var alla rädda för vår pappa.
Anneli Magnussons mamma har i vinter
flyttat in på ett boende för demenssjuka.
– Jag har hjälpt henne mycket de senaste åren. Nu först förstår jag hur lika min
mammas och mitt livsöde är och har varit. Vi är så otroligt lika.

»Vi var alla rädda för
vår pappa.«
Hon tog kontrollen över sitt liv
Att Annelis pappa var elak har speglat av
sig på alla syskon.
– Båda mina bröder blev alkoholister.
Den bror jag stod närmast gick bort nyligen och den andra är inte i gott skick. Vi
systrar, å andra sidan, hjälpte mamma väldigt mycket. Hon är så snäll och har alltid
gjort sitt bästa för oss.
Hennes mammas liv handlade ofta om
att värja sig gentemot Annelis pappa och
försvara barnen.
– När de äntligen skilde sig blev min
mamma fri och självständig. Hon är så
väl värd glädje och trygghet! Mina bröder
har tagit så mycket av hennes tid, energi
och pengar.
– Jag har upprepat många av min mammas misstag. Men jag bestämde mig och
lyckades till slut själv ta tillbaka makten
över mitt liv.
Anneli har lyckats befria sig från två
långa destruktiva relationer, liknande
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”Det finns
ingen bitterhet kvar”
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KOLU M N

den som hennes mamma hade med Annelis pappa.
Det har tagit halva hennes liv att förstå
hur sjuka hennes destruktiva relationer var.
– Jag hade inga positiva manliga referenser. Jag visste inte hur en fungerande
parrelation skulle se ut.

Jag är så
trygg med dig

Bedrog henne ekonomiskt
Annelis första man bedrog henne ekonomiskt. Han skötte ekonomin i hennes företag.
– Jag hade en blomstrande karriär, men
hans lögner slog allt i spillror.
Kvar blev hon med enorma skatteskulder.
Sexton år efter avslöjandet blev hon till
slut fri från anklagelserna om skattebrott.
– Jag har alltid trott på att rättvisan segrar. Det var en oerhörd lättnad att kunna
lämna det här kapitlet bakom mig.
Genast när hon hade lämnat den första
destruktiva relationen, gick hon in nästa.
– Jag planerade inte att gå in i en ny relation, men jag blev gravid väldigt snabbt. Efter en tid visade det sig att pappan till mitt
barn hade stora alkoholproblem. Det blev
en 10-årig historia, med viss glädje men
också mycket otrygghet och sorg.
Relationen sammanföll med att musikbranschen gick in i en kris och hennes personliga liv rasade.
– Hela musikbranschen kämpade i 5–10
år på grund av den illegala olagliga nedladdningen.

»Jag måste ta mig ur
relationen. Rädsla är
inte från Gud.«
Det dummaste beslutet
– I båda mina relationer har vi som par både arbetat och levt sida vid sida. Tanken
var god, men det har varit det dummaste
beslut jag har tagit i mitt liv.
Hon beslöt sig att för att separera från
pappan till sin son, för sin och sonens bästa.
– Han hotade mig på många sätt. Han sa
att om jag lämnade honom så skulle han
krossa mig, vilket han också försökte under flera år.
Hon läste i Bibeln om helig vrede.
– Till och med Jesus kände helig vrede.
Jag ville ha en bra relation till min sons
far. Men han gjorde negativa val baserade på hämnd, så det gick inte. Jag måste ta
mig ur relationen. Rädsla är inte från Gud.
Det här blev början på en två års komplicerad separation.
– Det tog tio månader med rättsliga processer för mig för att få honom att flytta
ut ur mitt hus.
Det här var en väldigt tuff tid i mitt liv.
Men jag bad om kraft och beskydd.
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»Jag fryser in i
märgen
den
kvällen.«

Finska Mikko från Björneborg är Annelis stora
kärlek.

Ingen bitterhet finns kvar
År 2007 lät hon sig döpa sig, i en pingstkyrka.
– När människor ojar sig över hur mycket otur jag haft säger jag: Det här har hänt,
men varje gång har jag blivit buren igenom.
Nu finns ingen bitterhet kvar.
Efter att Anneli bröt med mannen som
är hennes sons pappa, åkte hon till Finland och ”gigade”. Och det var i Finland
som hon träffade sin stora kärlek.
– Där träffade jag Mikko. Han var inte
som någon annan man jag hade träffat: helt
underbar, frisk, sund, kärleksfull, trygg, lojal, rolig, varm och vacker.
Anneli och Mikko är numera förlovade.
Mikko är hennes DJ på de otaliga konserter hon har gjort och gör i Finland. De finska fansen får inte nog av Pandora.
– När jag var på botten av mitt liv räddade
de finska fansen min karriär och ekonomi.
I dag bor hon på deltid i Finland.
– Det är alltid härligt att komma hit till
Finland. Redan från första besöket fick jag
ett otroligt varmt bemötande. Så är det än
i dag, och den varma känslan är ömsesidig. Jag har faktiskt rötter i Finland, min
mormors släkt kom från finska Karelen.
Anneli och Mikko har varit tillsammans
i snart tio år.
– Mikko kommer till Sverige under långhelger och på sommaren. Han har blivit en
trygg bonuspappa för min son Leon.
– Jag har allt jag har drömt om. Jag har
en underbar son som är nästan 18 år. Jag är
fri, jag är självständig, jag har ett nytt eget
företag som blommar. Så bra som jag mår
nu, har jag aldrig mått tidigare.

VI HADE besökt tandläkaren för en rutinkontroll. Min sjuåring hade fått en liten gummiödla som bevis på avklarat
mod. Han satt tankfull och såg ut genom fönstret när jag körde hemåt. ”Jag
är så trygg med dig”, sa han plötsligt.
Jag har tänkt på det här med att vara någon annans trygghet. Tidigare visste jag
inte att det finns en stad som heter Mariupol. Nu vet jag att människorna där inte
har mat att ge till sina barn. Hur gör du då
för att vara någon annans trygghet? Vad
skulle jag säga till mina barn i en källare
i Mariupol? Skulle jag ha kraft att göra
min röst lika lugn som jag minns att min
mammas var när hon nattade mig.
NI BEHÖVER inte vara rädda, säger jag till mina pojkar när de grubblar
över Putin. Min pappa var åtta när vinterkriget bröt ut. Många gånger om tog
han avsked av sin pappa som skulle ut
i kriget. Byn var full av män som åkte
iväg på lastbilsflak till tåget.
Jag dricker kaffe med mina föräldrar.
Det finns ingen direkt orsak till oro för
egen del, säger vi och stryker varandra
över ryggen i förbifarten när vi dukar av.
Mellan raderna finns allt det andra.
Jag intervjuar biskop emeritus John
Vikström om Ukraina. Som barn cyklade han till tågstationen med sin pappa som skulle ut till fronten. Han såg tåget försvinna och cyklade hem igen med
två cyklar. ”Jag är inte rädd”, säger John.
Byborna på min hemort gör i ordning
för ukrainska flyktingar. Prydligt bäddade sängar och mjuka nallar som väntar.
Försöken att vara varandras trygghet
är trevande ibland, välviljan ändå obändig som en urkraft.
EN KVÄLL kommer jag hem efter att ha
fört blommor och bröd till en god vän,
som mist sin mamma alldeles för tidigt.
Jag fryser in i märgen den kvällen, vårvindarna känns så kalla i år.Jag kollar telefonen, en annan god vän har skickat en
bild till mig, en teckning som hennes tioåring gjort i religionsundervisningen.
Den föreställer en vackert färgglad regnbåge som växer fram ur molnen, stjärnor
runtomkring. Undertill har han skrivit:
Min skatt är mitt liv, min plats på jordklotet. Jag börjar gråta, för det gör man
ibland när man får den tröst man söker.
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen.
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BETRAKTAT

SÖNDAG 3.4.2022, Femte söndagen i fastan
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 Judica som betyder ”Skaffa mig rätt”. Med den här söndagen
inleds den så kallade djupa fastan, som sträcker sig till slutet av stilla veckan.
Jesus är förmedlaren av ett nytt förbund. Han dog för att Guds skingrade barn
skulle samlas och bli ett. Temat för söndagen är Lidandets söndag.

Helgens texter
HEIDI JUSLIN-SANDIN

Vi har varandra
VI ÄR på väg. Du är på väg. Jag är på väg. Ibland blir vägen
brant, svår, outhärdlig och full av fasa. Vi önskar att allt är
en dröm, en mardröm som vi alldeles snart vaknar ifrån och
upptäcker att allt det hemska bara var en ond dröm. Men så
är det inte, det är bara vårt önsketänkande. Det onda har inte skingrats och vår väg fortsätter.
Jag tror att också Jesus stundvis hoppades eller åtminstone tänkte tanken att hans väg mot Golgata bara var en ångestfylld dröm. Att planen med hans liv, att vägen skulle ta
en annan vändning. Att stigen skulle bli mindre brant och
att stenarna skulle vara mindre vassa. Jesu mänsklighet hinner upp honom.

FÖRSTA LÄSNINGEN
1 Mos. 22:1–13
ANDRA LÄSNINGEN
Hebr. 9:11–15
EVANGELIUM
Joh. 11:47–53

”Ni förstår ingenting.
Ni fattar inte att det
är bättre för er att en
enda människa dör
för folket än att hela
folket går under.”
Läs mera i
Joh. 11:47–53.

Psalmförslag
844: 1–3, 9
76: 1–7
76: 8–10
216
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

Jesus, hjälp mig att
inte blunda!
Bönen är skriven av Heidi Juslin-Sandin.

»Vi behöver hjälpa varandra
att hålla modet uppe. Sträcka
ut en hand, en vattenflaska,
en filt. Vara medmänniskor
på vägen.«
NÄR VI ser oss omkring, ser vi att det finns de som har det
svårare, de vars skosulor givit upp, de som saknar vägkost, de
vars väg bombas sönder och de som helt tappat hoppet om en
bättre morgondag. Det finns de som har ett alldeles för tungt
bagage och de som stretar vidare med spädbarn i famnen.
Vi är på väg. Vägen är inte skonsam, men vi har varandra.
Vår uppgift är att dela matsäck, sittunderlag och skavsårsplåster. Vi får lyssna till varandra, läsa kartan tillsammans
och ibland och helt konkret bära varandras bördor. Vi finns
här och nu och vi är på väg. Han som delar vägen med oss har
känt huden svida, hungern och törsten, ilskan och hopplösheten. Det fanns inget gudomligt skimmer över hans lidande. Och ändå, eller trots det, blev hans väg en hoppets väg
för oss, för mänskligheten.
Vi behöver hjälpa varandra för att hålla modet uppe. Sträcka
ut en hand, en vattenflaska, en filt. Vara medmänniskor på vägen. Välja att inte blunda, vara modiga. Bära varandras hopp.

Heidi Juslin-Sandin är präst i Kyrkslätt. Hon drömmer
om fred och försoning. Hennes tips: drick en mugg
varm kakao i vårsolen, gärna tillsammans med någon.
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SÖNDAG 10.4.2022, Palmsöndagen

Nästa söndag
kallas även Dominica palmarum. Namnet syftar på händelsen då Jesus red
in i Jerusalem och människorna strödde palmkvistar på hans väg. Hos oss
har palmkvistarna ersatts med kvistar av vide. På palmsöndagen bereder sig
kyrkan att följa Frälsaren under de sista skedena av hans liv. Temat är Ärans
konung på förnedringens väg.

Helgens texter
FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 50:4–10 eller
Sak. 9:9–10
ANDRA LÄSNINGEN
Fil. 2:5–11
EVANGELIUM
Joh. 12:12–24

”Nästa dag, när de
många som hade
kommit till högtiden
fick höra att Jesus
var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut
för att möta honom.”

Psalmförslag
847
79
87
160
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

Läs mera i Joh. 12:12–24.
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I DIN FÖRSAMLING

PROGRAMMET
UNDER TIDEN
1.4–13.4

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

”Vi hittar lösningar i grupp”
I april och maj är alla
som har sorg välkom
na att delta i en sorge
grupp i Esbo.

att vi behöver. Ibland försöker vi
glömma sorgen och tala om framtidstro och hopp. Om man inte orkar tala i gruppen, kan man lyssna på vad de andra berättar och få
kraft av det.

TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

Kan jag lita på att det som jag
berättar i gruppen stannar där?
– Vid första träffen kommer vi överens om att det som vi säger till varandra under våra träffar stannar där.
Vi behöver lita på varandra.

Vad gör man i en sorgegrupp?
– I en sorgegrupp funderar vi tillsammans på vad vi behöver för att
må bra. Tillsammans är det lättare
att hitta bra lösningar, lättare än
om vi är ensamma, säger Mirja von
Martens, som är församlingspastor i Esbo svenska församling och
kommer att leda gruppen.
Vem får komma med, måste det
handla om en anhörigs död? Får
man komma trots att det gått
länge sedan man förlorat någon?
– Sorgegruppen är menad för dem
som har sorg för att någon har dött.

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
ESBO

HÖGMÄSSOR:
Esbo domkyrka sö 3.4 kl. 12.15:
Jäntti, Malmgren, Brunell, sångare
från EsVoces. Kyrkkaffe.
Olars kyrka sö 3.4 kl. 17: Mässa med
stilla musik. von Martens, Malmgren,
kören Ecoro under ledning av Martina
Brunell. Kvällsté.
Esbo domkyrka sö 10.4 kl. 12.15:
Mässa med små och stora. von Martens, Malmgren, Lemberg, William
Häggblom.
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
kapell varje fre (inte långfredag 15.4).
Alla vuxna använder ansiktsskydd.
Påskstigen för små och stora: öpp-
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Mirja von Martens tror på att vi kan bära varandra i en grupp där vi delar liknande upplevelser. –Orkar man inte tala får man lyssna.
Om det har gått en lång tid sedan
man förlorat någon är man ändå
välkommen. Om sorgen handlar
om något ”mindre” kan det också vara bra att tala om det med någon, kanske med en vän. Man kan
också kontakta någon anställd i
församlingen.

Hur kan det hjälpa en framåt i
sorgen att tala om den i grupp?
– I en grupp har vi kanske delvis
samma upplevelser och därför förstår vi lättare varandras situation
och kan hjälpa varandra framåt.
Vi ska inte tala för mycket om sorg
utan bara så mycket som vi känner

nar 2.4 på kyrkbacken invid Esbo
domkyrka. Öppen dagligen för vandring på egen hand.
Samlingar för daglediga: kl. 13–14.30.
Ti 5.4 Träffdax i Köklax kapell. Vi
samlas över en kopp kaffe och funderar på världens gång. To 7.4 Torsdagsträffen är en ny träffpunkt med
program, servering och andakt i Södrik kapell. 7.4 firar vi veckomässa.
Symamsellerna: Ti 5.4 kl. 16–19.00.
Handarbetsgruppen som arbetar för
mission och internationell diakoni i
Vita huset. Prästgårdsg.1.
Musik och välgörenhet för Ukraina:
Sö 3.4 kl. 18. Välgörenhetskonserten
Bön med barn- och ungdomskören
CandoMini i Esbo domkyrka till förmån för drabbade i kriget i Ukraina.
Pris 15/10€. Bidragen distribueras via
Kyrkans Utlandshjälp. Stabat Mater
av Pergolesi, a cappellamusik av
Arvo Pärt och Ola Gjeilo.
Må 4.4 kl. 19. JuuriJuhla – RotFest-konsert: I PolskaPandolfi-konserten väver Kreeta-Maria Kentala
och Tea Polso samman barockmusik
med folkmusik. Fritt inträde.

Sö 10.4 kl. 18. Palmsöndagskonsert i Esbo domkyrka. Buxtehude:
Membra Jesu nostri. Esbo domkyrkokantorer, MGRENsemble dir. Markus Malmgren, Helianna Herkkola,
Nina Kronlund, Juho Punkeri, Juhana
Kotilainen. Fritt inträde. Kollekt till
förmån för insamlingen Gemensamt
Ansvar.
Stöd och hjälp: To 21.4 kl. 18. Vårens
första träff av totalt fyra för Sorgegruppen i Förrättningskapellet vid
Esbo domkyrka. Gruppens träffar
leds av församlingspastor Mirja, mirja.vonmartens@evl.fi.
Naturvandring – Gemensamt Ansvar: Lö 23.4 kl. 13. Upptäckarlust för
alla åldrar i naturområdet Hanikka.
Packa egen matsäck och kom tillsammans med någon du känner sen
tidigare eller hitta ny gemenskap
med andra. Vi vandrar några timmar
till förmån för Gemensamt Ansvar.
Pris 10€, barn gratis. Anmälning senast 21.4 till kaplan Heidi, heidi.jantti@evl.fi, tfn 040 531 1046.
Diakonin stöder och hjälper: Ta kontakt med diakonerna: Nina 050 432

Får man komma även om man inte hör till församlingen i Esbo?
– Ja, det får man.
Gruppen samlas: Torsdag 21.4 kl. 18–19,
torsdag 28.4 kl. 18–19, torsdag 5.5 kl. 18–
19, torsdag 19.5 kl. 18–19. Plats: Förrättningskapellet vid Esbo domkyrka (nära
huvuddörren). Adressen är Kyrkparken 5,
02770 Esbo.

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.
Esbo svenska församlings kansli
på Kyrkogatan 10: Vi betjänar per
telefon må–fre kl. 9–13 och e-post.
Kansliet öppet för besök må och to
kl.9–13 eller enligt överenskommelse.
Bokning av dop, vigsel och jordfästning samt beställning av ämbetsbetyg och släktutredningar: Esbo
regioncentralregister, betjäning per
telefon och e-post må–ti kl. 9–15
och on–to kl. 9–12, fre stängt. 09
8050 2600, keskusrekisteri.espoo@
evl.fi, Bokningstjänster, 09 8050
2601, varauspalvelut.espoo@evl.fi.
Begravningstjänster, 09 8050 2200,
hautatoimisto.espoo@evl.fi.
Vid alla evenemang följer vi myndigheternas anvisningar. Munskydd bör
användas. Ändringar i evenemangen
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är möjliga. Aktuell information får du
på esboforsamlingar.fi och sociala
medier. Du kan också ringa församlingens kansli, 09 8050 3000, må–
fre kl. 9–13.

GRANKULLA

Sö 18.10 kl. 12: Högm
PÅSKFÖNSTER: I fönstren mot kyrkans innergård finns en påskutställning för hela familjen att se under
tiden 1-18.4. I påskfönstren kan du
göra en resa kring stilla veckan och
påskens händelser.
Fr 1.4 kl. 17.30: Ungdomsandakt i
kyrkan, Jona Granlund, Heli Peitsalo.
Kl. 18-22: Ungdomskväll i klubb 97,
Jona Granlund.
Sö 3.4 kl. 18: Kvällsmässa, Roger
Rönnberg, Heli Peitsalo. Graziakören
medverkar. Kyrkkaffe i nedre salen.
Ti 5.4 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, Catherine
Granlund,
Carola Wikström.
Kl. 18: Graziakören i övre salen, Heli
Peitsalo.
On 6.4 kl. 14: Kyrkosyföreningen i
övre brasrummet.
Kl. 17.15-19.15: Familjekväll i Grankulla kyrka med matservering, program och andakt, Daniela Hildén,
Heli Peitsalo.
To 7.4 kl. 10-11: Lovsångs- och förbönegrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund, Carola Wikström.
Lö 9.4 kl. 15-18: Stickcafé för dig
som är handarbetsintresserad i Sebastos. Förhandsanmälan till Daniela
Hildén 050 443 0045.
Sö 10.4 kl. 12: Palmsöndagens
högmässa, Daniel Nyberg, Barbro
Smeds. Kyrkkaffe i nedre salen.

Ti 12.4 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. Cecilia Forsén
berättar diakonins historia och nuläge.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine
Granlund, Carola Wikström.
Kl. 19: Konsert i Grankulla kyrka. O
crux splendidior Anna Marte, sång
och Kirill Kozlowski, cembalo och
piano. Frivillig programavgift till förmån för insamlingen Gemensamt
Ansvar.
On 13.4 kl. 10-12: Påskbasar utanför
södra S-market. Grankulla svenska
Kyrkosyförening säljer bakverk (sött
och salt) och har lotteri.

KYRKSLÄTT

FÖRSAMLINGENS MÄSSOR
Lö 17.10 kl.18-20: Bosta
Fre 1.4 kl. 10: Motion och Mission
i Masaby. Kontaktperson Susanna
Lönnqvist
Fre 1.4 Anmälningen till SommarDax
öppnar.
Fre 1.4 13-15 Effa på Hörnan.
Lö 2.4 kl.10: Mannamässa i S:t
Matteus kyrka. Kollekten uppbärs i
torrvaror och presentkort till lokala
matbutiker. Församlingen bjuder på
lunch efteråt.
Sö 3.4 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels
kyrka
Må 4.4 kl. 18.30: Sång och bön i S:t
Mikaels kyrka
Lö 9.4 kl.10-14: Påskpyssel i Ellen för
alla åldrar.
Lö 9.4 kl. 12: Slöjdgruppen samlas,
ledare Rune Lith. Gamla Kustvägen
86, välkommen med.
Sö 10.4 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels
kyrka
Må 11.4 kl.9.30: Påskandakt för
daghem och småbarnsfamiljer i S:t
Mikaels kyrka.

JOHANNES

Njut av sommardagar på Labbnäs
Anmälan till sommardagar för
äldre på Labbnäs: Vi vistas i
den underbara miljön på Labbnäs semesterhem på Kimitoön
6–10.6. Ledare är Karin
Salenius och André Troberg.
Anmälningar & förfrågningar till
Karin, tfn 050 380 0867.
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Må 11.4 kl. 17:30-19:30: Kompisklubb
i Ellen, för vuxna med specialbehov.
Ti 12.4 kl.9.30: Påskandakt för
daghem och småbarnsfamiljer i S:t
Matteus kyrkan i Masaby.
Ons 13.4 kl. 19: Toner i ljus och gestalt, konsert i S:t Mikaels kyrka
www.kyrkslattsforsamlingar.fi
- tel. 040 350 8213

avslutning sö 24.4 kl. 16.00. Sista anmälningsdagen 14.4.2022. Du hittar
anmälningslänken på vår hemsida.

TAMMERFORS

Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Högmässa: söndag 10.4 kl 12 i Johanneskyrkan. Claus Terlinden och
Furahakören medverkar.
Via dolorosa: söndag 10.4 kl 18 i
Johanneskyrkan. Bo Setterlinds
diktverk Via dolorosa, med originalmusik av Hilding Hallnäs, framförs av
Kristian Thulesius, recitation, Mikael
Busck-Nielsen, böner och Sixten
Enlund, orgel.
Korsvägen: måndag 4.4 kl 18 i Johanneskyrkan.
Middagsbön: och diakonijour tisdagar kl 12 i Johanneskyrkan.
Veckomässa: onsdagar kl. 18 i Johanneskyrkan. Onsdag 13.4 Tenebrae.
Skärtorsdagens mässa: 14.4 kl 15 i
Folkhälsanhuset i Brunakärr samt kl
18 i Gamla kyrkan.
GEMENSKAP  
Middagsbön och diakonijour: tisdagar kl. 12 i Johanneskyrkan. Diakoniarbetare på plats kl. 12-14.
Träffpunkt: tisdag 5.4 kl 14 i Högbergssalen. Kaj-Mikael Wredlund
från kyrkans utlandshjälp deltar
och berättar om årets Gemensamt
Ansvar-insamling. Försäljning av
GA-produkter, alla intäkter går direkt
till insamlingen.
Kaffe med Johannes: måndag 4.4 kl
13-15 i Folkhälsanhuset i Brunakärr.
Samtalsgrupp bibel, tro och tvivel:
måndag 4.4 kl 18 i Hörnan.
Anmälan till sommardagar för äldre
på Labbnäs: Vi vistas i den underbara miljön på Labbnäs semesterhem
på Kimitoön 6 – 10.6. Ledare är Karin
Salenius och André Troberg. Anmälningar & förfrågningar till Karin, tfn
050 380 0867.
FAMILJER  
Musiklek: måndagar kl. 10 samt
fredagar kl. 9.30 och 10.30 på Högbergsgatan. Servering. Tisdagar kl 14
i Bokvillan.
Babyrytmik: måndagar kl. 11 på Högbergsgatan. Servering. Anmälningar
till musiklek och babyrytmik riktas till
helena.hollmerus@evl.fi.
Familjecafé: torsdagar kl. 10-11.30 i
S:t Jacobs kyrkas utrymmen. Servering, fri samvaro och lek.    
Dagsläger: 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

Ons 30.3 kl. 13 Onsdagskaffe: OBS!
Vi träffas på Kahvila Amurin Helmi
Sön 3.4 kl. 11 Högmässa: i Gamla
kyrkan, Kaj Andersson, Anna Arola
Tis 5.4 kl. 8-10 Telefonjour om
neuropsykiatriska störningar: (bl.a.
ADHD, autism) för familjer, lösningsinriktad neuropsykiatrisk coach Piu
Heinämäki, tfn 040 804 8587
Tis 5.4 kl. 10-11.45 Familjelyktan: i
Svenska Hemmet, anmälningar till
barnledare Piu Heinämäki, tfn 040
804 8587
Ons 6.4kl. 13 Onsdagskaffe: i Svenska
Hemmet, Kyrkoherde Kim är med oss
Sön 10.4 kl. 11 Palmsöndagens
högmässa: i Svenska Hemmet, Kim
Rantala, Paula Sirén, kyrkkaffe

VANDA

FRE 1.4 kl. 14.00 Veckomässa: i Folkhälsanhuset i Dickursby. Vallmovägen
28. Obs! Alla bör använda ansiktsmask. Anu Paavola och Anders Ekberg.
SÖ 3.4 kl. 10.00 Högmässa: i Helsinge kyrka S:t Lars, Anu Paavola och
Anders Ekberg.
SÖ 3.4 kl. 12.00 Mässa: i Dickursby
kyrka, Anu Paavola och Anders Ekberg.
ONS 6.4 kl. 18.00–20.00 Ungdomskväll: i Dickursby kyrka. För alla
ungdomar i församlingen.
LÖ 9.4 kl. 10-13 Påskpyssel: för barn
och barnfamiljer i Dickursby kyrka
vån 2. Café till förmån för Gemensamt Ansvar.
SÖ 10.4 kl. 10.00 Högmässa: i Helsinge kyrka S:t Lars Sini Aschan och
Anders Ekberg.
TI 12.4 kl. 13.00 S:t Martins krets: i
Myrbacka Virta-kyrkan Aalto rummet
ONS 13.4 kl. 8.00 – 8.30. Morgonbön: med hela kroppen Kom som du
är. Anu Paavola.
ONS 13.4 kl. 14.00 Påsktidens
mässa: i Folkhälsanhuset. Efteråt
kaffeservering. Möjlighet till nattvard
och samvaro. Obs! ansiktsmask bör
användas. Anu Paavola, Heidi Salminen och Anders Ekberg.
Övrigt
Fredagar kl. 10 Musiklek: för 1-3
åringar med vuxen i Dickursby kyrka
2 vån.
Fredagar kl. 14 Babyrytmik: 3månmed vuxen i Dickursby kyrka 2 vån.
FRE 22.4–24.4. Konfirmationsundervisning för vuxna: i Tavastby kyrka För dig som tänker bli fadder eller
vill gifta dig i en kyrka. Veckoslutet
ordnas på finska. Konfirmation som

HELSINGFORS
PROSTERI
JOHANNES
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Drumsö, Kvarnbergsbrinken 1. Anmäl
ditt barn senast den 3.4. För mer info
och anmälning, besök Johannes församlings hemsida.
MUSIK  
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla
kyrkan.
UNGDOMAR OCH UNGA VUXNA  
Spelkväll: tisdag 5.4 kl. 18 i Hörnan.
Kom med och ha en trevlig kväll med
samvaro och sällskapsspel!
Besök ungdomsarbetets hemsida
johannesungdom.wordpress.com för
program och senaste nytt!  

MATTEUS

Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3
www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus
Matteusmässa: I Matteuskyrkan,
söndagar kl. 10. Vi siktar på att
strömma några mässor i månaden.
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. Mässa
VARJE söndag kl. 10 i april.
MU-mässa: Matteus Ungdoms
veckomässor varje onsdag kl. 18!
Välkommen med vare sig du är ung i
ålder eller själ och hjärta.
Kvällsmässa: I Matteuskyrkan annandag påsk MÅNDAG 18.4 kl. 18.
En stämningsfull mässa med bönevandring och gemenskap.
Molnet: En bönegrupp som är öppen
för alla. Du kan komma en eller flera
gånger. Vi träffas ungefär varannan
torsdag i Matteuskyrkan kl. 18-19.30.
Följande träff är 28.4. Välkommen!
För info kontakta Gun Holmström,
040 759 6851.
Andhämtning – en stund av stillhet:
Det är möjligt att sitta ner en halv
timme den 21.4 kl. 18-18:30 och
bara hämta andan i Matteuskyrkan.
Tänd ett ljus, lyssna till musiken och
dina egna tankar. Hurdan har veckan
varit? Vad ligger framför mig under
helgen? Stanna upp för 30 minuter
och tänj ut tiden och tanken i skymningen.
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.
Barnkör och pysselklubb för åk 1–2: I
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skolorna på torsdagar, Degerö lågstadieskola kl. 13, Brändö lågstadieskola
kl. 14.15, Botby grundskola kl. 12.30,
Nordsjö lågstadieskola kl. 14.30. Mer
info av musikledare Daniela Strömsholm, 050 596 7769, och ledare för
barnverksamheten Catarina Bärlund-Palm, 050 380 3936.
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 OCH ÖVRIGT
Popkören: Tisdagar kl. 15:30 i samband med Tweentisdagen.
Kyrkokören: övar i kyrksalen tisdagar
kl. 18:30.
Vår Ton: Övar onsdagar kl. 15:30.
Kontakta Niels Burgmann för mer
information 050-566 941, niels.
burgmann@evl.fi.
Matteus VOICE: Pop&rockkören
för alla erfarenhetsnivåer övar 10.4
och 24.4 kl. 15:30-17:30. Kontakta
dirigent Daniela Strömsholm för mer
info daniela.stromsholm@evl.fi eller
050 596 7769.
Matteus.SALT: Vi träffas lördagen
den 2.4 kl. 10. Stilla veckan vs Påsk
Hur skall vi som kristna förhålla oss
till fastetiden och stilla veckan då vi
redan vet att Jesus är uppstånden?
Anmälan till Juho Kankare, 0503803957 eller juho.kankare@evl.fi .
Samling för män: Vi träffas fredagen
den 22.4 kl. 18. Gäst Sixten Ekstrand,
som talar kring temat Framtidens
kyrka – mindre kostym men starkare
andlighet.
Stickklubben: Vi träffas 31.3 och 28.4
kl. 11-13 i Matteussalen, Åbohusvägen 3.
Walk-in Terapi i Matteuskyrkan:
Walk-in terapi 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
Bokmalarna: Samtalsgruppen träffas
följande gång 11.4 kl 14 i Mariarummet i Matteuskyrkan med samtal
kring Per Arne Dahls bok ”Sårbarhetens kraft”. Deltagarna turas om
att presentera och kommentera för
dagen valt avsnitt. Följande gång är
9.5. Kontakta Ulla-Stina Henricson
(0500-419661 eller ushenricson@
gmail.com) för mer information. Välkommen med!

PETRUS

Petruskyrkan Skogsbäcksvägen 15
www.petrusforsamling.net
Högmässa: Sö kl. 10. i Munksnäs
kyrka. Söndagsskola för barnen!
Gudstjänsten sänds även på Petrus
facebook fram till påsk. Sö kl. 12 i

KARIS-POJO

Middag, lotteri
och program
i församlingen

Församlingsmiddag i Pojo
församlingshem 24.4 kl. 16:
Trerättersmiddag, konstlotteri, musikprogram, gästföreläsare Ulrika Wolf-Knuts
berättar om ”Kors, häxor och
harar – kyrkans tro och folkets traditioner”. Pris 30 €/
pers. Anmälan senast to 14.4
till diakon Åsa tfn 050 562
4010 eller till pastorskansliet.

Åggelby gamla kyrka.
Puls-gudstjänst: Sö kl. 15.30 i Petruskyrkan. Lovsång, undervisning
och gemenskap. Barnkyrka och
CoolKids i samband med gudstjänsten. Inget program för barn 3.4, istället Knattekyrka kl. 10. Se mer info
under ”Barnfamiljer”.
BARNFAMILJER
Följ Petrus Kidz-gruppen på facebook och hemsidan för aktuell info!
Barnens söndag: Barnkyrka och
CoolKids varje sö kl. 15.30 i samband
med Puls-gudstjänsten. Välkommen
med och ha roligt tillsammans med
lek, bibelberättelser och pysslande!
Inget barnprogram 3.4 på Puls. Kl. 10
söndagsskola i Munksnäs i samband
med gudstjänst.
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.
Knattekyrka: 3.4 kl. 10 i Petruskyrkan. Knattekyrka är hela familjens
gemensamma morgon på barnens
vilkor! Välkommen med på sång, lek,
bibelberättelse och gemensam lunch
efteråt. Ta gärna med mor- och farföräldrar eller faddrar.
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 5.4 kl. 19.
Tvåspråkig förbönsgudstjänst i
Munksnäs kyrka. Tuomas Metsäranta, 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. Vi uppmuntrar till användning av munskydd och
god handhygien. Lovsångsgruppen
övar kl. 18, välkommen med ifall du
vill sjunga i köran!

Rotad i Ordet: Må 4.4 kl. 18 i Malms
kyrkas församlingssal. Kom med på
en resa djupare i Bibeln. Ulf Emeleus:
” Herre lär oss att be”
Förbönsskola: 3.4 kl. 13.30 i Petruskyrkan. Hur ber man för andra?
Som kristna är vi alla kallade att
finnas till för varandra och alla kan be
för någon. Kom med och lär dig mer
om förbön!
Öppen Himmel bön- och lovsångskväll: 8.4 kl. 18 i Petruskyrkan. En
kväll med bön, lovsång och tid i Guds
närvaro. Vill du lära dig höra Guds
röst, och vara inför honom. Vi kan alla höra höra och umgås med honom.
Välkommen!
Online bön för missionen: 9.4 kl. 20
online på Google Meet. En lördag
kväll i månaden ber vi för dem som
är utsända från vår församling till
olika håll i världen. Kom med och be
där du är! Länken finns i händelsekalendern på hemsidan,
GEMENSKAP OCH EVENEMANG
Petra-frukost: 2.4 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. Denna gång
delar församlingspastor Anne Koivula
tankar från sitt liv. Välkommen!
Dagscafé: Inget dagscafé 12.4 i stilla
veckan. Följande gång 26.4 kl. 13.
Välkommen med på en eftermiddag
med kaffe, gemenskap. Dagscafé
är 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
Björkebo sommarhem rf årsmöte: Ons 6.4 kl. 18 Alla medlemmar
i Björkebo sommarhem rf. kallas
till årsmöte i Åggelby gamla kyrka,
Brofogdevägen 12. Stadgeenliga
ärenden OBS! På mötet behandlas
även eventuell försäljning av Björkebo. Styrelsen önskar därför att
föreningens medlemmar deltar i
årsmötet.
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Aktläsning: Kom med och följ Jesu
sista vandring genom att läsa Bibelverser varvar med sång tillsammans.
11.4-13.4 kl. 19 i Åggelby gamla kyrka.

RASEBORGS
PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

GUDSTJÄNSTER
Sö 3.4:
- Högmässa: med konfirmation kl. 10
i Ekenäs kyrka
Sö 10.4:
- Högmässa: kl. 10 i Ekenäs kyrka
- Högmässa: kl. 10 i Tenala kyrka
- Högmässa: kl. 12 i Bromarvs kyrka
- Teckenspråkig mässa: kl. 13.30 i
Ekenäs kyrka, dövpräst Maria Lindberg medv.
Andakter i stilla veckan, må-on 1113.4 kl. 19.30 i Ekenäs kyrka.
Webbsänt: Andakter i fastetid sö
3.4 och sö 10.4 fr.o.m. kl. 10 på församlingens Youtube-kanal och på
Facebook.
Påskvandring för barnfamiljer: må
11.4 kl. 18 i Ekenäs kyrka. Anmäl er till
Camilla senast dagen innan, tfn 044755 3603.
Påskvandring: i Ekenäs ti 12.4 kl.
14. Vi vandrar ca 10 km i skogarna i
Västerby. Start och mål i Ekenäs kyrka. Pilgrimsmässa och enkel servering i kyrkan efteråt. Mera info på vår
webbplats och i Facebook-gruppen
Ekenäsnejdens pilgrimer.
MUSIK
Allsång: to 31.3 kl. 18 i Tenala förs.
hem. Kaffeservering och lotteri för
Gemensamt Ansvar.
”Levande ljus, Bach och tystnad för
en lugn stund” – Musikmeditation
3 ti 12.4 kl. 18: i Tenala kyrka och fr
15.4 kl. 16 i Ekenäs kyrka. J.S Bach
Sei Solo & Telemann Fantasier, Frida
Backman, violin. Fritt inträde, program 20€.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

Sö 3.4:
- kl. 10.00 Högmässa: Ingå kyrka.
Sjöblom, Gustafsson Burgmann.
Må 4.4:
- kl. 13.15-15.00 Einsteinklubben för
lågstadie-elever: Församlingshemmet. Nylund.
- kl. 18.30 Bibelgrupp: Prästgården.
Norrvik.
Ti 5.4:
- kl. 8.30-10.00 Frukost: Prästgården. Vuxna 2 €/barn under 7 år gratis. I samarbete med Inkoon martat.
Lindell.
Ons 6.4:
- kl. 13.00-16.30 After School: Församlingshemmets nedre våning.
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EKENÄSNEJDEN

Påskvandring i Västerby
Påskvandring i Ekenäs ti 12.4 kl. 14: Vi vandrar ca 10 km i skogarna i Västerby. Start och mål i Ekenäs kyrka. Pilgrimsmässa
och enkel servering i kyrkan efteråt. Mera info på vår webbplats och i Facebook-gruppen Ekenäsnejdens pilgrimer.

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. 14.00 Missionssyföreningen:
Prästgården. Björklöf.
To 7.4:
- kl. 11.30-13.00 Matservering:
Församlingshemmet. 4 €/person.
Sköld-Qvarnström.
- kl. 18.00 Tvåspråkig bönegrupp:
Prästgården. Kakko.
Fre 8.4:
- kl. 18.00 Israelisk dans: Församlingshemmet. Unnérus.
Sö 10.4:
- kl. 10.00 Högmässa: Degerby kyrka. Sjöblom, Gustafsson Burgmann.
Ons 13.4:
- kl. 13.00 Dagträff: Prästgården.
Norrvik.
Ingå församlings kansli öppet må-ti
kl. 9-12, ons-to endast telefonbetjäning, fre stängt.
Mera information:
www.ingaforsamling.fi

KARIS-POJO

Fre 1.4 kl. 10.30 Baby-knattekyrka:
för de allra minsta i Karis kyrka. Efter
kyrkstunden går vi till Stora Prästgården på soppa och kaffe. Ingen avgift.
Femte söndagen i fastan 3.4
kl. 10 Högmässa: i Pojo kyrka.
kl. 12 Högmässa: i Karis kyrka.
Palmsöndagen 10.4
kl. 10 Högmässa: i Pojo kyrka.
kl. 12 Gudstjänst: i Karis kyrka.
Gudstjänsten streamas också och
kan ses via församlingens YouTube-kanal.
Sö 24.4 kl. 16 Församlingsmiddag:
i Pojo församlingshem. Tre rätters
middag, konstlotteri, musikprogram,
gästföreläsare Ulrika Wolf-Knuts
berättar om “Kors, häxor och harar –
kyrkans tro och folkets traditioner”.
Pris 30 €/pers. Anmälan senast to
14.4 till diakon Åsa tfn 050 562 4010

eller till pastorskansliet.
Närmare information om församlingens övriga evenemang finns på
församlingen webbplats:
www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO

10.4. kl. 12.00: palmsöndagens familjegudstjänst i Lilla Lars. Kyrklunch,
kyrktaxi.
12.14. kl. 13.30: Samling för daglediga
i Virkby kyrka. Stilla veckans nattvardsgudstjänst. Kaffe, taxi.

DOMPROSTERIET
BORGÅ

Lö 2.4. kl. 15 Pilgrimsvandring:
Gemensam start kl. 15. Vi inleder
och avslutar vår vandring vid Unkan (Hammars ungdomsförening).
Adressen är Bagarns backe 8, 06650
Hammars. Där finns gratis parkering.
Rutten är till största delen lättframkomlig och vi går i lugnt tempo.
Reservera 2–3 timmar. Ta med egen
matsäck och termos med varm
dryck om du vill. Anmäl dig senast
30.3 till församlingspastor Elefteria
Apostolidou tfn. 040 711 2800.
kl.18 Filmmusikkonsert: Domkyrkan,
församlingens kantorer, program 5 €
för Gemensamt Ansvar.
Sö 3.4 kl. 10 Gudstjänst: Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka,
Ståhlberg, Hätönen
Kl. 12.15 Högmässa: Domkyrkan,
välsignelse av hjälpledare, Smeds,
Ståhlberg, Hätönen, Tollander, Gaudeamuskören
Sö 3.4 kl. 13.45 Missionslunch: i
församlingshemmet, Lundagatan 5.
Meny: Lax med potatis och rotsaker,
sachertårta. Pris: 12 €, 8 € 12-8 år,
5 € 5-7 å. Dieter anmäls till Sanna
Lindström tfn 040 5286 577.

Må 4.4 kl. 9-12 Babyträff: Domprostgårdens klubbhus, Hindsberg
kl. 10 Motion och mission: Träff vid
gångbron, östra sidan vid Borgå å
Ti 5.4. kl. 12 Andakt med lunch: för
pensionärer och arbetssökande, församlingshemmet, Lundag. 5
On 6.4 kl. 18 Skogen kallar: Ekofasta
diskussionskväll, Festsalen Lundag.5
To 7.4 kl. 9-11.30 Familjeträff: Domprostgården, Antila, Strömfors
7.4 kl. 10-12 Målarverkstad: musikrummet vid café Ankaret. Vi stannar
upp en stund, lyssnar till en text och
målar fritt ur hjärtat. Du behöver inte
kunna måla, det räcker att du vill göra det. Följande gång 21.4. Mera info
ger Irina Lemberg 040 5125082.
Kl. 13.30 Missionskretsen: Café
Ankaret, Runebergsg.24, Kerstin
Vikström
Kl. 18 Samling kring Guds ord: stora
salen, Runebergsg. 24, Erik Vikström
Sö 10.4 kl. 9.30 Gudstjänst: S:t
Olofs kapell, Pellinge, Lovén, Tollander
Kapellföreningens årsmöte: hålls i
Pellinge skola efter gudstjänsten.
Kl. 12.15 Högmässa: Domkyrkan,
Apostolidou, Lovén, Tollander, Hätönen, barnkören Diskanten, Anna
Hennings gudstjänstgrupp
Må 11.4 kl. 9-12 Babyträff: Domprostgårdens klubbhus, Hindsberg
kl. 10 Motion och mission: Träff vid
gångbron, östra sidan vid Borgå å
Kl. 13 Sjömansmissionen: Café Ankaret, Göta Ekberg
Kl. 15 Babykyrka: firas tillsammans
med bebisar och deras föräldrar.
Syskon, faddrar samt far- och morföräldrar är välkomna. Ta gärna med
en skallra. Tid ca. 30 minuter
Ti 12.4. kl. 12 Andakt med lunch: för
pensionärer och arbetssökande, församlingshemmet, Lundag. 5
On 13.4 kl. 13 Mariakretsen: Café
Ankaret, Runebergsg.24, Denice
Sjöström
kl. 17 Missions- o bibelkväll: Café
Ankaret, Runebergsg.24, Lindström

SIBBO

Mer info: om vår verksamhet hittas
på www.sibbosvenskaforsamling.fi.
Sö 3.4 Högmässa: Sibbo kyrka.
On 6.4 kl. 10 Frukost: Söderkulla
kyrka.
Sö 10.4 kl. 12 Högmässa: Sibbo kyrka. Välsignelse av nyanställda.
Må 11.4 kl. 18 Passionsandakt: Norra
Paipis bykyrka.
Ti 12.4 kl. 18 Passionsandakt: Söderkulla kyrka.
On 13.4 kl. 10 Frukost: Söderkulla
kyrka.
On 13.4 kl. 18 Passionsandakt: Söderkulla kyrka.
OBS: Ingen åttaeuroslunch den 13.4.
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Skogen – Guds
stora kyrka
Skogen kallar oss att vårda och vörda
– det är temat för ett seminarium och
en diskussion i Borgå. Hur ska vi bru
ka skogen ansvarsfullt? Och finns det
en helig dimension av skogen?
TEXT: ULRIKA HANSSON
BORGÅ Den nationella ekofastakampanjen
har i år fokus på vårt förhållande till skogen.
– Budskapet är att vi både ska kunna bruka skogen för att få vårt levebröd, samtidigt som vi ska göra det på ett hållbart sätt.
De här sakerna ska inte behöva gå stick i
stäv med varandra, säger Simon Lampenius som är kommunikationschef vid Borgå kyrkliga samfällighet.
Diskussionen, som modereras av journalisten Jan-Erik Andelin, tar sig an skogen
från olika håll. En av deltagarna är exempelvis Anders Sirén som är miljöforskare
och docent i förnybara naturresurser vid
Turun Yliopisto.
Kyrkans klimatmål är att vara kolneutral
år 2030, konstaterar Lampenius.
– Skogen har en viktig roll där. En växande skog suger upp kol, så det är bra att
också ta bort gamla träd och låta ny skog
växa upp, säger Gunvor Haddas, informationssekreterare i Borgå svenska domkyrkoförsamling.
Det finns också teologiska aspekter.
– Skogen kallar oss att stanna upp och
ibland upplever vi det heliga när vi rör oss
i skog och mark, säger Lampenius.
– Det blir Björn Vikströms roll att som teolog öppa upp det här, säger Gunvor Haddas.
– Vi ville också ha en skogsägares synvinkel, någon som livnär sig på sin skog, och därför deltar Beatrice Enroth, tillägger Haddas.
– Och ungdomsväsendet ville lyfta en
ung röst, så studerande Ida Fellman medverkar också, säger Lampenius.
Samfälligheten i Borgå äger kring 60
hektar skog och enligt lag ska det finnas
en skogsvårdsplan.
– Samtalet stöder på ett trevligt sätt vårt
skogsvårdsarbete, påpekar Lampenius.
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Ibland upplever vi något
heligt när vi
rör oss i skog
och mark.
FOTO: EKOFASTA/
PRESSBILD

»Då svarade han:
Jo, jag
har varit
i Guds
stora
kyrka.«

Vad betyder skogen för er personligen?
– Redan som liten gick jag alltid en promenad i skogen före morgonmålet. Och som
vuxen går jag till Jonasbacken som finns
mitt i stan här i Borgå, alla veckoslut och
ibland före jobbet. Jag kramar också träd när
jag är riktigt ledsen. Skogen betyder väldgit mycket för mig, säger Gunvor Haddas.
– Någon på Facebook skrev att det är skogsterapi att vara ute i skogen. Det kan jag känna igen. Jag blir så glad och nöjd när jag får gå
i skogen en sväng, säger Simon Lampenius.
Gunvor Haddas far var skogsägare.
– Vi retades ibland med pappa om söndagarna, när han varit i skogen på jakt, och
frågade: Nå, har du varit i kyrkan i dag?
Då svarade han: Jo, jag har varit i Guds stora kyrka.

Diskussionen!
Seminariet ordnas onsdag 6.4 kl. 18 i församlingshemmet på Lundagatan 5. Servering från kl. 17.30.
Medverkande: docent Anders Sirén, professor i systematisk teologi, Björn Vikström,
studerande Ida Fellman och skogsägare
Beatrice Enroth.
Moderator är Jan-Erik Andelin, redaktör för
samhälle och opinion på Kyrkpressen. Kantor
Anne Hätönen spelar musik av Jean Sibelius.
Diskussionen strömmas, länk på: domkyrkan.fi
Arrangör: Borgå svenska domkyrkoförsamling och Borgå kyrkliga samfällighet i samarbete med Kyrkpressen.
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DOMPROSTERIET
AGRICOLA

På palmsöndagen kl. 13: firar vi familjemässa i
Lovisa kyrka, en mässa med barnen i centrum.
Tillsammans får vi uppleva och se vad som hände
för länge sedan när Jesus kom ridande på en åsna.
Kanske vi till och med får se en åsna i kyrkan?
Efter mässan blir det Gemensamt Ansvar-jippo
med korvgrillning, bulla, marshmallow, saft, kaffe
mm. utanför kyrkan. Brandbil på plats och det blir
snabblotteri. Intäkterna går oavkortat till Gemensamt Ansvar insamlingen som i år hjälper barn och
unga som lider av sviterna efter coronapandemin.

Skärtorsdagens mässa firar vi i alla våra kyrkor:
Klockan 16 i Andreaskapellet, kl. 18 i Lappträsk kyrka och i Pernå kyrka, kl. 20 i Sävträsk kapell, i Lovisa
kyrka och i Strömfors kyrka. Långfredagens gudstjänst hålls i Lappträsk kyrka kl. 10. På påskdagen
blir det påskfestmässa i Pernå kyrka kl. 13. Annandag påsk firar vi högmässa i Sarvsalö kapell kl. 18.
Under tiden 10–24.4 finns det påskfönster: i
Lappträsk kapell, inne i Sävträsk bibliotek och på
Kyrktorget. Ta en sväng förbi!

BORGÅ

Lö 2.4. kl. 15 Pilgrimsvandring: Gemensam start
kl. 15. Vi inleder och avslutar vår vandring vid
Unkan (Hammars ungdomsförening). Adressen
är Bagarns backe 8, 06650 Hammars. Där finns
gratis parkering. Rutten är till största delen lättframkomlig och vi går i lugnt tempo. Reservera
2–3 timmar. Ta med egen matsäck och termos
med varm dryck om du vill. Anmäl dig senast 30.3
till församlingspastor Elefteria Apostolidou tfn.
040 711 2800.
kl.18 Filmmusikkonsert: Domkyrkan, försam-

lingens kantorer, program 5 € för Gemensamt
Ansvar.
Sö 3.4 kl. 10 Gudstjänst: Svartbäck-Spjutsunds
skärgårdskyrka, Ståhlberg, Hätönen
Kl. 12.15 Högmässa: Domkyrkan, välsignelse av
hjälpledare, Smeds, Ståhlberg, Hätönen, Tollander,
Gaudeamuskören
Sö 3.4 kl. 13.45 Missionslunch: i församlingshemmet, Lundagatan 5. Meny: Lax med potatis och
rotsaker, sachertårta. Pris: 12 €, 8 € 12-8 år, 5 €
5-7 å. Dieter anmäls till Sanna Lindström tfn 040
5286 577.
Må 4.4 kl. 9-12 Babyträff: Domprostgårdens
klubbhus, Hindsberg
kl. 10 Motion och mission: Träff vid gångbron, öst-

ra sidan vid Borgå å
Ti 5.4. kl. 12 Andakt med lunch: för pensionärer och
arbetssökande, församlingshemmet, Lundag. 5
On 6.4 kl. 18 Skogen kallar: Ekofasta diskussionskväll, Festsalen Lundag.5
To 7.4 kl. 9-11.30 Familjeträff: Domprostgården,
Antila, Strömfors
7.4 kl. 10-12 Målarverkstad: musikrummet vid
café Ankaret. Vi stannar upp en stund, lyssnar till
en text och målar fritt ur hjärtat. Du behöver inte
kunna måla, det räcker att du vill göra det. Följande gång 21.4. Mera info ger Irina Lemberg 040
5125082.
Kl. 13.30 Missionskretsen: Café Ankaret, Runebergsg.24, Kerstin Vikström

BORGÅ Vårlikt

VANDA Familjer

Missionslunch

Påskpyssel!

Våren inleds med missionslunch söndag 3.4 efter högmässa i Domkyrkan ca kl. 13.45 i församlingshemmet,
Lundagatan 5.
Vi bjuder på en vårlig meny med lax
med potatis och rotsaker, sachertårta. Pris: 12 €, 8 € 12–8 år, 5 € 5–7 år.
Dieter anmäls till Sanna Lindström tfn
040 5286 577.
Välkommen!

På lördag 9.4 kl. 10–13
blir det påskpyssel för
barn och barnfamiljer i
Dickursby kyrka, andra
våningen.
Det finns också möjlighet att förse sig med
något gott från caféet.
Intäkterna går till insamlingen Gemensamt Ansvar.
Varmt välkomna!
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Kl. 18 Samling kring Guds ord: stora
salen, Runebergsg. 24, Erik Vikström
Sö 10.4 kl. 9.30 Gudstjänst: S:t Olofs
kapell, Pellinge, Lovén, Tollander
Kapellföreningens årsmöte: hålls i
Pellinge skola efter gudstjänsten.
Kl. 12.15 Högmässa: Domkyrkan,
Apostolidou, Lovén, Tollander, Hätönen, barnkören Diskanten, Anna
Hennings gudstjänstgrupp
Må 11.4 kl. 9-12 Babyträff: Domprostgårdens klubbhus, Hindsberg
kl. 10 Motion och mission: Träff vid
gångbron, östra sidan vid Borgå å
Kl. 13 Sjömansmissionen: Café Ankaret, Göta Ekberg
Kl. 15 Babykyrka: firas tillsammans
med bebisar och deras föräldrar. Syskon, faddrar samt far- och morföräldrar är välkomna. Ta gärna med en
skallra. Tid ca. 30 minuter
Ti 12.4. kl. 12 Andakt med lunch: för
pensionärer och arbetssökande, församlingshemmet, Lundag. 5
On 13.4 kl. 13 Mariakretsen: Café
Ankaret, Runebergsg.24, Denice Sjöström
kl. 17 Missions- o bibelkväll: Café
Ankaret, Runebergsg.24, Lindström

SIBBO

Mer info: om vår verksamhet hittas
på www.sibbosvenskaforsamling.fi.
Sö 3.4 Högmässa: Sibbo kyrka.
On 6.4 kl. 10 Frukost: Söderkulla
kyrka.
Sö 10.4 kl. 12 Högmässa: Sibbo kyrka.
Välsignelse av nyanställda.
Må 11.4 kl. 18 Passionsandakt: Norra
Paipis bykyrka.
Ti 12.4 kl. 18 Passionsandakt: Söderkulla kyrka.
On 13.4 kl. 10 Frukost: Söderkulla
kyrka.
On 13.4 kl. 18 Passionsandakt: Söderkulla kyrka.
OBS: Ingen åttaeuroslunch den 13.4.

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
VANDA

FRE 1.4 kl. 14 Veckomässa: i Folkhälsanhuset i Dickursby. Vallmovägen
28. Obs! Alla bör använda ansiktsmask. Anu Paavola och Anders Ekberg.
SÖ 3.4 kl. 10 Högmässa: i Helsinge
kyrka S:t Lars, Anu Paavola och Anders Ekberg.
SÖ 3.4 kl. 12 Mässa: i Dickursby kyrka, Anu Paavola och Anders Ekberg.
ONS 6.4 kl. 18–20 Ungdomskväll: i
Dickursby kyrka. För alla ungdomar i
församlingen.
LÖ 9.4 kl. 10-13 Påskpyssel: för barn
och barnfamiljer i Dickursby kyrka
vån 2. Café till förmån för Gemensamt Ansvar.
SÖ 10.4 kl. 10 Högmässa: i Helsinge
kyrka S:t Lars Sini Aschan och Anders
Ekberg.
TI 12.4 kl. 13 S:t Martins krets: i Myrbacka Virta-kyrkan Aalto rummet
ONS 13.4 kl. 8– 8.30. Morgonbön:
med hela kroppen Kom som du är.
Anu Paavola.
ONS 13.4 kl. 14 Påsktidens mässa:
i Folkhälsanhuset. Efteråt kaffeservering. Möjlighet till nattvard och
samvaro. Obs! ansiktsmask bör användas. Anu Paavola, Heidi Salminen
och Anders Ekberg.
Övrigt
Fredagar kl. 10 Musiklek: för 1-3
åringar med vuxen i Dickursby kyrka
2 vån.
Fredagar kl. 14 Babyrytmik: 3månmed vuxen i Dickursby kyrka 2 vån.
FRE 22.4- 24.4. Konfirmationsundervisning: för vuxna i Tavastby kyrka. För dig som tänker bli fadder eller
vill gifta dig i en kyrka. Veckoslutet
ordnas på finska. Konfirmation som
avslutning sö 24.4 kl. 16.00. Sista
anmälningsdagen 14.4.2022. Du hittar
anmälningslänken på vår hemsida.

SIBBO Stilla veckan

Passionsandakter
Välkommen att ta del av påskens budskap
i form av passionsandakter. Andakterna
ger en möjlighet till stillhet och eftertanke
och ger en inblick i vad som hände under
de sista dagarna i Jesus liv.
Andakterna hålls måndag 11.4 kl. 18 i

KOLU M N E N

Mitt första intryck
av finlandssvenskar
ATT BESKRIVA upplevelsen av att komma in i
finlandssvenskarnas värld
är en utmanande uppgift
om man inte har gått igenom det själv. Det bästa
exemplet jag kan hitta är
när du gör en vanlig bilresa
på väg till en specifik destination, sedan upptäcker en by som inte finns på
någon karta och bestämmer dig för att stanna och
se dig omkring. Men ju mer
du utforskar din omgivning och ju mer du pratar
med människorna i den
där byn, desto fler frågor
börjar bildas i ditt huvud,
tills du befinner dig vilse i
en ny kultur i flera dagar.

SOFIA MONTAGUTI

DET ÄR – i kanske för enkla ordalag – den känslan jag hade
när jag träffade mina första finlandssvenskar, en delvis desorientering. De bor i Finland, men är inte direkta med sina
ord, som finländare rapporteras vara; tvärtom, jag skulle säga att finlandssvenskar nästan är småpratets mästare. Med
tanke på deras namn kanske du förväntar dig att de ska prata finska eller svenska, men återigen faller du platt eftersom
de har en egen version av svenska som bara är delvis känd
i Sverige. Och kanske har du läst att finländare är ett reserverat gäng (om du inte pratar engelska runt dem), så du förbereder dig på lite blyghet, och istället möts du med kramar
och nyfikna frågor.

»Finlandssvenskar är nästan
småpratets mästare.«
MEN SOM jag nämnde är detta bara ett första intryck. Ju
mer du tränger in i den här världen, desto fler överraskningar ser du. Och sedan igen, varför skulle det inte vara så? Finlandssvenskar är en minoritetsgrupp, så deras kultur kommer att skilja sig från ”riktiga” ( jag avser inte att använda
denna term negativt) finländares; de har sina egna regler
och sina egna sätt.
Den enda varningen är att eftersom det är fråga om en minoritetskultur så finns det inget exakt sätt att förbereda sig
för den, annat än att dyka in och förvänta sig det oväntade.

Norra Paipis bykyrka samt tisdag 12.4 kl. 18
och onsdag 13.4 kl. 18 i Söderkulla kyrka.

Sofia Montaguti har nyligen gift sig med en finlandssvensk och flyttat till Finland från Italien, via Sverige.
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Sara George, diakoniarbetare och utbildad massör, kom på den goda idén att massera församlingsbor för att samla in pengar för Gemensamt Ansvar.
FOTO: MIKAEL GRÖNROOS

Hon hjälper
andra att hjälpa
Hämtmat, vinterbad och massage –
diakon Sara George i Sibbo är inte
rädd för att testa nya idéer för att bidra
till insamlingen Gemensamt Ansvar.
TEXT: ULRIKA HANSSON
SIBBO – Jag har funderat mycket på hur
jag ska kunna uppmuntra människor att
bidra till Gemensamt Ansvar. Hur kan jag
aktivera människor? säger Sara George.
Hon är inte bara diakoniarbetare utan
också utbildad massör, vilket gjorde att hon
kom på en kreativ lösning.
– Tänk om jag skulle massera församlingsbor för Gemensamt Ansvar!
Efter att hon frågat kyrkoherden och arbetslaget blev det grönt ljus.
– Jag erbjöd tider för massage av axlar och
nacke under tre dagar och det blev genast
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»Jag är
snabb i
vändningarna.«

fullbokat. Jag tog emot i ungdomsrummet i
församlingshemmet, tände lite ljus och spelade kristen musik i bakgrunden.
Intäkterna, 20 euro för en halvtimme,
gick oavkortat till GA som i år har fokus på
unga, deras välmående och framtid.
I slutet av mars ordnades också en lägerdag vid Nilsas lägergård där deltagaravgiften gick till GA-insamlingen.
– Då fick man doppa sig för ungdomen!
Det vill säga vinterbada och/eller bada bastu, äta gott och motionera. Det är roligt att
uppmuntra folk att ta hand om sig själva och
samtidigt bidra till en annans morgondag.
– Jag är en spontan och kreativ människa så vem vet, om en vecka har jag kanske en ny idé. Jag är snabb i vändningarna, säger hon och skrattar.
Satsningarna för GA har varit många genom åren. Församlingsbor har fått köpa
lunch som hämtmat, anställda har stått
med insamlingsbössor i Söderkulla och
intäkterna från luncher för daglediga har
i år gått till både GA och Ukraina. Framöver blir det kanske någon konsert för GA
i vanlig ordning, men också allsång och
sånglektioner finns med bland idéerna.
Av de insamlade GA-pengarna förblir
40 procent i Finland, 20 procent av dem

i lokalförsamlingen.
– Ungdomsteamet får fundera ut hur
pengarna kan användas bäst. Det kan exempelvis bli något konkret som behövs på
ungdomssamlingarna eller någon utfärd.
Det är också viktigt att fråga ungdomarna vad de behöver. Det som vi vuxna tror
kan vara helt fel.
Blir du någonsin trött på att hjälpa?
– Visst har vi alla sådana dagar, och visst
kan det vara utmattande att hitta på nya
idéer. Om man själv har glöd att hjälpa men
andra människor inte har samma glöd kan
det vara ganska frustrerande.
Hon konstaterar att det inte heller är lätt
alla gånger att få människor engagerade
för GA när det nu pågår ett krig i Ukraina.
– Vi kan inte blunda för det som händer i
Ukraina, men det är också viktigt att försöka leva i nuet och komma ihåg att det finns
en morgondag och många andra människor
som också behöver vår hjälp. Just nu kan jag
inte hjälpa till fysiskt i Ukraina. Jag måste
välja att hjälpa här och nu.
Kontakta Sara om du har evenemangstips som kan
gynna Gemensamt Ansvar eller om du vill bidra på
något annat sätt: sara.george@evl.fi
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Gör någon
glad, fira livet!
NÄR VÄRLDEN rullar på och ibland visar en mindre trevlig sida av sig själv, så
är det dags att fira de små sakerna! Det
lärde jag av mina föräldrar vars barndom präglades av andra världskriget.
I vår familj firade vi ofta namnsdagar och gladdes över livets små glädjeämnen. Vi bestämde oss i min egen
familj att barnen också skulle få en
egen dag, så vi firade barnens dag, den
nittonde april.

KOLUMN
Janne Silfverberg
jobbar som
kanslist i Petrus
församling.

DET BEHÖVS inte så mycket skäl för
att göra vardagen lite trevligare! En liten god gärning här och där och en liten fest efter att ha lyckats med någonting som varit jobbigt i ens liv gör tillva-

ron behagligare. Fira en glad överraskning i ditt liv genom att äta ute på en
lokal restaurang, kanske en som kämpar för sin överlevnad i skuggan av de
stora restaurangkedjorna. Servitörerna och kocken får lön för sitt arbete,
och gatubilden i staden får behålla en
detalj som bidrar till att göra den unik.
DET ÄR de små sakerna som ger glädje
i livet, och ibland kan vi försöka göra
någon glad i smyg. Det gör livet mycket intressantare. Tänk hur trevligt det
skulle vara att få ett handskrivet brev
av någon? Det behöver inte vara något
stort, och redan ett litet leende av någon gör gott för själen. På jobbet får

»De flesta av oss förstår inte hur viktiga
vi är för varandra ...«

jag ibland små uppmuntrande post-itlappar fastklistrade på monitorn, och
det gör mig glad. Det händer så sällan
en medelålders man i det moderna arbetslivet. Jag är en man som ibland verkar se cynisk och butter ut i mitt dagliga slit på kansliet. Men jag vet att åldern inte spelar någon roll i de här sammanhangen!
JAG TROR att vi alla bär på en längtan
efter att bli sedda och uppmärksammade av andra. Jag tror också att de flesta av oss inte förstår hur viktiga vi är
för varandra, bara genom att finnas
till. Och utöver vad vi betyder för andra människor så är vi dessutom väldigt intressanta och älskvärda, unika
varelser i Guds ögon.
SÅ FIRA våren genom att uppmärksamma andra, även när de inte vet om
det. För hemligheten med att samla in
skatter i himlen är att göra de goda gärningarna i smyg.

Hallå där Ulla-Stina
Henricson!
Hon och några andra har nyligen startat
samtalsgruppen Bokmalarna.
– DET VAR personliga behov som låg bakom. Vi ville skapa en samtalsgrupp där vi kunde växa som människor och
kristna. Jag hoppas att samtalsgruppen framför allt ger något åt den enskilde.
Genom att utgå från en bok får vi först gå i dialog med författaren och sedan i gruppsamtalet ta fram de tilltal vi funnit och dela det med varandra.
– NÅGOT MED boktiteln Sårbarhetens kraft av Per Arne
Dahl grep tag i oss. Det är ett viktigt ämne. Vi är också alla
olika slags läsare, en del läser mera, mindre, snabbare och
långsammare. Olika lässätt berikar samtalet!
JOHAN MYRSKOG
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Folksjälen bär oss
i vår sorg

Kriget kom som en chock och väckte
stor ilska. Stepan, som bott i Finland
i många år, har tagit upp kampen för
sitt land. – Vi är starka och kommer
inte att ge oss!

sa förstörandet av civil infrastruktur som
väcker starka känslor. Det finns regler i krig
men Ryssland respekterar inga sådana, de
bombar sjukhus, skolor och daghem fastän
de säger att de enbart riktar in sig på militär infrastruktur.

TEXT: JOHAN MYRSKOG

Stepan är född och uppvuxen i Kiev men
har bott i Finland snart tio år. Han kom hit
i samband med Krimkrisen och protesterna på Majdantorget i Kiev 2014.
– Folk var trötta på korruptionen och oligarkväldet och ville ha något bättre. Men
under de här protesterna dog cirka 100 personer på huvudtorget i Kiev och då insåg vi
att något är riktigt fel. Inte långt därefter
dök det upp gröna gubbar på Krimhalvön.
Stepan jämför situationen på Krim 2014
med läget om Åland plötsligt hade blivit
ockuperat av en främmande makt.
– Alltihop var som hämtat ur en film. Det

– Nivån av energi just nu är otrolig. Alla vi
ukrainare är nu ett och det enda mål vi har
är att övervinna denna mardröm med vårt
land och familj i väl behåll.
I skrivande stund är det 23 dagar sedan
Ryssland anföll Ukraina. Stepan, som vi
kallar honom i den här artikeln, beskriver de senaste veckorna som en emotionell upplevelse.
– Först kom chocken och efter några dagar ilskan. Det är speciellt det hänsynslö-
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”Som hämtat ur en film”

kändes orealistiskt.
För några veckor sedan då invasionen var
ett faktum befann sig Stepans familj i Kiev
då de hörde explosioner. Nyheterna hade
under flera dagar förvarnat ukrainarna om
att det kan ske men ändå var det svårt för
befolkningen att tro på det.
– Det orsakade förstås en stor stress för
mina föräldrar. Som tur var hade de bensin i bilen och lyckades ganska snabbt ta
sig ut ur staden med endast en kappsäck
och kläderna på kroppen.
Stepan berättar att familjen har släktingar i Belarus och vänner i Ryssland.
– Det är första gången under min livstid
jag upplever en konflikt så här nära. Det är
helt otroligt att sådant här ännu kan ske
under 2000-talet.

Hjälper på andra sätt
2014 ryckte många ukrainare in i armén.
Stepan visste dock inom sig att hans uppKYRKPRESSEN NR 7 • 31.3.2022

gift var någon annan. Intresset för film ledde honom till studier i Finland.
– Jag upplever att jag bättre tjänar mitt
land genom att berätta historier som berör
genom film. Jag har alltid velat arbeta med
film och kan genom det åstadkomma mer
än genom att använda vapen. I Finland har
jag möjlighet att bidra med resurser och
att engagera mig i frivilligorganisationer.
Han är väldigt medveten om den stora
mängd flyktingar som strömmar in i övriga Europa från Ukraina och den hjälp som
dessa behöver.
– Jag känner ett ansvar över att vara med
och ta hand om de ukrainare som kommer
till Finland. Jag vill också sprida kunskap
om det som händer bland mina vänner i
Europa. Den ryska desinformationen är
utbredd och behöver motarbetas. Jag har
valt min plats här.

»Oavsett smärtan
och förlusten har
ukrainarna visat
enhet och mod.«
En folksjäl som inte går att beskriva

Den här
bilden togs
en dag innan
invasionen
började och
föreställer
Kievs centrum. FOTO:
OLEX SMITH

Det största problemet för Ukraina just nu
är enligt Stepan att landets luftrum är öppet för ryska plan. Den vägen har Ryssland
möjlighet att skapa stor förödelse genom
bomber och missiler.
– Jag förstår varför det inte skett eftersom det skulle leda till ett tredje världskrig.
Samtidigt har vi sett att den ryska armén
är trög och stundtals handfallen. Ukraina
klarar sig utmärkt i landstrider men luftrummet är ett stort problem.
I skrivande stund har över 100 barn dött.
De riktiga siffrorna är förmodligen högre.
Det som händer i Mariupol beskriver Stepan som folkmord.
– Oavsett smärtan och förlusten har
ukrainarna visat enhet och mod att stå upp
för sitt eget land. Det här landet kommer
inte att ge sig. Det är svårt att beskriva den
ukrainska folksjälen. Det finns mycket positivitet, vänlighet och humor.
– Jag vet inte hur jag ska förklara det
men folk hittar sätt att ta hand om varandra och till och med skämta. Sådant fördriver rädslan.
Stepan beskriver människors enhet i de
mörkaste situationer som otrolig. Alla vet
att de måste bidra med allt de kan.
– För många är Gud en tillflykt och trygghet. Vi har ett talesätt i Ukraina: Lita på
Gud, men gör allt du kan i vardagen. Folk
ber på morgonen att den här mardrömmen
ska ta slut men efter det kavlar de upp ärmarna och gör vad de kan. Jag vet att vi
kommer att klara det här.
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KYRKAN I HELSINGFORS

Matteus
församling
Andligt liv

Matteusmässa: I Matteus
kyrkan, söndagar kl. 10. Vi
siktar på att strömma några
mässor i månaden. 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. Mässa VARJE
söndag kl. 10 i april.
Missa inte! MU-mässa: Matteus Ungdoms veckomässor
varje onsdag kl. 18! Välkommen med vare sig du är ung i
ålder eller själ och hjärta.
Kvällsmässa: I Matteuskyrkan annandag påsk MÅNDAG
18.4 kl. 18. En stämningsfull
mässa med bönevandring
och gemenskap.
Missa inte! Molnet: En bönegrupp som är öppen för
alla. Du kan komma en eller
flera gånger. Vi träffas ungefär
varannan torsdag i Matteus
kyrkan kl. 18-19.30. Följande
träff är 28.4. Välkommen!
För info kontakta Gun Holmström, 040 759 6851.
Andhämtning – en stund av
stillhet: Det är möjligt att
sitta ner en halv timme den
21.4 kl. 18-18:30 och bara
hämta andan i Matteuskyrkan. Tänd ett ljus, lyssna
till musiken och dina egna
tankar. Hurdan har veckan
varit? Vad ligger framför mig
under helgen? Stanna upp
för 30 minuter och tänj ut
tiden och tanken i skymningen.

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

PROGRAMMET GÄLLER FREDAG 1.4–TORSDAG 14.4

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.
Barnkör och pysselklubb
för åk 1–2: I skolorna på
torsdagar, Degerö lågstadieskola kl. 13, Brändö lågstadieskola kl. 14.15, Botby
grundskola kl. 12.30, Nordsjö
lågstadieskola kl. 14.30. Mer
info av musikledare Daniela
Strömsholm, 050 596 7769,
och ledare för barnverksamheten Catarina Bärlund-Palm, 050 380 3936.
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.
Kyrkokören: övar i kyrksalen
tisdagar kl. 18:30.
Vår Ton: Övar onsdagar kl.
15:30. Kontakta Niels Burgmann för mer information
050-566 941, niels.burgmann@evl.fi.
Matteus VOICE: Pop&rockkören för alla erfarenhetsnivåer övar 10.4 och 24.4 kl.
15:30-17:30. Kontakta dirigent
Daniela Strömsholm för mer
info, daniela.stromsholm@evl.
fi eller 050 596 7769.
Matteus.SALT: Vi träffas
lördagen den 2.4 kl. 10. Stilla
veckan vs Påsk Hur skall vi
som kristna förhålla oss till
fastetiden och stilla veckan
då vi redan vet att Jesus är
uppstånden? Anmälan till
Juho Kankare, 050-3803957

MATTEUS Påskvandring den 9 april

Tre vandringar kl 11, 12 & 13
En påskvandring i Matteuskyrkan med
9 scener ur påskens händelser, från
palmsöndagens intåg till Jerusalem, till påskdagens uppståndelse.
Vandringen räcker ca 30 minuter, men det finns också tid att ställa frågor! Åldersrekommendation från
4 år. Kontakta Catarina Bärlund-Palm, catarina.barlund-palm@evl.fi, 050-3803936, för mer info.

eller juho.kankare@evl.fi .
Samling för män: Vi träffas
fredagen den 22.4 kl. 18.
Gäst Sixten Ekstrand, som
talar kring temat Framtidens
kyrka – mindre kostym men
starkare andlighet.
Stickklubben: Vi träffas 31.3
och 28.4 kl. 11-13 i Matteussalen, Åbohusvägen 3.
Missa inte! Walk-in Terapi
i Matteuskyrkan: Walk-in
terapi 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
Bokmalarna: Samtalsgruppen
träffas följande gång 11.4 kl 14 i
Mariarummet i Matteuskyrkan
med samtal kring Per Arne
Dahls bok ”Sårbarhetens
kraft”. Deltagarna turas om
att presentera och kommentera för dagen valt avsnitt.
Följande gång är 9.5. Kontakta
Ulla-Stina Henricson (0500419661 eller ushenricson@
gmail.com) för mer information. Välkommen med!
Kaffe på plattan: 23.4 kl.
12:30-14:00 utanför Matteuskyrkan. Vi bjuder på kaffe,
te, saft och bulle. Vi erbjuder
möjlighet till samtal och förbön. Kyrkan är öppen och du
kan i stillhet sitta där en stund.
Bibel för moderna tänkare:
Torsdag 21.4 kl. 18:30. Vi
granskar tron och Bibeln ur
ett öppet perspektiv med
plats för kritiska frågor. Det
du alltid undrat över men inte
vågade fråga din skriftskolpräst. Tema är ”Två finlandssvenskar i Etiopien” med
Gunilla och Magnus Riska.
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

Högmässa: söndag 10.4 kl
12 i Johanneskyrkan. Claus
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HELSINGFORS
Terlinden och Furahakören
medverkar.
Via dolorosa: söndag 10.4
kl 18 i Johanneskyrkan. Bo
Setterlinds diktverk Via dolorosa, med originalmusik av
Hilding Hallnäs, framförs av
Kristian Thulesius, recitation,
Mikael Busck-Nielsen, böner
och Sixten Enlund, orgel.
Korsvägen: måndag 4.4 kl 18
i Johanneskyrkan.
Middagsbön och diakonijour: tisdagar kl 12 i Johanneskyrkan.
Veckomässa: onsdagar kl.
18 i Johanneskyrkan. Onsdag
13.4 Tenebrae.
Skärtorsdagens mässa:
14.4 kl 15 i Folkhälsanhuset i
Brunakärr samt kl 18 i Gamla kyrkan.
Gudstjänst på långfredagen:
15.4 kl 12 i Johanneskyrkan.
Påskvaka: stilla lördagen
16.4 kl 22 i Johanneskyrkan.
Högmässa på påskdagen:
söndag 17.4 kl 12 i Johanneskyrkan. Församlingens
körer medverkar.
Festmässa: måndag 18.4 kl
10, S:t Jacobs kyrka. Vi tar
kyrkan i bruk igen efter renoveringen. Biskop Bo-Göran Åstrand och församlingens körer medverkar.
Kyrkkaffe med festtal.

JOHANNES
Söndagsskola

Vill du få
brev?
Vi startar en brevsöndagsskola för barn i åldern tre till nio år. Via
bibelberättelser, högtider, pyssel och bilder
vill vi ge vidare grunderna i den kristna tron. Sex
gånger i året skickar vi ut
söndagsskolbrev till dem
som finns med på vår
postningslista. Vill ni vara med? Skicka barnets
namn och adress till helena.hollmerus@evl.fi.

Gemenskap  

Middagsbön och diakonijour: tisdagar kl. 12 i Johanneskyrkan. Diakoniarbetare
på plats kl. 12-14.
Träffpunkt: tisdag 5.4 kl 14 i
Högbergssalen. Kaj-Mikael
Wredlund från Kyrkans utlandshjälp deltar och berättar
om årets Gemensamt Ansvar-insamling. Försäljning av
GA-produkter, alla intäkter
går direkt till insamlingen.
Kaffe med Johannes: måndag 4.4 kl 13-15 i Folkhälsanhuset i Brunakärr.
Samtalsgrupp bibel, tro och
tvivel: måndag 4.4 kl 18 i
Hörnan.
Anmälan till sommardagar för äldre på Labbnäs:
Vi vistas i den underbara
miljön på Labbnäs semesterhem på Kimitoön 6–10.6.
Ledare är Karin Salenius och
André Troberg. Anmälningar
& förfrågningar till Karin, tfn
050 380 0867.

Familjer  

Musiklek: måndagar kl. 10
samt fredagar kl. 9.30 och
10.30 på Högbergsgatan.
Servering. Tisdagar kl 14 i
Bokvillan.
Babyrytmik: måndagar kl. 11
på Högbergsgatan. Servering. Anmälningar till musiklek och babyrytmik riktas till
helena.hollmerus@evl.fi.
Familjecafé: torsdagar kl.
10-11.30 i S:t Jacobs kyrkas
utrymmen. Servering, fri
samvaro och lek.    
Dagsläger: Johannes församling ordnar dagsläger för barn
i lågstadieåldern, tre veckor
i juni (6-23.6). Lägren ordnas
under vardagar kl. 9-16.30 i
Hörnan på Högbergsgatan 10
och vid S:t Jacobs kyrka på
Drumsö, Kvarnbergsbrinken
1. Anmäl ditt barn senast
den 3.4. För mer info och
anmälning, besök Johannes
församlings hemsida.

Musik  
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i
Gamla kyrkan.
Ungdomar och
unga vuxna  

Missa inte! Spelkväll: tisdag
5.4 kl. 18 i Hörnan. Kom med
och ha en trevlig kväll med
samvaro och sällskapsspel!
Besök ungdomsarbetets
hemsida johannesungdom.
wordpress.com för program
och senaste nytt!  
JOHANNES FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
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Kansliet: må, ti, to, fre 10–15. Högbergsgatan 10, tel. 09-2340 7700.
Lokaler: Johanneskyrkan,
Högbergsg. 12, Högbergssa
len och Tian, Högbergsg. 10 E
(vån. 2), Hörnan, Högbergsg.
10 (gatuplan), Folkhälsan och
Majblomman, Mannerheimv. 97,
Gamla kyrkan, Lönnrotsgatan
6, Bokvillan, Tavastv. 125, S:t
Jacobs kyrka, Kvarnbergsbr. 1.
Drumsö: Heikasvägen 7.

Petrus
församling
Gudstjänster

Varmt välkommen på gudstjänst!
Högmässa: Sö kl. 10 i
Munksnäs kyrka. Söndagsskola för barnen! Gudstjänsten sänds även på Petrus
facebook fram till påsk. Sö
kl. 12 i Åggelby gamla kyrka.
Puls-gudstjänst: Sö kl. 15.30
i Petruskyrkan. Lovsång, undervisning och gemenskap.
Barnkyrka och CoolKids i
samband med gudstjänsten.
Inget program för barn 3.4,
istället Knattekyrka kl. 10. Se
mer info under ”Barnfamiljer”.

Barnfamiljer

Följ Petrus Kidz-gruppen på
facebook och hemsidan för
aktuell info!
Barnens söndag: Barnkyrka och CoolKids varje sö
kl. 15.30 i samband med
Puls-gudstjänsten. Välkommen med och ha roligt tillsammans med lek, bibelberättelser och pysslande! Inget
barnprogram 3.4 på Puls. Kl.
10 söndagsskola i Munksnäs i
samband med gudstjänst.
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.
Knattekyrka: 3.4 kl. 10 i Petruskyrkan. Knattekyrka är
hela familjens gemensamma
morgon på barnens vilkor!
Välkommen med på sång,
lek, bibelberättelse och gemensam lunch efteråt. Ta
gärna med mor- och farföräldrar eller faddrar.

Bön och andakt

Du kan alltid skicka in dina
böneämnen: till pray.petrus@evl.fi, per post: Petrus
församling, Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors.
Missa inte! Förbön och Tack:
Ti 5.4 kl. 19. Tvåspråkig förbönsgudstjänst i Munksnäs
kyrka. Tuomas Metsäranta,
Ronny Thylin. Barnpassning

PETRUS Knattekyrka

En morgon för barnfamiljer
Välkommen på Knattekyrka till Petruskyrkan den 3.4 kl. 10! Knattekyrkan är en
rolig morgon för alla familjer på barnens villkor. Vi sjunger, leker och lyssnar på bibelberättelse tillsammans.
Efteråt blir det lunch tillsammans! Anmäl dig för lunch till anne.koivula@evl.fi
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.
Vi uppmuntrar till användning
av munskydd och god handhygien. Lovsångsgruppen övar
kl. 18, välkommen med ifall du
vill sjunga i kören!
Rotad i Ordet: Må 4.4 kl. 18 i
Malms kyrkas församlingssal. Kom med på en resa
djupare i Bibeln. Ulf Emeleus:
”Herre lär oss att be”
Förbönsskola: 3.4 kl. 13.30 i
Petruskyrkan. Hur ber man
för andra? Som kristna är vi
alla kallade att finnas till för
varandra och alla kan be för
någon. Kom med och lär dig
mer om förbön!
Missa inte! Öppen Himmel
bön- och lovsångskväll: 8.4
kl. 18 i Petruskyrkan. En kväll
med bön, lovsång och tid
i Guds närvaro. Vill du lära
dig höra Guds röst, och vara
inför honom? Vi kan alla höra
höra och umgås med honom. Välkommen!
Online bön för missionen: 9.4
kl. 20 online på Google Meet.
En lördag kväll i månaden ber
vi för dem som är utsända från
vår församling till olika håll i
världen. Kom med och be där
du är! Länken finns i händelsekalendern på hemsidan.

Gemenskap och
Evenemang

Missa inte! Petra-frukost:
2.4 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. Denna
gång delar församlingspastor
Anne Koivula tankar från sitt
liv. Välkommen!
Dagscafé: Inget dagscafé 12.4
i stilla veckan. Följande gång
26.4 kl. 13. Välkommen med

på en eftermiddag med kaffe,
gemenskap. Dagscafé är 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
Björkebo sommarhem rf
årsmöte: Ons 6.4 kl. 18 Alla medlemmar i Björkebo
sommarhem rf. kallas till
årsmöte i Åggelby gamla
kyrka, Brofogdevägen 12.
Stadgeenliga ärenden OBS!
På mötet behandlas även
eventuell försäljning av
Björkebo. Styrelsen önskar
därför att föreningens medlemmar deltar i årsmötet.

Stilla Veckan
och Påsken
Aktläsning: Kom med och
följ Jesu sista vandring genom att läsa bibelverser
varvat med sång tillsammans. 11.4–13.4 kl. 19 i Åggelby gamla kyrka.
Skärtorsdag: 14.4 Aktläsning
och nattvard kl. 18 i Munks
näs kyrka, kl. 19 i Åggelby
gamla kyrka.
Långfredagens gudstjänst:
15.4 Kl. 10 i Munksnäs kyrka,
kl. 12 i Åggelby Gamla kyrka.
Påsklördag: 16.4 kl. 23.30
Påsknattens mässa i Åggelby gamla kyrka
Påskdagen: Kom med och fira
Jesu uppståndelse! Sö 17.4 kl.
10 Högmässa i Munksnäs kyrka, kl. 14 Högmässa i Malms
kyrka, kl. 15.30 Puls-gudstjänst i Petruskyrkan.
Annandag påsk: 18.4 kl. 10
Gudstjänst i Petruskyrkan.
PETRUS FÖRSAMLING
www.petrusforsamling.net
Kansliet: Må-ti, to-fre kl. 10-13,
ons kl. 13-16, tel. 09-2340 7100.
Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors.
Lokaler: Hagasalen och Södra
Haga kyrka, Vesperv. 12, Malms
kyrka, Kommunalv. 1, Munkshöj
dens kyrka, Raumov. 3, Munks
näs kyrka, Tegelst. 6, Petruskyr
kan, Skogsbäcksv. 15, Åggelby
gamla kyrka, Brofogdev. 12

KYRKPRESSEN NR 7 • 31.3.2022

KORSHOLM

PÅ GÅNG LOKALT
KVEVLAX, SOLF
REPLOT, KORSHOLM

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

Psalmsången
tystnar
Musikalen Jakten på den försvunna
psalmskatten framförs i Replot och
Korsholm. – Handlingen ligger inte så
långt från verkligheten, säger kantor
Michael Wargh.
TEXT: ULRIKA HANSSON
KORSHOLM I en nyskriven musikal tystnar psalmsången i församlingen. Kantorn har blivit utan jobb, han har dragit
sig tillbaka till kyrktornet och orgeln bebos av råttor.
– Tyvärr ligger handlingen kanske inte så långt ifrån sanningen – eller det är
snarare ett skräckscenario. Men det sjungs
mindre och mindre psalmer, konstaterar
Michael Wargh som är kantor i Replots
församling.
I musikalen, som är skriven av den rikssvenska kyrkomusikern Karin Runow, dyker en dag Sankta Cecilia upp, kyrkomusikens skyddshelgon. Hon hittar den yrvakna kantorn Per Klockare i kyrkbänken och konstaterar att hon misslyckats
helt med sitt uppdrag. Så småningom hittas också en kista med psalmböcker, och
kantorn får tillbaka lite minnesbilder av
hur det gått till på den gamla goda tiden.
Då börjar kampen för att väcka psalm
sången till liv igen.
Musikalen görs som ett brett samarbete mellan församlingarna i Korsholm, och
både vuxna och barn medverkar.
– Många av rollerna består av kyrkråttorna. Sankta Cecilia spelas av Alma Westerlund och jag själv spelar kantorn, säger
Michael Wargh.
Nu pågår övningar för alla inblandade: de
som sjunger solo, har talroller, för komp
band och för medlemmar från exempelvis
Skärikyrkans kör, Korall-kören och barnoch ungdomskörer.
– Vi övar enskilt i församlingarna, men
har också gemensamma övningar.
På repertoaren finns både moderna sånger och välkända psalmer.
– Karin har på ett genialiskt sätt kombiKYRKPRESSEN NR 7 • 31.3.2022

Övningar inför
musikalen
pågår för fullt.
Från vänster
Susanne Westerlund, Elin
Smedlund,
Rodney Andrén, Michael
Wargh och
Ann-Christine
NordqvistKällström.
FOTO: MARIA
KAUKAOJA

nerat nyare sound med psalmsång i växelsång. Psalmer som är med är bland annat ”Härlig är jorden” och ”Blott en dag”.
Michael Wargh minns själv psalmernas
betydelse i barndomen.
– Jag minns skoltiden på 1980-talet då vi
lärde oss psalmer utantill till jul- och vårfester. Och om morgnarna satte sig klassläraren vid tramporgeln och så sjöng vi psalmer.
Men det här är ju inte möjligt längre med
tanke på religionsutövningen i skolorna.

»Vi måste
uppmuntra folk
att sjunga
psalmer.«

Hur ska vi bevara psalmskatten levande?
– Det är en svår fråga. Vi måste uppmuntra folk att sjunga psalmer. Det är väl den
enda räddningen.

Musikalen
Jakten på den försvunna psalmskatten
framförs söndag 24.4 i Replot kyrka kl. 15
(där musikalen ersätter gudstjänsten) och
i Korsholms kyrka kl. 18.30. Inget inträde.
Majoriteten av de medverkande är lågstadiebarn, men också ungdomar och
vuxna medverkar.
Medverkande: Alma Westerlund och Michael Wargh, huvudroller, Rodney Andrén, kapellmästare och piano, Susanne
Westerlund, dirigent, Ann-Christine
Nordqvist-Källström, köransvar och Elin
Smedlund, regissör.
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Högmässa: sö 3.4 kl 11 i kyrkan. Emilia Kontunen
och Susanne Westerlund. Efter avslutad högmässa samlas de som i år fyller 70 och 75 år för födelsedagsfirande i församlingshemmet.
Karaträff: ti 5.4 kl 13 i Smedsby fg, Gröna rummet.
Kaffe och samtal under ledning av Rune Lindblom.
Sångarglädje – Allsång för daglediga: to 7.4 kl 13 i
Smedsby fg. Allsångsledare Ann-Christine Nordqvist-Källström.
Gudstjänst: sö 10.4 kl 11 i kyrkan. Rune Lindblom, Susanne Westerlund, Ann-Christine Nordqvist-Källström. Lilla barnkören och Körskolan
medverkar. Sänds på YLE Vega.
Påskvandring: sö 10.4 kl 12-14 vid församlingshemmet efter avslutad gudstjänst.
Missionssyföreningen: samlas må 11.4 kl 13 i
Smedsby fg, rum Glöd.
Stilla veckans passionsandakt: må 11.4 kl 18.30 i
Smedsby fg. Rune Lindblom och Susanne Westerlund.
Stilla veckans passionsandakt: ti 12.4 kl 18.30 i
Smedsby fg. Rune Lindblom och Ann-Christine
Nordqvist-Källström.
Stilla veckans passionsandakt: on 13.4 kl 18.30 i
kyrkan. Mats Björklund och Ann-Christine Nordqvist-Källström. Kör för alla medverkar.
Skärtorsdagens kvällsmässa: to 14.4 kl 20 i
kyrkan. Mats Björklund, Ann-Christine Nordqvist-Källström och Susanne Westerlund.
Långfredagens gudstjänst: fre 15.4 kl 11 i kyrkan.
Emilia Kontunen, Ann-Christine Nordqvist-Källström och Susanne Westerlund. Korall-kören
medverkar.
Långfredagens konsert: fre 15.4 kl 19 i kyrkan.
Medverkande: Kammarkören Psallite, Korsholms
kammarorkester, dir. och sopran Susanne Westerlund. Mariam Junolainen på harpa, dir. Rainer
Holmgård. Biljetter: 20 € / 15€, Under 16 år gratis
inträde.

KVEVLAX

Karakaffe: tor 31.3 och 14.4 kl. 9.15 i drängstugan
Församlingskretsens årsmöte: tor 31.3 kl. 18 på

SOLF Passionsandakter

Stilla veckan i Solf kyrka

Skärtorsdagens kvällsmässa firas kl. 19 med
Patrica och Patrik. Efter avslutad högmässa
kläs altaret i svart inför långfredagen.
Långfredagens gudstjänst hålls kl. 10. Patrica Strömbäck predikar och Patrik Vidjeskog är
kantor.
Varmt välkomna att dela påskens budskap
med oss!

Stilla veckans passionsandakter läses i år kl.
18 måndag-onsdag i kyrkan. På måndag är
Olof Jern aktläsare, på tisdag läses akterna av
Joanna Holm och Elisabeth Ström och på onsdag läser Patrica Strömbäck. Patrik Vidjeskog
är kantor alla kvällarna. Solf stråkorkester under ledning av Karl-Erik Berg medverkar på tisdagen.

pastorskansliet.
Bön och nattvard: fre 1.4 och fre 8.4 kl. 8.45 i kyrkan.
Gudstjänst: sö 3.4 kl.10. Granberg, Andrén.
Missionslunch: sö 3.4 kl. 11-14 i församlingshemmet. Portioner kan även beställas för att avhämtas. Se skild puff för mera information.
Mathjälpen: tis 5.4 och tis 12.4 kl. 10. Kontakta Nina Andrén om du inte hämtat mat tidigare tfn 044
0462312
Missionssyföreningen: ons 6.4 kl 18 i drängstugan
Familjegudstjänst: sö 10.4 kl. 10. Vesterlund, Andrén, barnkören, dagklubben
Passionsandakt: må kl. 20 i kyrkan. Vesterlund,
Andrén, Kvevlax sångkör
Passionsandakt: tis kl. 20 i kyrkan. Kass, Andrén
Passionsandakt: ons kl. 20 i kyrkan. Vesterlund,
Andrén, stråkdraget
Gemensam pensionärsträff: i Missionskyrkan
vecka 16. Se mera information om dag och tid i
nästa nummer av Kyrkpressen.

REPLOT

Högmässa: Replot sö 3.4 kl.10. Vesterlund, Wargh.
Gudstjänst: Replot församlingshem sö 10.4 kl.16,
predikan: Tomas Kolkka, musik: Michael Wargh.
Kyrkkaffe och missionsprogram: Riikka-Maria och
Tomas Kolkka.

SOLF

Önskepsalmafton: lö 2.4 kl 18 i kyrkan. Kvevlax
kyrkokör, dir. Rodney Andrén medverkar. Efter
konserten serveras kakbuffét i församlingshemmet. Kollekt upptas till förmån för insamlingen
Gemensamt Ansvar 2022.
Gudstjänst: sö 3.4 kl 10 med Patrica Strömbäck
och Patrik Vidjeskog.
Motion för mission: må 4.4. Samling kl 9 vid församlingshemmet.
Föräldra-barnträff: ti 5.4 kl 9.30 i församlingshemmet.
Pensionärsträff: on 6.4 kl 13 i församlingshemmet.

REPLOT Missionsprogram

KVEVLAX Soppa

Välkommen på
palmsöndagsfest!

Härlig lunch för missionen

Palmsöndagen 10 april firar vi
med missionsprogram i församlingshemmet. Vid gudstjänsten
kl. 16 medverkar Tomas Kolkka.
Efter gudstjänsten följer kyrkkaffe och samtidigt ”reser” vi till
norra Thailand i ord och bild tillsammans med Riikka-Maria och
Tomas Kolkka som arbetar bland
Lua-folket med bibelöversättning, språkarbete och församlingsarbete.

12

Ta hela familjen med och kom och ät lunch söndagen 3 april kl. 11–14. Vi får en god maletköttsoppa med bröd, ost och måltidsdryck, samt
bakelse och småkakor med valfri dryck som efterrätt. Det finns också alternativ för den som
hellre äter vegetariskt.
Priser: Vuxna 12 €, Barn 6-12 år 10 € och barn
under 6 år äter gratis. Portioner kan också beställas och avhämtas. Berställ då på förhand via
Eva (via textmeddelande) tel. 040 9259335.
Lunchens nettobehållning går till understöd av
församlingens missionärer. Kvevlax församlings
missionsvänner hälsar alla välkomna!
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Kronvik lägergårdsförening r.f. håller
årsmöte: to 7.4 kl 18 i församlingshemmet. Varmt välkommen med!
Palmsöndagens gudstjänst: sö 10.4 kl
10 med Emilia Kontunen och Patrik Vidjeskog.
Motion för mission: må 11.4. Samling kl 9
vid församlingshemmet.
Stilla veckans passionsandakt: må 11.4 kl
18 med Olof Jern och Patrik Vidjeskog.
Föräldra-barnträff: ti 12.4 kl 9.30 i församlingshemmet.
Stilla veckans passionsandakt: ti 12.4 kl
18 med Elisabeth Ström, Joanna Holm och
Patrik Vidjeskog. Solf stråkorkester, dir.
Karl-Erik Berg medverkar.
Stilla veckans passionsandakt: on 13.4
kl 18 med Patrica Strömbäck och Patrik
Vidjeskog.
Skärtorsdagsmässa: to 14.4 kl 19 med
Patrica Strömbäck och Patrik Vidjeskog.
Långfredagens gudstjänst: fre 15.4 kl 10
med Patrica Strömbäck och Patrik Vidjeskog.

BERGÖ

Sö 3.4 kl. 14: Högmässa. Englund, Brunell.
Ti 5.4 kl. 13: Syföreningen i församlingshemmet.
On 6.4 kl. 18: Kyrkokören i församlingshemmet.
To 7.4 kl. 10: Familjeklubben i församlingshemmet.
Fr 8.4 kl. 19: Ungdomskväll i församlingshemmet.
Sö 10.4 kl. 14: Palmsöndagens gudstjänst. Englund, Lax.
Må 11.4 kl. 19: Passionsvesper i kyrkan.
Englund.
Ti 12.4 kl.19: Passionsvesper i kyrkan.
Englund.
On 13.4 kl. 19: Passionsvesper i kyrkan.
Englund.
To 14.4 kl. 19: Skärtorsdagens mässa i
kyrkan, Englund, Brunell.

Sö 3.4 kl. 10: Högmässa i kyrkan. Kyrktaxi. Tornberg, Peter Brunell.
Sö 3.4 kl. 17: Bön för alla i FH. Servering,
barnpassning.
Sö 10.4 kl. 10: Palmsöndagen. Familjemässa i kyrkan. Norrback, Lax. Älgköttsoppa kl. 11 i KH till förmån för GA. Pris: 10
euro/pers, 25 euro/familj.
Må 11.4 kl. 10: Karacafé i KH. Arr. Äldrerådet och Folkhälsan i Malax.
Må 11.4 kl. 18: Ekumenisk bön i Betel,
Malaxvägen 85.
Må 11.4 kl. 19: Stilla veckans vesper i kyrkan. Norrback.
Ti 12.4 kl. 19: Stilla veckans vesper i kyrkan. Norrback.
On 13.4 kl. 19: Stilla veckans vesper i kyrkan. Norrback.
To 14.4 kl. 19: Skärtorsdagens veckomässa i kyrkan. Kyrktaxi. Norrback, Lax

PETALAX

Sö 3.4 kl. 12: Högmässa. Englund, Brunell.
Må 4.4 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.
On 6.4 kl. 13.30: Syföreningen i församlingshemmet.
On 6.4 kl. 18: Minior och junior i prästgården.
Fr 8.4 kl. 13: Fredagssamling i församlingshemmet. Isaksson, Brunell. Gäst:
Janne Heikkilä.
Sö 10.4 kl. 12: Palmsöndagens gudstjänst.
Englund, Lax.
Må 11.4 kl. 19: Andakt i Stilla veckan, i
kyrkan. Isaksson.
Ti 12.4 kl. 19: Andakt i Stilla veckan, i kyrkan. Isaksson.
On 13.4 kl. 19: Andakt i Stilla veckan, i
Nybygården. Isaksson, Brunell.
To 14.4 kl. 19: Skärtorsdagens mässa i
kyrkan. Isaksson, Brunell.

MALAX

Fre 1.4 kl. 15: Sorgegrupp i KH. Mer info
av diakon eller kaplan. Vi träffas 5 gånger.

KORSHOLM Familjer

Påskvandring
Välkommen på påskvandring runt
Korsholms kyrka efter familjegudstjänsten på palmsöndag 10.4
kl. 12–14. Medan det är kyrklunch i församlingshemmet kan
man också gå en kort vandring
med fem stationer där man möter
påskens viktigaste händelser. I år
är påskvandringen inte i kyrkkällaren utan i byggnaderna runt kyrkan med start
från församlingshemmet.
Påskvandring, speciellt för småbarnsfamiljer, blir det också vid Smedsby församlingsgård torsdag 7.4 kl. 9.30–11. Kom och titta på påskfönstren ute och
drick kaffe inne!
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CAMILLA FANT

Att se ett frö gro
JAG UPPMANAR dig att göra ett litet försök. Köp en
fröpåse från matbutiken och så i vår. Du kan snart så inne i ett soligt fönster eller senare i vår ute på balkongen
eller terrassen i en kruka. Har du egen gård kan du anlägga en liten odlingsbädd i en pallkrage. Du behöver inte ha en stor trädgård eller gräva i marken.
Ett frö behöver värme och vatten för att gro, sol och
gödsel för att växa, omvårdnad och omtanke för att överleva. Något som till synes är dött och förtorkat vaknar
till liv när du vårdar det. Den lilla grönskande plantan
behöver din omsorg för att bli en ståtlig blomma som
du kan njuta av eller något du kan skörda och äta. För
plantan är du viktig och livsavgörande. Lämnar du den
till sitt öde kommer den att dö och du måste börja om.
Bor du ensam har du en uppgift varje dag, att sköta din
sådd. Har du familj kan du engagera barnen i omvårdnaden av de späda plantorna och lära dem hur mat blir till.

»Ett frö behöver omvårdnad
och omtanke för att överleva.«
Den ekonomiska insatsen är liten. Du kan förodla i
tomma mjölkburkar eller smöraskar. Kom ihåg att göra
hål i botten för dränering. Vill du gödsla med din egen
kropp kan du blanda tio delar vatten med en del urin, växterna älskar detta. Du kan även plocka nässlor och blötlägga dem ute i en hink med vatten en vecka. Sila bort
det gröna och du har ett mycket effektivt näringsvatten.
Späd även detta med tio delar vatten. Frosten måste du
ge akt på. Den kan förstöra din lilla odling långt in i juni.
FRÅN SÅDD till skörd kan det gå två månader och under denna tid får du följa plantans utveckling och se hur
olika förhållanden påverkar det som växer. Du kan dela
ditt intresse med tusentals likasinnade i odlingsgrupper
på Facebook, följa bloggare och vloggare eller låna odlingslitteratur på biblioteket. Du kan så i omgångar och
ifall den första sådden inte lyckades sår du om.
Vad du än bestämmer dig för att odla är den färdiga
produkten ett resultat av din omsorg om något som från
början verkade förtorkat och dött. Jag uppmanar dig att
göra ett litet försök.

Camilla Fant är medlem i Solfs församling.
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Patrik Vidjeskog bjuder in
till önskepsalmafton.
FOTO: SUSANN
NABB-VORNANEN

Sjung önskepsalmer!
Patrik Vidjeskog är ny tf kantor i Solf. Han är ut
bildad i komposition men självlärd som kyrko
musiker. Nu bjuder han in till önskepsalmafton!
TEXT: ULRIKA HANSSON
SOLF – Alla ska få sjunga med i alla
psalmer under önskepsalmaftonen,
säger Patrik Vidjeskog.
Han har bjudit in Kvevlax kyrkokör, där han själv också sjunger,
för att framföra några egna sånger och stöda psalmsången under en
önskepsalmafton i Solf kyrka på
lördag den 2 april. Alla som velat
har kunnat skicka in psalmönskemål på förhand. Det här är ett koncept som Patrik Vidjeskog också
testat i andra församlingar.
– Överlag är det klassiker som folk
vill sjunga, men ibland blir jag överraskad över ovanliga önskemål.
Han tycker sig märka att
människor är lite konservativa
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när det kommer till psalmer, att det
finns ett visst motstånd mot att ta
till sig nya psalmer, och då tänker
han inte bara på det nya psalmboks
tillägget.
– I den gamla delen av psalmboken finns också mycket som sjungs
sällan eller inte alls. Det är inspirerande när sådana pärlor kommer emot!
Efter psalmsången dukas en
mytomspunnen kakbuffé upp som
husmor Beatrice Orre ansvarar
för. Kollektintäkterna från kvällen går till Gemensamt Ansvar.

Bättre och sämre dagar
– Man är själv sin värsta kritiker.

Om jag har en sämre dag och spelar mycket fel känner jag mig inte
nöjd. Men om jag lyckats ackompanjera psalmsången bra eller har
spelat bra under en vigsel är jag
nöjd, säger Patrik Vidjeskog.
– Om anhöriga säger att musiken under en begravning varit en
tröst så betyder det mycket för mig.
Samtidigt är inte gudstjänster
och förrättningar konserter.
– Man spelar psalmerna som en
hyllning och med en respekt för
Gud, inte för sin egen skull eller
för att kantorn ska få glänsa.

»Ibland blir jag
överraskad.«
Patrik Vidjeskog har en utbildning i komposition från Sibelius-Akademin, men som kyrkomusiker är han självlärd.
– Basutbildningen är ändå så pass
omfattande att man får viktiga kunskaper. Jag har lärt mig piano och
orgel som en naturlig konsekvens.
Han insåg tidigt att han inte kan

försörja sig på komponerande, så
han har till exempel jobbat som lärare i musikteori och som vikarierande kantor i bland annat Vasa
och Karleby.
– Det är trevligt att träffa nya
människor och jag märker att det
finns olika rutiner i olika församlingar när det gäller förrättningar och
gudstjänster. Det håller mig alert!

Psalmer med Patrik!
Önskepsalmafton lördag 2.4
kl. 18 i Solf kyrka. Kakbuffé efteråt! Intäkterna går till GA.
Patrik Vidjeskog bor i Vasa.
Gift med Anne Hjulfors-Vidjeskog, en dotter sedan tidigare.
Tar gärna promenader och badar
bastu för att koppla av.
Psalmer han gärna återkommer
till är bland annat ”Du som gick
före”, ”Den dag du gav oss, Gud,
är gången”, ”Jag vet att min frälsare lever”. – Ofta är det melodin som gör att jag minns och
kommer tillbaka till en psalm.
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Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Pedersöre prosteri utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Johan Sandberg,
johan.sandberg@kyrkpressen.fi, tfn 040 831 3599. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.
Mikaela MalmstenAhlsved och Johanna
Nyman är glada över
att få träffa församlingsmedlemmarna igen.

Lyckliga att få ordna
påskvandring
Äntligen får vi göra något och träffa församlings
medlemmarna efter två coronapåskar, utbrister
Mikaela Malmsten-Ahlsved och Johanna Nyman.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

PEDERSÖRE De hör båda till en arbetsgrupp av församlingsanställda
som planerar årets påskvandringar i anknytning till församlingens
tre kyrkor.
–Påskvandringarna är nytt för
nya Pedersöre församling. Tidigare ordnades påskvandringar i gamla Esse församling men de sattes på
paus under coronapandemin som
utbröt efter sammanslagningen.
Nu i år ska konceptet från Esse utvidgas och vandringar ordnas vid
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varje kyrka, säger församlingssekreterare Johanna Nyman.
– Och vi är lyckliga bara över att
få ordna något så folk ser att församlingen finns kvar efter två stilla år då den mesta församlingsverksamheten flyttat över till Youtube,
fyller kantor Mikaela MalmstenAhlsved i.
Under stilla veckans måndag ordnas vandringen i Purmo, tisdag i
Kyrkostrand och onsdag i Esse.
Vandringarna startar kl 18 vid för-

samlingshemmen utom i Esse där
den startar vid klockstapeln.
– Vandrarna delas upp i grupper
som ledsagas av en guide. Det betyder att man inte behöver komma till
kl. 18 utan man kan komma mellan
18 och 20. Vid startpunkten ordnas
kaffe- och teservering så man kan
umgås med andra medan man väntar, säger Johanna Nyman.
Dramat börjar med att Jesus rider in i Jerusalem. De sex stationerna finns både utanför kyrkan
och inne i den.
– Det är starkt att vara med på
påskvandringen. Varje gång jag
deltagit har jag upptäckt nya saker
i påskbudskapet, säger MalmstenAhlsved.
Stationerna är bemannade av
frivilliga församlingsmedlemmar.
Tanken är att de anställda admi-

»Församlingen
finns kvar efter
två stilla år.«

nistrerar påskvandringen och skaffar fram rekvisita medan de lokala församlingsmedlemmarna agerar på stationerna.
I skrivande stund har arbetsgruppen ännu inte börjat vidtala
frivilliga.
– Därför vill vi, ifall vi inte frågat
just dig som vill vara med, att du
tar kontakt med oss. Det finns plats
för hur många frivilliga som helst,
säger Mikaela Malmsten-Ahlsved.
Också skolor i kommunen ska få
del av påskvandringen. Några skolor har begärt besök medan andra
skolor kommer till Pedersöre kyrka på tisdagen. Där ordnas då vandringar dagtid för skolorna.
Under stilla veckan kan man besöka sin hemorts kyrka varje kväll.
I varje kyrka ordnas aktläsning förutom den kväll när påskvandringen sker där.
– Vandringen är som ett komplement till aktläsningen. Läsningen
hör man, men vandringen handlar mera om upplevelsen, säger Nyman.
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PEDERSÖRE PROSTERI

PEDERSÖRE Mission

JAKOBSTAD

Besök av missionärer
i norra Thailand

FR 1.4 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets
ungd.utr., Nylund-Wentus, Mård.
SÖ 3.4 kl. 12.00: Gudstjänst i Jakobstads kyrka,
Turpeinen, Krokfors, Wester. Natascha Kanckos välsignas till tjänst. Maria Salos gudstjänstgrupp. Sänds
även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på
www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
TI 5.4 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön och
samtal.
TI 5.4 kl. 13.00: Kamratstödsträff i Församlingscentret, erfarenhetsmentor Bertel Widjeskog.
ON 6.4 kl. 14.00: Samtalsgrupp kring sorgen i Församlingscentret, Turpeinen, Kanckos, Sandström.
TO 7.4 kl. 12.00: Lunchmusik i Jakobstads kyrka.
TO 7.4 kl. 13.30: Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands förs.hem., sångstund, Borgmästars.
LÖ 9.4 kl. 10.00: Missionsbrunch i Församlingscentret, Riikka-Maria och Tomas Kolkka från Finska
Missionssällskapet, Björk, Kanckos. Pris: 20 euro.
Anmälan senast 4.4 på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi eller tfn 0403100410.
LÖ 9.4 kl. 18.30: Fokus i Församlingscentret. Lovsångskväll, Emilia och David Lövsund, barnfokus,
servering.
SÖ 10.4 kl. 12.00: Gudstjänst med små och stora i
Jakobstads kyrka, Edman, Borgmästars. Dagklubben
medverkar, Haglund-Wikström. Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
MÅ 11.4 kl. 13.30: Nattvardsgång med påskens texter
i Församlingscentret, Edman, Borgmästars, Sandström. Servering.
MÅ 11.4 kl. 18.00: Aktläsning i Jakobstads kyrka,
Björk, Borgmästars, duettsång.
MÅ 11.4 kl. 18.00: Påskvandring med medvandrare.
Start från Församlingscentret kl. 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 och 20.30.
TI 12.4 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön och
samtal.
TI 12.4 kl. 18.00: Aktläsning i Jakobstads kyrka, Turpeinen, Wester.
ON 13.4 kl. 18.00: Aktläsning i Jakobstads kyrka,
Krokfors, Borgmästars, Gloria.

KRONOBY

Kronoby
VårOas: fredag-söndag, se www.oas.fi/aktuellt
Sö 3.4 10.00: Mässa (Strömmas) i Kronoby kyrka,
Dan Sarkar Wallis, Uunila.
Sö 10.4 18.00: Gudstjänst i Kronoby kyrka, Saitajoki,
Smedjebacka

Gemenskapskväll med missionstema i Bennäs kyrkhem lö 9.4 kl. 19.
Gäster är missionärerna Riikka-Maria och
Tomas Kolkka som bor i norra Thailand bland
luafolket. De arbetar främst inom bibelöversättning och musik. De berättar att kristendomens tillväxt i de nordliga delarna av
Thailand påminner om Apostlagärningarnas
beskrivning av hur kristendomen fick sin början. Det är ett stort privilegium att dela det
Terjärv
Sö 3.4 18.00 :Gudstjänst i Terjärv kyrka, Komulainen,
Borgmästars.
Sö 10.4 10.00: Gudstjänst i Terjärv kyrka, Kavilo,
Borgmästars, Kristine Hänninen, violin.
Nedervetil
Sö 3.4 10.00: Mässa i Nedervetil kyrka, Komulainen,
Borgmästars.
Sö 10.4 10.00: Gudstjänst i Nedervetil kyrka, Saitajoki, Smedjebacka, Nuutti Toivonen, orgelmusik.

LARSMO

Sö 3.4 kl. 10 Gudstjänst med dop: Lassila, Wiklund,
unga ledare, välsignelse av nya nattvardsassistenter,
sång Victoria & Viktor Asplund. Strömmas via YouTube kanalen Larsmo församling live.
- kl. 18 Sångmöte i Västerby bönehus: tal Boris Salo,
sång Victoria Enkvist.
Fre 8.4 kl. 13 Nattvard för riskgrupper: i församlingshemmet, Sjöblom, Forsman, servering.
Sö 10.4 kl. 10 Högmässa: Markus Ventin, Forsman.
Strömmas via YouTube kanalen Larsmo församling
live.
- kl. 18 ”Möda, vila & behag”: konsert med Lina
Sandells sånger i kyrkan. Lina Forsblom, David Forsblom, Jonathan Stenlund och Mathias Forsblom. Fritt
inträde. Kollekt uppbärs för en ny kyrkorgel. Arr. Orgelföreningen.
On 13.4 kl. 9.30 Påskkyrka för de minsta: Mård,
Forsman, barnledare.
To 14.4 kl. 14 Nattvard vid Sandlunden: Sjöblom,
Forsman.
- kl. 20 Skärtorsdagens nattvardsmässa: Sjöblom,
Forsman. Strömmas via YouTube kanalen Larsmo
församling live.

kristna budskapet om hopp och försoning och
se det nå nya människor och förvandla deras liv.
Kvällen bjuder också på sång och musik, samt
gemenskap kring kaffebordet.
Välkommen!

NYKARLEBY

Gudstjänster
Sö 3.4 kl 10 Gudstjänst: Munsala kyrka, Östman,
Ringwall
- kl 12 Högmässa: Jeppo kyrka, Östman, Ringwall
- kl 18 Kvällsgudstjänst: Nkby fh, Edman, Lönnqvist
Sö 10.4 kl 10 Palmsöndagens gudstjänst: S:ta Birgitta, Edman, Ringwall
- kl 14 Palmsöndagens högmässa: Pensala bönehus,
Edman, Ringwall
- kl 18 Kvällsgudstjänst: Jeppo fh, Smeds, Ringwall
Stilla veckans andakter
Må 11.4 kl 18 Passionsandakt: Sta Birgitta kyrka, Edman, Ringwall
- kl 19 Aktpredikan: Pensala bönehus, Tomas Klemets, fam Nordström sång, arr Slef Pensala
- kl 19.30 Passionsandakt: Jeppo kyrka, Edman,
Ringwall
Ti 12.4 kl 18.00 Passionsandakt: S:ta Birgitta, Smeds,
Göran Näs
- kl 19 Aktpredikan: Pensala bönehus, Ingemar Klemets, gitarrgruppen SALEM
- kl 19.30 Passionsandakt: Vexala, emigranthuset
Elvira, Smeds, Näs.
- 12.4 kl 19.30 Passionsandakt: Jeppo kyrka, frivilliga
On 13.4 kl 13 Nattvardsandakt: Jepoträffis, psalmsång, servering, Östman, Lönnqvist.
- kl 18 Passionsandakt: Kovjoki bönehus, Östman,
Lönnqvist, K-E Wikström
- kl 19 Aktpredikan: Pensala bönehus, Rune Fant,
Britt-Mari och Gun-Helen
- kl 19.30 Passionsandakt: Jeppo kyrka, Östman,
Lönnqvist, K-E Wikström

LARSMO Föreläsning

JAKOBSTAD Påsk

Parkväll i församlingshemmet

Påskvandring i Jakobstad

Välkomna med på parkväll fredag
22.4 i Larsmo församlingshem! Parkvällen inleds kl. 18.00 med god mat
och samvaro, efteråt blir det föreläsning med coachen Monica Larsson-Lolax. Vi får ta del av konkreta
verktyg som bygger upp vårt äktenskap och hjälper oss i vardagen. Maten kostar 30 €/par. Anmälan via länk
på Larsmo församlings hemsida under tiden 3.4–14.4 kl. 14, kom ihåg att meddela ev. allergier och
dieter.
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Påskvandring 10–18.4.2022 startar
från Församlingscentret, finska ungdomsutrymmet, på Ebba Brahe esplanaden 2 och går sedan vidare via
gamla gravgården och nya gravgården
för att sluta vid Johanneskapellet.
• På första stationen finns en karta.
• Påskvandringen är obemannad.
• Infotavlor finns på alla stationer.
• På några stationer finns qr-koder med musikinslag. För att lyssna på
dem behövs en app på smarttelefonen som kan skanna qr-koder.
• Påskvandringen är för alla åldrar. Det är bra om barn kan gå tillsammans
med familjen eller någon vuxen person.
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Samlingar och grupper
Må 4.4 kl 18 Kenyamission: Nykarleby fh,
Daniel Djupsjöbacka
Ti 5.4 kl 18 Bibelsamtal: Markusevangeliet,
Nkby fh, Östman-Södergård
On 6.4 kl 17.30 Lewis-träff: ”Häxan o lejonet”, Nkby fh, Östman.
To 7.4 kl 18.30 Årsmöte: Socklot bönehus
Sö 10.4 kl 18 Ekumenisk Bön o lovsång:
Hirvlax baptistkyrka, Jonas Ahlsved
To 14.4 kl 13 Missionsmöte: Jeppo bönehus,
Gun-Helen o Britt-Mari Andtfolk
Vi uppdaterar annonseringen kontinuerligt.
Följ med på församlingens webbplats och
FB-sidan!
www.nykarlebyforsamling.fi

PEDERSÖRE

Anmälan till höstens dagklubbar: t.o.m 10.4
på www.pedersoreforsamling.fi
Fr 1.4 kl. 18 Bön för Ukraina och världsläget:
Pedersöre kyrka, Anderssén-Löf
Lö 2.4 kl. 19 Bibelhelg Vid Mästarens fötter:
Ytteresse bönehus. Pred. Tore Jungerstam,
sång Lina Forsblom. Malmsten-Ahlsved
Sö 3.4 kl. 10 Gudstjänst: Purmo kyrka.
Portin, Ellfolk-Lasén. Även strömning i
youtube
- kl. 13 Högmässa: Pedersöre kyrka. Österbacka, Ellfolk-Lasén
- kl. 14 Bibelhelg Vid Mästarens fötter: Ytteresse bönehus. Pred. Sebastian Lassila,
lovsång Jonas & the Singers
- kl. 14 Sammankomst: Punsar bönehus
- kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus
- kl. 15 Barnkör: Purmo kyrkhem
- kl. 18 Kvällsgudstjänst: Esse kyrka. Portin,
Malmsten-Ahlsved
Må 4.4 kl. 13 Symöte: Forsby bykyrka
Ti 5.4 kl. 13.30 Missionsmöte hos Gunvor
Sjöskog, Sexsjö
- kl. 18 Bibel och bön: Bennäs kyrkhem
To 7.4 kl. 14 Kring bordet: Purmo kyrkhem.
Kaffe och dopp 2.50€. Program, andakt.
Kung
- kl. 18.30 Bibelsits: Ytteresse bönehus
- kl. 19 Bibel & bön: Forsby bykyrka
- kl. 19. Bön: Purmo kyrkhem
Fr 8.4 kl. 18 Bön för Ukraina och världsläget: Pedersöre kyrka. Österbacka
- kl. 18.30 Lovsångskväll: Purmo kyrkhem.
Lovsångsgruppen ”Hoppet”
Lö 9.4 kl. 19 Helgsammankomst: Flynängens bönehus

- kl. 19 Gemenskapskväll: Bennäs kyrkhem.
Riikka-Maria o Tomas Kolkka. Eklund
Sö 10.4 kl. 10 Gudstjänst: Esse kyrka. Anderssén-Löf, Malmsten-Ahlsved. Sång av
Musikörerna. Även strömning i youtube
- kl. 13 Högmässa: Purmo kyrka. Anderssén-Löf, Ellfolk-Lasén
- kl. 14 Sammankomst: Punsar bönehus
- kl. 14 Påskandakt och årsmöte: Lövö bönehus. Österbacka, Pandey
- kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus
- kl. 15 Barnkör: Purmo prästgård
- kl. 18 Helgsammankomst: Flynängens
bönehus
- kl. 18 Kvällsgudstjänst: Pedersöre kyrka.
Österbacka, Pandey
Må 11.4 kl. 13 Symöte: Kållby bönehus
- kl. 18 - 20. Påskvandring: Purmo kyrka.
Start från kyrkhemmet, nya grupper startar
med jämna mellanrum
- kl. 18 Aktläsning: Esse kyrka. Portin,
Malmsten-Ahlsved, flöjt Ida Pettersson
- kl. 18 Aktläsning: Bennäs kyrkhem
- kl. 18 Aktläsning: Sundby byahem, Anderssén-Löf
- kl. 19.30 Aktläsning: Åvist bykyrka
- kl. 20 Aktläsning: Pedersöre kyrka. Portin,
Pandey
Ti 12.4 kl. 18 - 20 Påskvandring för allmänheten: Pedersöre kyrka. Start från församlingshemmet, nya grupper startar med
jämna mellanrum
- kl. 18 Aktläsning: Esse kyrka. Portin,
Malmsten-Ahlsved
- kl. 19 Aktläsning: Emaus bönehus
- kl. 19.30 Aktläsning: Åvist bykyrka
- kl. 20 Aktläsning: Purmo kyrka. Portin,
Ellfolk-Lasén, sång av Manskören, dir. Hans
Häggblom
On 13.4 kl. 18 - 20 Påskvandring för allmänheten: Esse kyrka. Start från parkeringen utanför kyrkan, nya grupper startar med
jämna mellanrum
- kl. 18 Ungdomshäng: Purmo kyrkhem
- kl. 18 Aktläsning: Bennäs kyrkhem
- kl. 19 Aktläsning: Emaus bönehus
- kl. 19 Aktläsning: Flynängens bönehus
- kl. 19.30 Aktläsning: Åvist bykyrka
- kl. 20 Aktläsning: Pedersöre kyrka. Österbacka, Pandey
- kl. 20 Aktläsning: Purmo kyrka. Portin,
Ellfolk-Lasén.
On 20.4 kl. 12 Lunch för daglediga: Esse
förs.hem. Bertel Widjeskog. Pris 12 €. Anm
till Barbro 0403100458 senast 13.4

NYKARLEBY Stilla veckan

Passionsandakter i byarna
Nykarleby församling ordnar i år ett par passionsandakter ute i byarna under stilla veckan. På tisdag
kl. 19.30 hålls passionsandakt i Emigranthuset Elvira i Vexala, på onsdag kl. 18 i Kovjoki bönehus. Även
i S:ta Birgitta kyrka och Jeppo kyrka hålls passionsandakter med läsningar ur Jesu lidandes historia,
musik och bön. Församlingens anställda och frivilliga medverkar. Varmt välkomna!

KOLU M N E N

JOCKUM KROKFORS

I tider av kris
DEN SENASTE tiden tror jag att mångas tankar och böner har kretsat kring situationen i Ukraina och dem som
har tvingats fly på grund av de ryska krigshandlingarna. Många har gett uttryck för ilska över situationen,
en ilska som också delvis har blandats med rädsla: Vart
skall allt detta leda?
När vi tvingas möta ett sådant lidande är det inte långsökt att vi lite till mans ställs inför de stora frågorna i livet. Hur kan människan vara så ond? Hur kan människan i sina sämsta ögonblick stå för djävulsk ondska och i
sina bästa ögonblick för himmelsk godhet? Och var finns
Gud i allt detta? Kan vi räkna med Honom?
Inför lidandets realitet är det viktigt att vi som kristna intar en lyssnande position och signalerar en närvaro
och ett stöd för dem som drabbats hårt. Samtidigt får vi
frimodigt hålla fast vid Guds egna löften i Hans ord. När
vi nu lever i de sista dagarna i fastetiden får vi frimodigt
tro och framhålla: Gud har inte lämnat oss!

»Gud har inte lämnat oss.«
SOM EN röd tråd i Bibeln framträder detta att Gud söker gemenskap med den fallna mänskligheten ända sedan syndafallet i Edens lustgård. Två höjdpunkter lyser
klart. Den första höjdpunkten består av Jesu frälsargärning på Golgata kors och hans uppståndelse på den tredje dagen. Den andra höjdpunkten väntar vi på: Att Gud
nyskapar himmel och jord och binder det onda för alltid.
Och så får vi ta till oss löftet att Gud själv är närvarande i lidandet. Gång efter annan framträder Guds löfte i
Bibeln ord: ”Var inre rädd!”, ”Jag är med er!”. Ett löfte
som gäller också under vandringen i den mörkaste dalen, som herdepsalmen 23 talar om.
Därför får vi med frimodighet påminna varandra om
budskapet i de sista dagarna i fastan. Gud har inte lämnat oss. Han har lovat sin närvaro mitt i livet. Och vi
väntar på den stora dagen, när varje knä skall böjas inför Honom som gav sitt liv och segrade över all ondska.

Jockum Krokfors är kyrkoherde i Jakobstads
svenska församling.
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PÅ GÅNG
LOKALT

JAKOBSTAD, KRONOBY,
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE

Monica Larsson-Lolax drömmer om att bli coach på heltid. Men hon vill också vara lärare. Hur den ekvationen ska se ut får framtiden utvisa.

Vill hjälpa hitta
vårt bästa jag
Hon håller på att avsluta en livsresa i
form av studier till mental tränare. Nu
ger Monica Larsson-Lolax en inblick i
det när hon föreläser på en parafton.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
LARSMO – Som mental tränare får jag hjälpa människor hjälpa sig själva att hitta lösningarna på sina bekymmer. Det är inte
terapi, terapeuter jobbar mera metodiskt
med samtal. Jag har heller ingen kompetens att ställa diagnos. Som mental tränare siktar jag in mig på framtiden. Tillsammans med klienten tar jag avstamp i nuet
och ställer ett mål, förklarar hon.
Hon har inriktat sig på parcoaching och
ledarskapscoaching.
– Det talas alldeles för lite om vikten att ta
hand om varandra i ett förhållande. Vardagen rullar på, barnen kommer och man har
jobbet, det är skulder och bekymmer. Nå-
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gonstans i det här ekorrhjulet är det svårt att
minnas att man ska ta hand om varandra.
Hon vill se paraftonen den 22 april som en
datenight, dit man kommer med sin partner och får något som stärker parförhållandet. Några problem behöver man inte ha.
– Liksom bilen ska förhållandet underhållas innan varningslampan börjar lysa.
Det har jag egna erfarenheter av.
Hon vill rikta föreläsningen till par som
är mitt i livet.
– Men vem är mitt i livet? Spontant tänkte man på tiden när barnen är små, de ska
skjutsas till hobbyn, man har hus, jobb och
farten är hög. Men man har utmaningar re-

Parkvällen
När: Fredag 22.4 kl. 18
Var: Larsmo församlingshem
Kostnad: 30 €/par
Anmälan: under tiden 3.4 till 14.4 kl. 14 via församlingens hemsida

»Liksom
bilen ska
förhållandet
underhållas.«

Kvällen inleds med mat och samvaro, efteråt
blir det föreläsning med Monica Larsson-Lolax. Vi får ta del av konkreta verktyg som bygger upp vårt äktenskap och hjälper oss i
vardagen. Det blir också andakt, sång och bön.
Kvällen avslutas med fika och fri samvaro.

dan som nygifta och ännu då man varit tillsammans femtio år. Vi är alla mitt i livet.
Någon lösning på problemen ger hon inte.
– Jag reder inte upp något. Jag hjälper
paren att själva hitta lösningar och växa
tillsammans. Det är inget nytt. Det handlar ju egentligen om kommunikation. Man
tar för givet att partnern vet vad jag vill
och tänker.
Monica Larsson-Lolax började studera
för två år sedan när livet gav henne en rejäl käftsmäll.
– Jag valde att försöka hitta en väg uppåt i stället för att ge upp. Vägen var ju inte
spikrak. En orsak till att jag började studera
var att jag behövde bygga upp mig själv. Utbildningen har inneburit utmaningar, jag
har tvingats blotta mig för mig själv. Det
har varit smärtsamt, men oj, vad jag vuxit.
Framtiden får utvisa om hon börjar jobba som coach på heltid. Steget dit är långt.
– Jag kan ju använda mig av mina
coachingkunskaper i mitt jobb som lärare i Bosund.
Som coach har hon tystnadsplikt.
– Att samtala med en coach kan vara lika
förlösande som ett samtal mellan vänner.
Alla har möjlighet att bli en bättre version
av sig själv. Jag vill hjälpa andra att hitta
vägen till sitt bästa jag.
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SYDÖSTERBOTTEN
PÅ GÅNG LOKALT NÄRPES, KRISTINESTAD, KORSNÄS, MALAX, PETALAX, BERGÖ
Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Närpes prosteri utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Pian Wistbacka, narpes@kyrkpressen.fi,
tfn 040 831 5797. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

Tre församlingar
blir en
Malax, Petalax och Bergö församlingar
föreslås gå samman från årsskiftet. ”Vi
måste tänka på framtiden”, säger
biskop Bo-Göran Åstrand.
TEXT: PIAN WISTBACKA
MALAX-PETALAX-BERGÖ Domkapitlet
i Borgå stift har utrett församlingsindelningen i Malax kyrkliga samfällighet. Förslaget är nu att en ny tvåspråkig församling grundas vid årsskiftet, medan Malax,
Petalax och Bergö församlingar dras in.
Varför blev förslaget det här, biskop
Bo-Göran Åstrand?
– Först vill jag säga att alla tre församlingarna är väl skötta. Utredningen vi lät
göra visar tydligt att det är så. De förtroendevalda tar stort ansvar, personalen är
mångsidig och arbetar bra, fastigheterna
är i gott skick. Det ska alla berörda ha ett
stort tack för!
– Men vi måste också tänka på framtiden. Utredningen visade klart att tre församlingar med ett gemensamt medlemsantal om cirka 4 400 medlemmar inte i längden klarar av alla åtaganden med personal och fastigheter. Att ha en gemensam
kyrkoherde för tre församlingar kan bara
vara en tillfällig lösning. Och till exempel
Bergö församling med knappt 400 medlemmar skulle inte vara rustad för framtiden med nuvarande struktur. Församlingens anställda är få, men ändå är ekonomin
för svag för att upprätthålla den nuvarande tjänstestrukturen.
Vad vinner man på en samgång?
– Vi har kommit fram till att de tre församlingarna nu behöver lägga ihop sina resurser och tillsammans skapa en ny, starkare enhet. Då kan man lägga den komplicerade förvaltningsmodellen bakom sig och
mera satsa på verksamheten.
– Om tre goda församlingar vill göra gemensam sak, är det faktiskt möjligt att bli
starkare än vad man i dag är var för sig.
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Mycket av
det dagliga
församlingslivet kommer
att fortsätta
som förut,
menar biskop
Bo-Göran
Åstrand. FOTO:
ARKIV/SOFIA
TORVALDS

Petalax,
Malax
och Bergö
kyrka. FOTO:
ARKIV

»Kyrkorna och
verksamhetspunkterna
finns
kvar.«

Hur går processen vidare?
– Domkapitlet har vid sitt senaste sammanträde 8 mars alltså tagit initiativ till
en ändring av församlingsindelningen
som skulle innebära att Bergö, Malax och
Petalax blir en församling. Nu är det församlingarnas tur att säga vad de tänker
om det förslaget. Därför har vi begärt att
alla tre församlingarna samt gemensamma kyrkofullmäktige ska ge ett utlåtande före 30 april.
– Vi vill också att man tar ställning till
vad den nya församlingens namn ska vara. Är det Malax församling eller något annat? Efter det här är det Kyrkostyrelsen
som fattar det slutliga beslutet.

Vad kommer att ändras?
– Kyrkorna och verksamhetspunkterna
kommer att bli kvar också om församlingarna kommer att gå samman. Mycket av
det dagliga församlingslivet kommer att
fortsätta som förut. Jag är övertygad om
att den nya församlingens förtroendevalda och anställda kommer att vara måna
om att varje del av församlingen ska ha det
bra. Det kommer att finnas resurser för ett
mångsidigt församlingsliv med en lättare
förvaltning.
– Om medlemmarna fortsätter att engagera sig på olika sätt och vara med i verksamheten finns det goda förutsättningar
för att den nya församlingen ska må bra!
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NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

Fre 1.4 & 8.4 kl. 08.30-09.00: Matutdelning i församlingshemmet.
Sö 3.4 kl. 11: Högmässa, Tomas Klemets. Söndagsskola.
Ti 5.4 & 12.4 kl. 13–18: Baltikumvännerna har öppet, loppis och klädmottagning.
On 6.4 & 13.4 kl. 10: Rörelseglädje i församlingshemmet tillsammans med Nadja Söderholm från
Folkhälsan r.f. i Korsnäs.
Sö 10.4.kl. 11: Gudstjänst för hela familjen. Sång
och drama av barn i kyrkans grupper, scoutdubbning. Lätt allsång. Tal till barnen av Janne. Utdelning av dophjärtan och De Yngstas Bibel till dem
som döpts 2020 och 2021.
Må 11.4: Lunch ilag kl. 12.30 på Bistro på egen bekostnad. Kontakta diakonin om kostnaden förhindrar deltagandet.
Må 11.4 kl. 18: Passionsandakt i Taklax bönehus.
Sång av barn
Ti 12.4. kl. 18: Passionsandakt i Helenelund byagård
On 13.4. kl. 18: Passionsandakt i Korsbäck byagård
To 14.4. kl. 18: Skärtorsdagens mässa. Projektkören
Månadsträffar för missionen ordnas första hela
veckan i månaden (dvs. start 4.4) kl. 13.00 enligt
följande:
Må: Korsnäs församlingshem (även för vänstugans
deltagare)
On: Korsbäck
To: Harrström Uf
Fre: Molpe bykyrka
Vi umgås och har en kort andakt. Servering. Avslutas med alternativ: promenad/eget handarbete/
pyssel för missionen.

KRISTINESTAD

www.kristinestadssvenskaforsamling.fi
Fr 1.4 kl. 18: Bön för fred med bibelläsning, sång
och bön i kyrksalen i Lfds förs.hem.
Fr 1.4 kl. 18: Ekumenisk bönesamling i Saalem.
Kontaktperson Johan Eklöf.
Fr 1.4 kl. 19: Ungdomskväll i magasinet i Lfd.
Lö 2.4 kl. 18: Temakväll i Sideby kyrka: ”Trygg i en
osäker värld”.
Sö 3.4 kl. 10: Högmässa i kyrksalen i Lfds förs.

NÄRPES Träff

Kvinnofrukost
Lördag 9.4 kl. 9.30 blir det kvinnofrukost på Pörteborg i Pörtom. Emma Lill-Their är fyrabarnsmamma och lärare från Rimal i Korsholm. För
några år sedan drabbades hon av lunginflammation och svävade mellan liv och död. Emma berättar om sin resa tillbaka till livet under rubriken
”En andra chans”.
Frukostens pris är 7,50 €, som var och en betalar på plats. Anmäl gärna ditt deltagande senast
4.4 till Kristina Örn, tel. 040 711 7685.
Varmt välkomna!

MALAX Gemensamt Ansvar

Älgköttsoppa för GA
På palmsöndagen 10.4 firar vi familjemässa kl. 10
i kyrkan. Efteråt servering av älgköttsoppa i KH till
förmån för Gemensamt Ansvar, 10 euro/pers. eller 25 euro/fam. Du kan betala med bankkort eller kontanter. I KH finns pysselhörna för barnen.
Du kan dessutom stöda Malax församlings insamling genom en donation till MobilePay nr 21517
eller via Nordea Bank FI16 2089 1800 0067 75,
referens 305 446.
Vi tackar jaktföreningarna i Malax för köttet!

hem. Engström, Martikainen.
Sö 3.4 kl. 12: Högmässa i Krs kyrka. Engström,
Martikainen.
Sö 3.4 kl. 18: Gospel pop up i Krs förs.hem. Pröva
på att sjunga i gospelkör med Nanna Rosengård.
Må 4.4 kl. 18: Bibelsamtal i kyrksalen i Lfds förs.
hem. Bror Vikfors.
Ti 5.4 kl. 12.30: Missionsstuga i Krs förs.hem för
alla missionsintresserade.
Ti 5.4 kl. 13: Kenya-syförening i kyrksalen i Lfd.

On 6.4 kl. 11.30: Pensionärssamling i Krs förs.hem.
On 6.4 kl. 18: Bön för fred med bibelläsning, sång
och bön kl. 18 i Krs kyrka.
Lö 9.4 kl. 18: Bön för fred med bibelläsning, sång
och bön i kyrksalen i Lfds förs.hem.
Lö 9.4 kl. 18: Temakväll i Krs förs.hem. ”Vardagstro
i ord och bild” i Krs förs.hem.
Sö 10.4 kl. 12: Gudstjänst i Krs kyrka. Norrback,
Martikainen.
Sö 10.4 kl. 15: Högmässa i Sideby kyrka. Norrback,

NÄRPES Delad måltid

KRISTINESTAD Samlingar

Missionslunch

Temakvällar

Välkommen på missionslunch
söndag 10.4 i Närpes församlingshem efter högmässan, ca kl.
13.30. Det blir grisnoisetter, potatis, sallad, grönsaker, bröd och
dryck. Kaffe och ris à la malta till
dessert. Pris: 15 €/pers., 5–12 år
10 €/pers., under 4 år gratis. Högst 50 €/familj.
Anmäl om deltagande till Birgitta Lillbäck Engström, tel. 050-386 4565, senast 4.4.

Temakväll 2.4 kl. 18 i Sideby kyrka.
”Trygg i en osäker värld”. Lars Nisula tal, Anna Karin med vänner musik,
Glädjedropparna, Carina leder kvällen. Kollekt till Gemensamt Ansvar. En
programpunkt efter kaffepausen är
tyst bön, förbön till stillsam musik.
Temakväll 9.4 kl. 18 i Krs förs.hem.
”Vardagstro i ord och bild”, Siv och
Tom Bergman, Olle Nilsson och Gerd
Metsäranta medverkar.
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Martikainen.
Sö 10.4 kl. 18: Gospel pop up i Krs förs.hem.
Må 11.4 kl. 18: Passionsandakt i Korsbäck
UF-lokal. Norrback, Martikainen, musikgrupp.
Må 11.4 kl. 20: Passionsandakt i Krs kyrka. Norrback, Martikainen, församlingens
orkester.
Ti 12.4 kl. 18: Passionsandakt i Hed-Vestervik byagård. Engström, Myllylä.
Ti 12.4 kl. 20: Passionsandakt i Krs kyrka.
Engström, Vättö.
On 13.4 kl. 18: Passionsandakt i Henriksdals bystuga. Engström, Martikainen.
On 13.4 kl. 20: Passionsandakt i Krs kyrka.
Norrback, Rosengård.
On 13.4 kl. 20: Passionsandakt i Åsändans
kapell. Engström, Martikainen, Nådehjonen.

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes
Lö 2.4: Aftonmusik i S:ta Maria kl 18. Sam
Lindén
Sö 3.4: Gudstjänst i kyrkan kl 12. Marcus
Jakobsson, Gerd Lindén-Liljehage
Ti 5.4: Tjat&Prat på Café Albert kl 14
On 6.4: Onsdagsmässa med fredsbön i
kyrkan kl 18
To 7.4: Familjecafé på Kyrkbacken kl 9
Lö 9.4: Aftonmusik i S:ta Maria kl 18
Sö 10.4: Missionslunch i församlingshemmet efter högmässan kl 13:30. Anmäl
senast 4.4 tel. 050-386 4565. Missionsarbetsgruppen. Välkommen!
Sö 10.4: Palmsöndagssamlingen i Luthergården kl 18. Daniel Norrback, Laudate,
Sam Lindén
Må 11.4: Aktläsning i kyrkan kl 18
Ti 12.4: Aktläsning i kyrkan kl 18
Ti 12.4: Tiistaikerho srk-talo kl 13
On 13.4: Hiljaisen viikon hartaus kirkossa kl
18. Tom Ingvesgård, Kristiina Heikkilä
To 14.4: Skärtorsdagens mässa i kyrkan kl 18
Övermark
Sö 3.4: Gudstjänst i kyrkan kl 18. Tom Ingvesgård, Gerd Lindén-Liljehage
Sö 10.4: Välgörenhetskonsert till förmån för
offren i Ukraina i kyrkan kl 18. Övermark-Yttermark Lions och Närpes församling
Må 11.4: Passionsandakt i Frönäs bönehus
kl 18. Marcus Jakobsson, Kristiina Heikkilä
Må 11.4: Passionsandakt i Bodbacka bönehus kl 19. Marcus Jakobsson, Kristiina
Heikkilä
Ti 12.4: Passionsandakt i Valsbergs byagård kl 18. Marcus Jakobsson, Kristiina
Heikkilä
On 13.4: Passionsandakt i Räfsbäck
byagård kl 18. Marcus Jakobsson, Gerd
Lindén-Liljehage
To 14.4: Skärtorsdagens kvällsmässa i
kyrkan kl 18. Marcus Jakobsson, Kristiina
Heikkilä
Pörtom
Sö 3.4: Gudstjänst i kyrkan kl 10. Ann-Mari
Audas-Willman, Gerd Lindén-Liljehage
Lö 9.4: Kvinnofrukost på Pörteborg kl 9.30
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KORSHOLMS PROSTERI

KOLU M N E N

BERGÖ

Sö 3.4 kl. 14: Högmässa. Englund, Brunell.
Ti 5.4 kl. 13: Syföreningen i församlingshemmet.
On 6.4 kl. 18: Kyrkokören i församlingshemmet.
To 7.4 kl. 10: Familjeklubben i församlingshemmet.
Fr 8.4 kl. 19: Ungdomskväll i församlingshemmet.
Sö 10.4 kl. 14: Palmsöndagens gudstjänst.
Englund, Lax.
Må 11.4 kl. 19: Passionsvesper i kyrkan.
Englund.
Ti 12.4 kl.19: Passionsvesper i kyrkan.
Englund.
On 13.4 kl. 19: Passionsvesper i kyrkan.
Englund.
To 14.4 kl. 19: Skärtorsdagens mässa i kyrkan, Englund, Brunell.

MALAX

Fre 1.4 kl. 15: Sorgegrupp i KH. Mer info av
diakon eller kaplan. Vi träffas 5 gånger.
Sö 3.4 kl. 10: Högmässa i kyrkan. Kyrktaxi.
Tornberg, Peter Brunell.
Sö 3.4 kl. 17: Bön för alla i FH. Servering,
barnpassning.
Sö 10.4 kl. 10: Palmsöndagen. Familjemässa i kyrkan. Norrback, Lax. Älgköttsoppa
kl. 11 i KH till förmån för GA. Pris: 10 euro/
pers, 25 euro/familj.
Må 11.4 kl. 10: Karacafé i KH. Arr. Äldrerådet och Folkhälsan i Malax.
Må 11.4 kl. 18: Ekumenisk bön i Betel, Malaxvägen 85.
Må 11.4 kl. 19: Stilla veckans vesper i kyrkan. Norrback.
Ti 12.4 kl. 19: Stilla veckans vesper i kyrkan. Norrback.
On 13.4 kl. 19: Stilla veckans vesper i kyrkan. Norrback.
To 14.4 kl. 19: Skärtorsdagens veckomässa
i kyrkan. Kyrktaxi. Norrback, Lax.

PETALAX

Sö 3.4 kl. 12: Högmässa. Englund, Brunell.
Må 4.4 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.
On 6.4 kl. 13.30: Syföreningen i församlingshemmet.
On 6.4 kl. 18: Minior och junior i prästgården.
Fr 8.4 kl. 13: Fredagssamling i församlingshemmet. Isaksson, Brunell. Gäst: Janne
Heikkilä.
Sö 10.4 kl. 12: Palmsöndagens gudstjänst.
Englund, Lax.
Må 11.4 kl. 19: Andakt i Stilla veckan, i kyrkan. Isaksson.
Ti 12.4 kl. 19: Andakt i Stilla veckan, i kyrkan. Isaksson.
On 13.4 kl. 19: Andakt i Stilla veckan, i Nybygården. Isaksson, Brunell.
To 14.4 kl. 19: Skärtorsdagens mässa i kyrkan. Isaksson, Brunell.

KAISA NYROOS

Framför allt:
tacksam
DET ÄR annandag jul och jag står framme i kyrkan. De
första tonerna av förspelet ljuder ut i kyrkan. Elgitarrens spröda klang fyller hela mig och jag andas in djupt
och sänker axlarna.
Sedan öppnar jag munnen och låter de första mjuka
tonerna av klassikern ”Jul, jul, strålande jul” lämna mina läppar. Jag känner hur min röst prickar precis rätt
och fylls av ett lugn. Sakta öppnar jag ögonen och ser
församlingen andäktigt sitta med blicken fäst på mig.
Förvånad inser jag att jag inte är det minsta nervös. Jag
är lugn, trygg och njuter i fulla drag av att sjunga. Mikrofonen förstärker min röst och jag kan höra varje nyans
i min sång, något som vanligen gör mig orolig och stel.
Idag får det mig bara att slappna av ännu mer. Jag har
lagt sången och min röst i Guds händer och känner frid.

»Jag har lagt sången och
min röst i Guds händer
och känner frid.«
NÄR SÅNGEN är över går jag till första bänkraden och
sätter mig ner. Jag känner att hela min kropp är varm, avslappnad och rofylld. Jag är helt uppfylld av en euforisk
känsla och tårarna rinner ner för mina kinder.
Det är tårar av lycka och tacksamhet. Den röst som
för bara ett par månader sedan var helt opålitlig och
skör hade burit genom hela sången. Jag tackar Gud för
att han gett mig min röst tillbaka efter fem år av att
inte ha kunnat sjunga. Jag ler för mig själv och torkar mina tårar.
Framme i kyrkan står vår präst Frank med sin gitarr
och framför en av sina egna sånger. Texten handlar om
att vara glad och att känna sig nöjd. Vi ler båda och jag
sjunger med i refrängen, och jag känner att jag är glad
och jag är nöjd. Men framför allt är jag tacksam!

Kaisa Nyroos är medarbetare på arbetsprövning
i Petalax församling.
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SYDÖSTERBOTTEN

Eva Westerlund i sin diakonissdräkt år 1960, då systerns son döps av Rafael Lindholm, och på hundraårsdagen år 2020. FOTO: PRIVAT

Hon gick
till de sjuka
Eva Westerlund började sin tjänst som
diakonissa i Lappfjärd år 1954. En mo
ped tog henne ut på uppdrag i byarna
den första tiden.
TEXT: PIAN WISTBACKA
KRISTINESTAD – Jag är tacksam över allt
jag fått vara med om, säger pensionerade
diakonissan Eva Westerlund. Hon är en
osedvanligt pigg 101-åring, numera bosatt
på Åldersro i Lappfjärd.
Eva Westerlund hann arbeta i närmare
trettio år som diakonissa i Lappfjärds församling, som också är hennes hemförsamling. Under de åren hann hon lära känna
församlingsborna och besökte många hem.
– Jag trivdes med mitt arbete! Jag fick hälsa på i gårdar dit jag inte skulle ha kommit annars.
En moped tog henne ut på arbetsuppdragen i byarna den första tiden. Ganska snart
inköptes en egen bil. Den kom väl till pass,
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för diakonissväskan var välfylld och tung.
– Jag hade sjukvårdsutbildning och kunde kanske hjälpa lite i det avseendet, säger
hon anspråkslöst.
Hon vigdes till diakonissa 1953 efter att
ha studerat på Diakonissanstalten i Helsingfors. Sjukvårdsutbildning och diakonistudier hörde till.
– Redan före jag kom till Diakonissanstalten gick jag mycket till de sjuka. Jag
tyckte att det var svårt, men jag gick ändå. Jag märkte att de tyckte om att jag kom.
Den första tiden som diakonissa bodde
hon i församlingens lokal. Mycket av tiden
gick åt till hembesök hos äldre och sjuka.
Diakonissan var alltid tillgänglig.
– Man fick jobba på, ledigt tog man när
man hade passligt. Men semester hade jag
nog en gång om året.

En ny inriktning
År 1972 kom den nya folkhälsolagen. För
diakonissornas del innebar det stora förändringar. Diakonissorna var nu inte längre involverade i sjukvården, utan fick andra uppgifter, med inriktning på församlingsaktiviteter och grupper.

»Jag tyckte att det var svårt,
men jag gick ändå.«

150 år av tjänande
– Jubileumsåret
för diakoni
År 2022 firas som diakonins jubileumsår. I år har det nämligen
gått 150 år sedan den första diakonissan,
Mathilda Hoffman, vigdes i Finland. ”Syster
Mathilda” vigdes till diakonissa i Viborg 1872.
Idag finns det cirka 1 300 diakoniarbetare i
Finlands evangelisk-lutherska kyrka.
Ordet diakoni betyder ”att tjäna”. Jubileumsårets tema är ”För ett människovärdigt liv”.
Källa: evl.fi

Eva Westerlund ledde bland annat symöten på olika ställen i församlingen. De
äldre var fortsättningsvis i fokus, men också söndagsskolan var på hennes ansvar.
– Vi hade många barn i söndagsskolan
på den tiden, kanske 20–30.
När hon ser tillbaka på sitt yrkesliv är den
största känslan tacksamhet. Ändå är diakonissuppdraget också krävande.
– Allt man gör skulle man ju vilja göra
bättre, man skulle vilja hitta de rätta orden …
Vad var det bästa i arbetet?
– Jag tyckte om alla människor jag träffade, och jag fick lära mig så mycket av dem!
Det var ett rikt liv.
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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.

Anna Henriksson
Jobbar som ekonomichef på Axxell
och driver som bisyssla en liten
hästgård i Lielax, Pargas.
Familj: Mannen Sebastian, sonen
Eddy, åtta år och dottern Linn, sex
år. De dansk-svenska gårdshundarna Sandy och Frasse.
Älskar att pyssla med hästar. ”Det
är väldigt avkopplande för mig att
syssla med hästarna på fritiden.
Det är en livsstil, jag har hållit på
med hästar ända sedan jag började
rida som sjuåring.”

Att umgås med djuren på hästgården innebär avkoppling för Anna Henriksson.

Det goda blir ringar
på vattnet
– De frågar hela tiden varför alla är så vänliga
mot dem, säger Anna Henriksson om den ukra
inska familj hon är värd för.
TEXT: SOFIA TORVALDS
PARGAS Sedan ett par veckor tillbaka inhyser Anna Henrikssons familj en ukrainsk familj på sin gård i
Lielax, Pargas. Det började med att
Anna Henriksson gick med i en Facebook-grupp, där Pargasbor koordinerade privat inkvartering för
människor som flytt undan kriget
i Ukraina.
De har ett parhus intill sitt hus,
den ena lägenheten är uthyrd men
den andra har fungerat som gästlägenhet vid behov.
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– Lägenheten var renoverad och
färdigt möblerad, så det var bara
att flytta in, säger hon.
För ett par veckor sedan flyttade en ukrainsk familj från Kiev,
en mamma med tre barn, in i lägenheten.
– Vår kommunikation har främst
gått via google translate.
Den äldsta dottern är vuxen och
har kunnat sköta sitt jobb på deltid på distans till Ukraina.

Hur har det varit att fungera som
stödfamilj?
– Det som jag tydligt märker är att
familjen väldigt gärna skulle vilja
göra något tillbaka, hjälpa oss på
något sätt. Det känns fel. Vi tycker
de kan ta det lugnt efter sin flykt och
anpassa sig till den nya vardagen.
Familjen får tiden att gå genom
att träna engelska om dagarna.
– Pargasgruppen har varit fantastisk, det är bara att skriva vad som
behövs i klädväg så kommer det.
Familjen kom till Finland med en
stor kappsäck och en katt.
– De är väldigt tveksamma till att
ta emot hjälp. De frågar hela tiden
varför alla är så vänliga mot dem.

De får bo så länge det behövs
Mamman i den ukrainska familjen har tidigare jobbat som jordgubbsplockare i Finland, men den
gård hon jobbat för odlar inte jordgubbar längre.
– Vi har tre större jordgubbsgårdar här i Lielax och en av dem kö-

per vi hö av. Vi åkte dit och frågade
och fick veta att mamman får jobb
där. Så de kommer kunna försörja sig själva.
Hon konstaterar att det är väldigt viktigt för psyket att familjen
har något att göra. Mammans jobb
börjar så fort hon fått sitt tillfälliga skydd och har rätt att jobba, och
hon kommer att jobba också med
annat än jordgubbsplockning.
– Vi har den fördelen att min man
är brandman och har jobbat med
katastrofsituationer i yrkeslivet.
Han är van vid att möta människor
som varit med om svåra saker.
Familjen siktar på att återvända
till Ukraina så fort det är möjligt.
Men just nu är familjen Henriksson inställd på att ha dem boende på gården så länge det behövs.
– Vi har tänkt att vi kan hjälpa
den här familjen. Vi har sagt till
dem att de någon dag kan hjälpa
någon annan, på det sättet blir det
goda ringar på vattnet. Det tycker
jag är en fin tanke.
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Pargas församlingsdistrikt:
Sö 3.4 kl. 12: Högmässa i Pargas kyrka, Sara Grönqvist, Hanna Lehtonen. Hjälpledarkursens avslutning i samband med högmässan.
– kl. 16: Konserten ”Vår Dröm” för Gemensamt
Ansvar i Pargas kyrka.
On 6.4 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Sara
Grönqvist, Hanna Lehtonen.
Sö 10.4 kl. 10: Palmsöndagens familjegudstjänst
i Pargas kyrka, Pär Lidén, Solveig Björklund-Sjöholm, Hanna Lehtonen. Utdelning av Barnens bibel
till alla barn som fyller 4 år i år.
– kl. 16: Ukrainaprogram i Pargas församlingshem.
Söndagsskolan för vuxna och Missionsföreningen
samlas till en gemensam träff kring Ukrainas kultur
och traditioner. Även övriga intresserade är varmt
välkomna.
Må 11.4 kl. 18: Passionsandakt i Agricolakapellet,
Sara Grönqvist, Brita Holmström.
Ti 12.4 kl. 18: Passionsandakt i Agricolakapellet,
Päivi Nuotio-Niemi, Brita Holmström.
On 13.4 kl. 18: Passionsandakt i Pargas kyrka, Pär
Lidén, Hanna Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Lö 2.4 kl. 17: Välgörenhetskonsert för Ukrainas folk
i Nagu kyrka, Mirjam och Martin Granström m.fl.
Programblad 10 €.
Sö 3.4 kl. 11: Högmässa i Nagu kyrka, Kjell Granström, Robert Helin.
Sö 10.4 kl. 11: Palmsöndagens familjegudstjänst i
Nagu kyrka, Kjell Granström, Eeva Granström, Robert Helin. Efter gudstjänsten lunch till förmån för
Gemensamt Ansvar i församlingshemmet.
On 13.4 kl. 18: Passionsandakt i Nagu kyrka, Kjell
Granström, Robert Helin.
Korpo kapellförsamling:
Sö 3.4 kl. 18: Högmässa i Korpo kyrka, Esa Killström, Mikael Granlund.
Sö 10.4 kl. 11: Palmsöndagens gudstjänst i Korpo
kyrka, Esa Killström, Mikael Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 3.4 kl. 18: Kvällsmässa med sånger från Taizé i
Houtskär kyrka, Janette Lagerroos, Uma Söderlund.
Sing-in övningstillfälle för kvällens sånger kl. 17.15.
Iniö kapellförsamling:
Sö 10.4 kl. 13: Palmsöndagens familjemässa i Iniö
kyrka, Jussi Meriluoto.

ÅBO

fre 1.4:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan, Aurelia. Pizza
kväll med biskop Bo-Göran Åstrand.

lör 2.4:
- kl 19.30: Psalmsångskväll med finlandssvenska
psalmer, Domkyrkan. Biskop Bo-Göran Åstrand
håller andakt. Kan även ses via www.virtuaali
kirkko.fi
sön 3.4:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Åstrand (pred),
Björkgren (lit), Juslin, Kivinen. Gudstjänstgrupp
Martha, ÅSFs barnkör (dir. Sofia Liljeström) och
Åbo Svenska Kyrkokör (dir. Christian Juslin) medverkar. Barnhörna. Kan även ses via www.virtuaalikirkko.fi
- kl 13.30: Kyrkkaffe och biskopsvisitationens visitationsstämma, Aurelia.
mån 4.4:
- kl 14-16: Samtalspunkten, Aurelia. Samtalshjälp
för 16–30-åringar utan tidsbokning.
- kl 18-20: Träff för unga vuxna, Aurelia.
tis 5.4:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.
- kl 18: Bönegruppen, Aurelia.
- kl 18-19.15: Virtuell dopsocksverkstad via Teams.
Anmälningar senast 4.4 till carita.eklund@evl.fi
ons 6.4:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma församlingshem.
- kl 12: Frukostklubben, Kåren (Tavastg. 22, Åbo).
Malena Björkgren “Ekofasta med skogen i åtanke”. Anmälning senast 4.4 kl 21 till tkurten@abo.fi,
045-125 5880.
- kl 13–15: Café Orchidé, Aurelia. Tomas Ray ”Påsken i kyrkan och i hemmet”
- kl 18: Veckomässa i fastan, Skarpskyttekapellet.
Häggblom, Juslin.
- kl 18.30: Fasteserie, Pilgrimscentret i Domkyrkan. Alaric Mård ”Frihet och delande”.
to 7.4:
- kl 9.30–11.30: Familjecafé, Aurelia.
- kl 18: Tvåspråkig bön för fred, Domkyrkan.
lör 9.4:
- kl. 10-14: Pilgrimsvandring i fastan längs S:t Olofs
sjöled. Vi går från domkyrkan till Vaarniemi. Egen
matsäck med, ingen anmälan.
sön 10.4:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Björkgren-Vikström (pred), Häggblom (lit), Juslin, Söderlund.
Studerande till kyrkliga yrken medverkar som
gudstjänstgrupp medverkar. Barnhörna. Kyrkkaffe.
- kl 18: Mässa, Aurelia. Schmidt (pred), Wikstedt
(lit). S:t Henrikssångare (dir. Christian Juslin medverkar). Kyrkkaffe.
mån 11.4:
- kl 12-12.15: Lunchmusik med Ensemble MMXX,
Domkyrkan.

VÄSTÅBOLAND
Musik för Ukraina

Välgörenhetskonsert
i Nagu

Lördagen den 2.4 kl. 17 bjuder Nagu kapellförsamling på välgörenhetskonsert i Nagu
kyrka till förmån för Ukrainas folk. I konserten medverkar Mirjam Granström, sång och
flöjt samt Martin Granström, violin med flera.
Programblad säljs för 10 €, möjlighet till ytterligare donationer vid kaffet. Inbetalning till
Kyrkans Utlandshjälp via Mobilepay fungerar
också. Efter konserten kaffe och te i församlingshemmet.

- kl 14-16: Samtalspunkten, Aurelia. Samtalshjälp
för 16-30-åringar utan tidsbokning.
- kl 18: Passionsandakt, Aurelia. Bäck.
tis 12.4:
- kl 18: Passionsandakt, Aurelia. Bäck.
ons 13.4:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma församlingshem.
- kl 19: Stilla veckans konsert och andakt, Domkyrkan. W.A. Mozart och G.B. Pergolesi. Fritt inträde. Kollekt till förmån för Ukraina via Kyrkans
utlandshjälp.
Vi rekommenderar att den som deltar i församlingens verksamhet är vaccinerad, bär munskydd,
håller avstånd och tvättar händerna.

ÅLANDS PROSTERI
JOMALA

Sön 3.4 kl. 11 Högmässa: Äng, Hansen
Mån 4.4 kl. 19 Meditativ sång: i kyrkan
Tis 5.4 kl 19 Andrum: meditation och avslappning
med Tabita Nordberg. Anmälan: 0403734024, tabitanordberg@gmail. com
Tors 7.4 kl. 12 Herrlunch: Anmälan till kansliet senast 5.4
Fre 8.4 kl. 18 Fredagsmässa: Därefter ungkväll i
Olofsgården
Sön 10.4 kl. 11 Palmsöndagens mässa: Serell, Hansen
Mån-Ons 11-13.4 kl. 19 Andakter: i Stilla veckan i
kyrkan

JOMALA Påsk & pyssel

MARIEHAMN Påskmusik

Påskvandring
för hela familjen

Stabat Mater –
Maria vid korset

Tisdag 12.4 kl. 18 i kyrkan.
Upplevelsevandring kring påskens
händelser. Möjlighet för barnen att klä
ut sig till lärjungar och soldater. Efter
vandringen påskpyssel i Olofsgården.
Passar barn ca 5–10 år. Familjens
söndagsskola deltar.

Konsert 15.4, långfredag
kl. 19.00 i S:t Görans kyrka.
Martin Runborgs Stabat
Mater med Damkören
Magnificat, Lydia Eriksson cello, Judit Deáki - piano,
Guy Karlsson - dirigent.
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14.04 kl. 18.00: Mässa på finska i S:t
Mårtens kyrka.
14.04 kl. 19.00: Skärtorsdagsmässa i
S:t Görans kyrka.
Kyrktaxi till gudstjänst, tfn 01819500.

KOLU M N E N

NORRA ÅLANDS FÖRSAMLING

MARIEHAMN

01.04 kl. 14.00: Önskepsalmen i församlingshemmet.
01.04 kl. 19.00: Konsert ”Vänskap i
musiken” i S:t Görans kyrka, Sara Alm,
Kaj-Gustav Sandholm.
03.04 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans
kyrka. Även livestreaming på församlingens Facebook-sida.
07.04 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t
Görans kyrka. Även livestreaming på
församlingens Facebooksida.
07.04 kl. 12.00: Sopplunch i församlingshemmet.
07.04 kl. 20.30: Pilgrimsmässa i S:t
Görans kyrka.
10.04 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans
kyrka. Även livestreaming på församlingens Facebooksida.
10.04 kl. 15.00: Musikcafé på Margaretagården, Kaj-Gustav Sandholm.
Det blir spontana musikframträdanden. Vi delar minnen med varann.
Allsång.
11.04 kl. 18.00: Andakt i stilla veckan i
S:t Görans kyrka.
12.04 kl. 18.00: Andakt i stilla veckan i
S:t Görans kyrka.
13.04 kl. 18.00: Andakt i stilla veckan i
S:t Görans kyrka.
14.04 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t Görans kyrka.

Söndag 3.4 kl. 11.00 Högmässa i
Geta kyrka: Ingrid Björkskog, Johanna Evenson. Mässan strömmas på
Facebook. Efter högmässan lunch
till förmån för Gemensamt Ansvar i
församlingshemmet. Lunchen kostar
10 euro för vuxna, 5 euro om man är i
konfirmandåldern eller yngre.
Kl. 11.00 Högmässa i Sunds kyrka:
Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund.
Efter högmässan lunch till förmån för
Gemensamt Ansvar i församlingshemmet. Lunchen kostar 10 euro för vuxna, 5 euro om man är i konfirmandåldern eller yngre.
Kl. 19.00 Taizémässa i Finströms kyrka: Ingrid Björkskog, Johanna Evenson.
Söndag 10.4 kl. 11.00 Högmässa i Finström: Jon Lindeman, Maria Sjölund.
Efter högmässan framför sång- och
dansgrupperna sina musikaler i Mikaelsgården. Mellan föreställningarna är
det kaffeservering.
Kl. 11.00 Högmässa i Vårdö kyrka:
Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund.
Kl. 14.00 Familjegudstjänst i Sunds
kyrka: Ingrid Björkskog, John-Adam
Sjölund, barnkören.

ECKERÖ-HAMMARLAND

S:t Lars kyrka
Femte söndagen i fastan – Judica
Högmässa 3.4 kl 11: med Jean Banyanga och Kjell Frisk. Kollekt: Kyrkans
central för det svenska arbetet.
S:ta Catharina kyrka
Palmsöndagen
Gudstjänst 10.4 kl 11: med Benny
Andersson och Kjell Frisk. Kollekt:
Svenska Lutherska Evangeliföreningen
r.f.
Klapp & klang: i Catharinagården på
torsdagar kl 10.30.
Catharina-Lars kören: i Catharinagården på måndagar kl 18.30.
Sykretsen: i Catharinagården på måndagar kl 12.00 jämna veckor.

ÅBO Vandring

Pilgrimsvandring 9.4.2022
Fasteserien avslutas lördagen 9.4 med en pilgrimsvandring från Domkyrkan längs S:t Olofs
sjöled. Vi samlas kl. 10.00 i Domkyrkans Pilgrimscenter (Borgmästarkoret till höger) och
vandrar genom stan till Luolavuori, Katarinedal
och målet är Vaarniemi. Vandringen görs i lugnt
tempo med pauser. Ta med egen matsäck. I Vaarniemi finns en rastplats
där man kan grilla över öppen eld. På eftermiddagen ca kl. 13–14 avslutas
den gemensamma vandringen och man kan ta turbussen från Vaarniemi
tillbaka till Åbo. Den som önskar kan fortsätta på egen hand att vandra till
S:t Karins eller längre! Ingen anmälan behövs!

ANGELA SJÖBERG

Det är mer än mat
NYLIGEN BLEV jag påmind om att be bordsbön. Två
minnesbilder trädde fram för min inre syn; min mamma som stilla knäppte händerna inför måltiden, och min
skolkökslärare.
– Det kanske inte är viktigt för er idag, sa skolköksläraren till oss tonåringar, men nån gång i livet kommer
en stund när vi behöver knäppa händerna och då är det
bra att veta hur man gör. Underförstått – det handlar om
mer än maten, det handlar om livet.
Jag är uppvuxen med mat som självklart värdefull, til�lagad med omsorg av det som fanns att tillgå. Idag äter
de flesta det man vill ha. Inte sällan är middagen ett problem som ska lösas; snabbt, enkelt och gärna billigt. Utbudet är överflödande.

»Vi bidrar till utjämning
mellan överflöd och brist.«
EN DEL av överflödet kommer till Matbanken, varor med
kort datum, men också gåvor. Frivilliga händer hämtar,
plockar upp, rensar bort och tar tillvara för att slutligen
dela ut till besökaren i ett möte där värdighet, respekt
och rättvisa är ledord.
Matbanken finns för dem som, tillfälligt eller långvarigt, inte har råd att välja och för dem som vill bidra genom att hjälpa till. Matbanken främjar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet genom att bidra till utjämning mellan överflöd och brist. Vi som möts där delar tid
och gemenskap.
Verksamheten speglar också en andlig dimension. Diakonin är en aktiv del i Matbanken men religiös inställning eller tillhörighet efterfrågas aldrig. Händernas arbete är ett konkret uttryck för omsorg om nästan, naturen och livet.
För mig innebär andlighet att förhålla mig öppen, inåt mot det oförklarliga och utåt genom att vara delaktig
i världen. Jag ska fortsätta att be bordsbön och påminna mig om att det handlar om mer än maten. Det handlar om livet. Tack för att jag blev påmind!

Angela Sjöberg deltar i Matbankens arbete som
frivillig.
KYRKPRESSEN NR 7 • 31.3.2021
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ÅBOLAND-ÅLAND
”Jag är envis
av mig”
Göran Hansen har fått tänka om och
starta något nytt många gånger under
sitt liv. – Göran, du kan väl åtminstone
försöka, sa en flicka en gång, och det
ledde till en ny scoutkår.
TEXT: SOFIA TORVALDS

MARIEHAMN När Göran Hansen och hans
fru fick sitt första barn i juni 1960 kom beskedet att hon hade Downs syndrom.
– Alla sa att vi skulle lämna bort henne,
till någon anstalt, men vi sa nej. Vi kom till
att om hon fötts i vår familj har hon också
rätt att växa upp i den.
De besökte flera läkare, alla var tveksamma. Sedan sa en läkare i Vasa att om ni bestämt er för det så gör det, men då ska ni
kräva mer av henne än av era andra barn.
– Vi förstod att vi inte skulle hjälpa henne för mycket utan fordra att hon skulle göra saker själv. Och så gjorde vi.
Följande hinder kom när det var dags för
dottern att börja i skola. Då tyckte myndigheterna att hon skulle befrias från skolplikt. Men Göran Hansen var lärare.
– Jag har alltid varit envis av mig. Jag sa
att skolan är ingen plikt utan en rättighet.

Göran Hansen
ska fira påsk
på fritidsstugan – men
också i kyrkan.
FOTO: PRIVAT

”Varför får bara pojkarna komma?”
Tillsammans med andra föräldrar som hade barn med funktionsnedsättning startade de en folkrörelse på Åland.
– Det var otroligt hur folk ställde upp!
En redare ställde sitt gamla kontor till förfogande och vi kunde starta en försöksverksamhet som vi kallade Daghemmet
särkolan.
Efter ett år hade de tolv elever. Småningom slog sig föreningen Rädda barnen och
många andra föreningar samman och startade en insamling som ledde till att de här
barnen fick en egen skolbyggnad.
– Jag tror att den rörelsen saknar motstycke. Till slut stiftades det en lag för utvecklingsstörda barn på Åland.
Göran Hansen och hans fru har varit med
om att starta föreningen DUV, De utvecklingsstördas väl, på Åland.
Göran Hansen har också haft förmå-

14

»Den
rörelsen
saknar
motstycke.«

nen att vara med och grunda Finströms
sjöscouter, som är en mycket aktiv scoutkår än idag.
– När vi började undervisade jag i årskurs fem och sex i Finström, och tyckte att
det skulle finnas aktivitet för ungdomarna
också på landsbygden. Jag sa till klassen
att på torsdag kan pojkarna komma hit,
för då ska jag börja med scouting.
Då var det en flicka som markerade och
ville veta varför bara pojkarna fick komma. Han svarade att han aldrig varit scoutledare för flickor och inte visste hur det
fungerade.
– Då sa hon: ”Men Göran, du kan väl åtminstone försöka.”
Det gjorde han och scoutkåren blev kan-

ske en av Finlands första samkårer, med
både pojkar och flickor i leden.

Kunnat gå i kyrkan varje söndag
Nu närmar sig påsken, som är en viktig
högtid för Göran Hansen. I många år spelade han Pontius Pilatus i församlingens
påskvandring.
I år ska han fira påsk med familjen.
– Vi åker ut till vår fritidsstuga och firar
påsk tillsammans med familjen. Det blir
påskris, memma, ägg och kyrka. Jag och
min hustru är alltid med om en högmässa. Vi har varit glada över att församlingen
strömmat högmässan via Facebook också
under pandemin – vi har kunnat gå i kyrkan varje söndag.
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God munhälsa viktig för allmänhälsan!

Välkommen till vår
nya webbshop!
shop.nyja.fi

Viola Enström
040 662 9993
OBS! Ny adress.
Topeliusesplanaden 4A,
Nykarleby
www.lolacare.fi
viola.enstrom@lolacare.fi
FB lolacarenykarleby

Häggman
G&J
Transport
Tfn 0400 162 282
haggmanjohan@hotmail.com

Här kan du smidigt beställa ventilationsrengöring,
-injustering, -filter mm till
ditt egnahemshus!

NY-JA Ab Oy

Fabriksgatan 10, Nykarleby
Tel. 06 723 0839, nyja@nyja.fi, www.nyja.fi

* Fraktsågning
* Byggnadsarbeten
* Renoveringsarbeten
* Renovering av stockbyggnader
* Byggnadsvård
Haraldsrundan 29, Nykarleby
050 525 3424

Vi utför:
Hemmastädning och storstädning
Fönstertvätt och gardinvård
Klädtvätt, byte av sängkläder, mattvätt
Vi kan även hjälpa er med utomhusjobb i trädgården.

Jeppo
Lantgris

Möjlighet till momsfria tjänster!

Ring så berättar vi mera:
050-5524166

tfn. 050 - 313 2464

Kjells
Taxi
040-584 6043
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Behöver ni hjälp med hemmastädning?

www.nykarlebyfastighetsservice.com

LOKAL
ENERGI

NYKARLEBY BEGRAVNINGSTJÄNST

BEGRAVNINGSBYRÅ
GRAVSTENAR - GRAVERINGAR

El | Vatten & Avlopp | Fjärrvärme

TOPELIUSESPLANADEN 11 | MÅ–FRE 10–16
TEL 0500 722 688 | 24H/DYGN
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Susanna Landor var chefredaktör på Hbl. Nu är hon diakoniarbeta
re i Kyrkslätt. – Det här jobbet ger instant-belöning. Jag får räcka en
kasse mat till en människa som inte har mat i skåpet. Och samtidigt
handlar det om något mycket större: hur bemöter vi varandra?
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

”Jag vill bli en
bättre människa”

D

et var inget lättvindigt
beslut. Jag kunde bena ut
det i tre dagar. Och samtidigt är jag kanske själv
den mest förvånade av alla, säger Susanna Landor.
Genom en ”gemensam överenskommelse” slutade hon som chefredaktör och ansvarig utgivare för Hufvudstadsbladet och
KSF Media vid årsskiftet 2020–2021. I oktober 2021 bytte hon bransch och hoppade
in i något hon aldrig gjort förr.
– När jag slutade på Hbl tänkte jag att
jag har femton goda år kvar. Jag har krut
och kapacitet och vill jobba för det goda.
Jag vill göra något för andra och samtidigt
något för mig själv. Det här är också ett
själviskt projekt.
Vägen dit gick i kringelikrokar och det
var många upplevelser som puffade henne framåt. Den tidigaste är kanske hennes
familjebakgrund.
– Jag har en syster som har Downs syndrom. Jag tror att jag är mer präglad av det
än jag själv insett. Jag är lillasyster men
samtidigt storasyster. Jag har vuxit upp med
tanken att jag måste jobba för två, att jag
måste tala för min storasyster. Ingen har
någonsin krävt det av mig, men så har jag
tänkt. Jag ser det inte som en belastning
utan som en rikedom.

inte helt bekvämt.
– Jag tänkte instinktivt att jag vill lyfta fram ljuset, hoppet. Så följande dag
sa jag att jag vill skriva om nåd. Nåd är
något så otroligt fängslande och svårt
och fascinerande, både som begrepp och
upplevelse.
Hon tänker på hur svårt det är att vara
barmhärtig mot sig själv. På att vi tror att
vi måste förtjäna andras kärlek och framför allt kärleken till oss själva.
– Nåden är ett centralt begrepp i den
kristna tron. Vi har ett löfte om evigt liv,
vi omfattas av nåden oberoende om vi förtjänat den eller inte. När jag har sett på
min syster har jag förstått något om att våra prestationer inte kan mätas med samma måttstock.
Ett annat minne från tiden som journalist: Susanna Landor gjorde ett reportage
där hon följde med diakonissan Arla Nykvist i hennes arbete i Grankulla.
– Jag minns att vi besökte en gammal
dam som skulle fylla 100 år. Och den
här damen sa att hon tycker lite synd om
människor som inte har en tro, för de lever ett mycket fattigare liv.
De orden snurrade på inuti henne.
– Jag tänkte att det var intressant. Så där
är det: det finns en dimension till.

Svårt att vara barmhärtig mot sig själv

Så när kapitlet på Hbl var avslutat tänkte
hon att hon vill gå från ord till handling.
Hon funderade på olika alternativ. Kunde hon kanske jobba med människor med
funktionsnedsättningar?
– Vad skulle jag på riktigt känna att är
meningsfullt? Var kan jag göra en skill-

För många år sedan, då hon var featureredaktör, bad den dåvarande chefredaktören Hannu Olkinuora henne skriva en
feature inför påsk. Han föreslog Jesus lidande som tema. Hon backade inför uppdraget: att fokusera på lidandet kändes
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Han sa: ”Halleluja!”

nad? Vad kan jag stå för? Det måste kännas rätt i hjärtat.
En massa tankar ploppade upp till ytan.
En av de där bubblorna sa: Arla. Hon tänkte att den som jobbar med diakoni måste
tycka om att möta folk, ha en genuin vilja att lyssna och förstå.
Hon kände kyrkoherde Fred Wilén i
Kyrkslätt från tiden då de jobbade tillsammans på Yle. Också Wilén har sadlat
om från journalistiken till kyrkan. Så hon
ringde honom, egentligen bara för att fråga om det är någon idé att utbilda sig till
diakon – finns det behov av diakoner också i framtiden?
– Jag hann bara säga ”hejhej, länge sedan
sist” och sedan berättade jag att jag skulle vilja jobba inom diakonin. Det blev helt
tyst en stund. Sedan sa han: ”Halleluja!”
Två veckor senare var hon anställd. Hon
har jobbat som diakoniarbetare i Kyrkslätt
sedan oktober, och i höst planerar hon att
inleda sina diakonstudier och genomföra
dem vid sidan av arbetet.
– Det var ett modigt drag av kyrkoherden
och församlingsrådet att våga satsa på någon som bara fått för sig att hon vill hoppa på det här tåget.
Att vara diakon är ett mångsidigt yrke.
– Det kan vara att gå med en matkasse
till någon med tomt kylskåp. Det kan vara
att sitta ansikte mot ansikte med en människa och försöka hitta vägar vidare. Vi kan
skräddarsy lösningar på ett sätt som socialen och Fpa inte kan. Man behöver inte höra till kyrkan eller ens tala svenska
för att komma till oss. Tänk att få komma
till människor med tro, hopp och kärlek –
finns det något vackrare än det?
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Susanna Landor
Familj: Gift med Pär, i familjen ingår fyra vuxna barn.
Gör just nu på jobbet med tanke på kriget i Ukraina: Är
samfällighetens koordinator och kontaktperson kring
Ukrainakriget och försöker hålla koll på hjälpbehoven i
Kyrkslätt. Församlingarna är redo att bistå kommunen och
andra, och vi hjälper där nöden är störst.

På jobbet
finns hyllor
med mat
som diakoniarbetarna
får dela ut
till dem som
har tomt i
skåpet. – Vi
är den sista
luckan folk
kommer till.
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Hur har det här jobbet förändrat dig?
– Jag önskar jag kunde svara att jag är en
bättre människa. Men jag tänker att jag
startat den här resan för att jag vill bli en
bättre människa. Jag tror genuint på att
det smittar av sig om man gör något gott.
Hon tror inte att hon hade blivit en bra
diakon som tjugoåring.
– Det är bara till gagn att man gått några varv kring kvarteret. Samtidigt sitter
jag och inser att linjen mellan godhet och
självgodhet är förbenat tunn. Man får hela tiden kalibrera sig för att inte få Jesus
komplex och tro att här ska jag komma och
rädda folk.
Hon har inga problem med människor
som lyfter höga löner och skapar ekonomisk framgång.
– Men samtidigt inser jag att vi lever i olika bubblor. Det finns människor som har
en lön som kanske är tusen euro i månaden. Sedan blir du sjuk eller pensionerad,
det händer saker. Vad gör du sen?
Redan under den korta tid hon jobbat
som diakon har hon undrat: är det överhuvudtaget rimligt att en del drabbas så hårt?
– Folk som har det välställt lever ofta i
chimären att det där skulle aldrig kunna
drabba mig. Det är sjukdom, död och skilsmässa som leder till en dominoeffekt, och
plötsligt är du där.
I hennes jobb är kontrasterna stora.
– När mörkret är stort märker jag att jestas vad det finns ljusa och vackra saker också. Jag försöker komma ihåg dem och ta
vara på dem. Som det står i Korinthierbrevet: ”Störst av allt är kärleken.” Det är det
som räknas. Det får gärna stå i min dödsannons sen nångång.
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I den här parken satt Tim
Lillkvist sista
gången har
överdoserade.

Jag säger till mig
själv: Nä, inte idag.
18
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För Tim Lillkvist var drogerna som att ligga i ett varmt bad
och känna sig älskad – tills de bara svalde alla hans peng
ar och inte hade någon effekt. Nu tränar han på en vanlig
vardag där han är värdefull bara för att han finns.
TEXT: SOFIA TORVALDS FOTO: JOHAN SANDBERG

T

im Lillkvist växte upp i Jakobstad i en alldeles vanlig
familj: mamma, pappa och
en storebror. Han gillade inte skolan, men han hade en
bra uppväxt.
Problemen började när han var femton.
– Jag gick ut grundskolan och bytte till
yrkesskola. Jag visste inte riktigt vem jag
var, men försökte passa in och vara som
alla andra.
Vem skulle han vara kompis med?
– Jag bytte hela tiden. Tycker de här
människorna om mig? Kanske inte. Sedan testade jag nästa. Till sist hittade jag
en grupp jag kände mig trygg med, men det
var inte för att jag kände mig hemma där
utan för att droger kom in i bilden.

Som att ligga i ett varmt bad
Han började med cannabis, som fick honom att känna mindre stress och ångest.
Sedan testade han ecstasy, och det var det
han fastnade för.
– Jag kände mig hela tiden varm och älskad av ecstacy. Den där känslan av att ligga i ett varmt badkar, en känsla av att någon är nära dig. Kanske kärlek, på ett visst
sätt – men det var ju inte naturligt. Kanske
jag saknade kramar och bekräftelse på att
jag räcker till, och det här var något som
drogerna gav mig.
Det som var onormalt blev normalt.
– Och jag kunde hantera jobb, jag kunde
hantera skolan, jag fick bra betyg.
Men det kostade massvis med pengar.
– Jag jobbade hela tiden och bodde hemma. Alla mina pengar gick till droger.
När han var 18, sommaren 2017, for han
till militären. Han stod ut i fyra dagar.
– Jag orkade inte med det. Ett år senare
nämnde min mamma att hon hittat en påse med piller i trappan när jag var i Dragsvik. Men hon visste nog inte riktigt om det
var en engångsgrej eller något jag faktiskt
höll på med.

Han ville ha en framtid
Eftersom kan kunde hantera sitt liv så bra
kände han ingen större lust att ändra på det.
– Jag såg på mig själv i spegeln och tänkte:
Okej, det här är Tim. Men där bredvid fanns
ju ett jag som inte alls tyckte om sig själv.
Han överdoserade flera gånger. Det kunde leda till att han fick en kroppstemperatur på 42 grader.
– Jag såg att drogerna påverkade min vikt,
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mitt utseende och min ork. Men jag såg inte det som hade med den psykiska hälsan
att göra, fast den påverkades minst – kroppen tog stryk.
Han försökte minska eller sluta flera
gånger.
– Men det gick inte, för jag behövde så
stora doser för att alls känna av det. Till
sist hade det ingen effekt hur mycket jag
än tog. Så jag tänkte: om inget påverkar
mig, varken fysiskt eller psykiskt, varför
tar jag det här då?
Han visste att han ville leva och inte dö,
och få ha en framtid.
– Jag fattade ju att jag många gånger varit nära att dö.
En sommar när det firades Jakobs dagar
i Jakobstad satt han på en bänk i parken.
– Det var sista gången jag var nära att inte se morgondagen, med alkohol i mängder och fem ecstacytabletter i mig. En äldre
kvinna kom fram till mig och frågade: Hur
mår du? Jag gav henne mitt telefonnummer, men det minns jag inget av.
Han vaknade på sjukhus. Nästa dag var
han ute igen. Då ringde samma kvinna till
honom och frågade: Hur mår du idag?
– Då fick jag den här tanken att kanske det
ändå finns någon som bryr sig om en. Det
är sådana saker som stannar kvar i ens huvud, sådant som man ska vara tacksam över.

gripanden från högre makter.
– Men idag tror jag nog att det finns en
mening med allt. Jag tänker att jag finns
här av en orsak. Och jag kan inte tänka att
jag klarar allt själv, jag måste få hjälp någonstans ifrån också.
Som bäst går han en kurs för erfarenhetsexperter. Han är van vid att tala öppet om
sitt förflutna men vill gärna lära sig mer.
– Jag skulle vilja föra ut budskapet att det
faktiskt finns hjälp att få. Det är ett problem vi har i samhället med droger bland
många, och vi kan inte bara blunda för det
som om det inte fanns. Eller tänka att det
drabbar bara vissa personer. Det kan drabba vem som helst.

»Jag fick
den här
tanken
att kanske det
ändå är
någon
som bryr
sig om en.« Lärde sig dra gränser

Det kan drabba vem som helst
Han sökte sig till beroendevårdskliniken
och fick hjälp. Han fick adhd-diagnos och
rätt medicin. Han förstod också att skolan varit svår för honom på grund av hans
koncentrationssvårigheter och att det påverkat hans självbild.
– Man måste lära sig känna sig själv. Man
måste kunna erkänna: det här är jag. Jag är
så här, men jag har ändå ett värde.
Hur firar du att du är drogfri?
– Jag tänker att jag firar varje dag bara för
att jag finns.
Tidigare trodde han inte på Gud eller in-

Tim Lillkvist
23 år, fyller 24 i sommar.
Uppvuxen i och bor i Jakobstad.
Jobbar med att köra dumper, hjullastare och andra arbetsfordon. Jobbar också ibland på kontor.
Går som bäst en kurs för erfarenhetsexperter, som kan
göra besök på olika ställen och berätta om det de kämpat
med för att vara ett stöd för andra.

När Tim Lillkvist lade av med drogerna hade han inga kraftiga fysiska eller psykiska
avtändningssymtom.
– Det svåraste var det sociala. Jag har känt
en del av mina vänner sedan jag var barn
och nu kan jag inte vara med dem längre,
för jag vet själv hur lätt jag skulle falla tillbaka i drogerna.
Han uppskattar att han har sin familj.
– Kompisarna är kanske inte så viktiga just nu, för jag måste hitta tillbaka till
mig själv först.
Hur hittar du tillbaka till dig själv?
– Det börjar ju med de egna gränserna. Att
jag kan säga: det här orkar jag med, det här
orkar jag inte med. Att jag faktiskt kan säga nej, och är säker i mitt svar: säger jag nej
så är det nej. Alla behöver inte alltid tycka
om mig, för det går ju inte.
Han tror att det handlar om en process
där man aldrig blir riktigt färdig. Men han
har lärt sig att vad som än händer – även
om han fick återfall – så finns det hopp.
Han har många knep för att klara av livet utan droger.
– Det är många småsaker. Som att jag
ska ha en städad lägenhet. Jag ska ha jobb
varenda dag. Jag ska ha en fast rutin. Om
jag har råddigt så får jag fel i huvudet! Men
nog känns det jobbigt ibland, och jag får
lust att ta någonting. Men jag måste bara
säga till mig själv att nä: inte idag.
Han välkomnar alla som ser honom på
stan att komma fram och ställa frågor.
– Jag ger ett ärligt svar. Jag har ingen orsak att ljuga. Jag vill också ge hopp. Alla
har någonting att leva för, oavsett hur dåligt det känns.
Vad drömmer du om? Ett hurudant liv
skulle du vilja ha?
– Riktigt som jag har det nu. Jag har det bra
och det känns att jag ser ljus i tunneln. Jag
tar en dag i taget och planerar inte framåt. Jag måste inte ha världens finaste hus.
Man vet så lite om framtiden. Man kan bara försöka hitta något att leva för varje dag.
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NÅ 80 000
HUSHÅLL I
SVENSKFINLAND
MED EN ANNONS!

BOKNINGAR:
040 144 6200
www.kyrkpressen.fi

Blomsteraffär
Begravningsbyrå

Fant

Öppet
må-fr 9.00 - 17.00 lö 9.00 - 14.00
Självbetjäningen öppen till kl 21.00

Interfloratjänster
från oss

Morsdagsblommor
från oss!

Centrumvägen 3, Smedsby
Blombutiken: 06-322 2544 Begravningsbyrån: 06-322 2744 • 050 313 8142
www.begravningsbyrafant.fi begravningsbyrafant@netikka.fi

Frimurarstipendier i Helsingfors
Vid stipendieutdelningen fredagen den 11 mars 2022 i Stor Capitlet i Finland
inom Svenska Frimurare Orden utdelades stipendier från stiftelser och
fonder tillhörande Svenska Frimurare Orden.
Totalt delas årligen ut över 4,5 miljoner euro från stiftelser och fonder med
anknytning till Svenska Frimurare Orden. Förutom till forskning inom pedia
trik, geriatrik och psykiatri går bidrag även till musik, konst och kulturliv
samt till stöd för behövande barn, ungdomar och äldre.

Från Konung Gustaf V:s och Drottning
Victorias Frimurarestiftelse

Inspirationsdagar för församlingens förtroendevalda

FÖRTROENDEFORUM
Lördagen 9 april 2022 i Pedersöre kl. 10-15
Lördagen 7 maj 20222 på båten till Tallinn kl. 10-19.30
Björn Vikström, tidigare biskop, numera
professor vid Åbo Akademi talar under
rubriken Mindre folk - mera kyrka?
Välkommen med för att tillsammans diskutera församling
och kyrka från ett förtroendeperspektiv. Genom tankeväckande inledningar, aktuella diskussioner och gemenskap
får du som förtroendevald söka nya idéer och inspiration
till din uppgift.
Anmälningar till Församlingsförbundet, kontakt@
forsamlingsforbundet.fi. Mera information fås av verksamhetsledare Kalle Sällström på Församlingsförbundet,
kalle.sallstrom@forsamlingsforbundet.fi, 050-3562 475.
100
år!
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Två finländska forskare, professor Jukka Meurman
samt docent Filip Scheperjans har fått mottaga
anslag för medicinsk forskning om totalt € 50 000
ur Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias
Frimurarestiftelse

Ur Åke, Saga och Christer Lönnqvists fond
tillhörande Föreningen Granatenhjelm rf
Professor Päivi Tammela och kliniska instruktören
vid Helsingfors Universitet Liisa Myllykangas har
fått mottaga anslag för medicinsk forskning och
handledning om totalt € 40 000 ur Åke, Saga och
Christer Lönnqvists fond

Från Stiftelsen Den Nordiska Första
S:t Johannislogens Jubelfond
Tre finländska musik- och sångstuderande, Emilia
Alm från Saltvik/Åland, Aurora Marthens från Vanda
och Filip Vikström från Larsmo har för sina musik
och sångstudier fått mottaga anslag om totalt € 9 000
ur Stiftelsen Den Nordiska Första S:t Johannislogens
Jubelfond
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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

SPA/HÄLSORESA
PÄRNU TERVIS
ESTLAND

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

28.4 - 4.5.2022
Helpension
555€
Halvpension
500€

AB GAMLAKARLEBY AUKTIONSKAMMARE

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

Folkskolegatan 1, Karleby
Mäklare Raul Pohjonen 044 913 8284

RESERVDELAR FRÅN OSS

FRÅGA MERA PÅ

PARTOURS
0440 524911
partours@parnet.fi

Skur´s Däck & Maskinservice

FINLANDS STÖRSTA SVENSKSPRÅKIGA BILDELSÅTERVINNING

Slitna Däck?

Drop in Däckbyte alla dagar

Vardagar 9:00 – 20:00 ° Lör & Sön 10:00 – 15:00
RING: Tobias Skur 050 330 97 54 / Lallastået 21, Solf

Åsbackavägen 164, Ytteresse 06-789 8500
Må-fr kl. 8.00-17.00 www.erikssons.fi

Visualisering av 64 m² bostad

YIT BOSTADSFÖRSÄLJNING
Kokkobergsvägen 12, Vasa
t. 020 715 8300 (0,088 eur/min)
asuntomyynti.vaasa@yit.fi
jaana.dahl@yit.fi, t. 050 347 2541

SK

ET/TAMB
L

(MU)

Visualisering

S/B

P

JK/PK

KT/KU

KH/BR

APK

RK/EL
JT/VC

PY

(PP/KV)

VH/KR

5m
MH/SR1

OH/VR

MH/SR2

ILP VAR
LVP RES

KORSHOLM SMEDSBY
ÄPPELDALEN
Det viktigaste i hemmet är, att det
ser ut och känns som ditt eget.
Tiden för inredningsvalen går ut
i maj men ännu hinner du påverka
utseendet på ditt nya hem.
Korsholms Astrakan
Höghus, Emilsvägen 1
Beräknad färdigställning 12/2022.
Egen tomt. B2018
T.ex.
m²
vån
fp.
1 r+ku
27,5 2/6 33 690
1 r+ku
32,0 3/6 42 780
3 r+k+b
64,0 4/6 68 340
3-4 r+k+b 78,0 1/6 74 220
yit.fi/astrakan
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3 r+ku+b, 64,0 m2

PARV/BALK

lasitettu parveke - inglasad balkong

3-4 r+ku+b, 78,0 m2
sp.
112 300
142 600
227 800
247 400
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Kirkon palvelukeskus hakee

MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Nyutexaminerat par
söker tvåa i Helsingfors
med bra förbindelser
till centrum. Max hyra
1300 e/mån. Tel. 0405639869
Önskas hyra etta+kokvrå i
Hagalund.
Senast i augusti -22.
Tel: 0407039553
Önskar hyra från Juni/Juli
en Etta i närheten av Aalto
Universitet eller med bra
förbindelser. Tel.
0503226011

Titteli
Kyrkans servicecentral söker
tittelirivi 2

Kundrelationsansvarig

Viimeinen hakupäivä 23.6.2021.
Lisätiedot: Lari Lohikoski,
Ansökan lämnas senast 11.4.2022.
verkkoviestintäpäällikkö 050 123 456

Mer information: Piia Heikkinen,
evl.fi/rekrytering
kundchef
050 3276 367

evl.fi/rekrytering
Kirkon palvelukeskuksen
oma kuvausteksti
tähän hoitaa Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon yhteistä
hallintoa, taloutta,
ja
Kyrkans
servicecentral
sköterviestintää
alla ekonotoimintaa. Kirkon viestintä vastaa kirkon valtamiska
församlingsenheters bokföring och
kunnallisesta viestinnästä ja kanavista, edistää
löneräkning
med gemensamma
kirkon yhteiskunnallista
näkyvyyttä. system.

Ny och fräsch etta 28m2
på Slottsgatan i Åbo. Hyra
600€/mån. 0407059983
Tvåa 37,5 kvm i Brunakärr,
kokvrå, balkong. Bra
förbindelse lokaltrafik.
Ledig från mitten på maj.
Hyra 720 e/mån inkl.
vatten. Tel:
+46762343415/Elisabeth
Liten tvåa med kokvrå i
Gruvsta, Vanda. Fin utsikt
och bra förbindelser.
Hyra:620€/m+vatten.
Tel:050-5826958/Jani
Renoverad TVÅA 33,5 m2 i
Tölö uthyres fr.o.m
01.05.22
Hyra 940 € / mån
Tel:0400-388857 /Markus

DIAKON på 84 %

till den gemensamma diakontjänsten.
Mer info på www.petalaxforsamling.fi
KYRKANS ARBETE BLAND¤
FINLÄNDARE UTOMLANDS

Är du interesserad av att arbeta som
präst för finländarna i Estland?
Ansökan på adressen: sakasti.fi/papiksiviroon
senast på torsdag 14.4.2022 kl. 16.00

Vi söker en

DIAKONITJÄNSTEINNEHAVARE
ansökningstid 14-30.4.2022
se www.abosvenskaforsamling.fi

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

Bergö och Petalax församlingar söker en

Tillsammans för det som är viktigt
Du som har en socialoch hälsovårdsutbildning
Vill du jobba som inhoppare, bara på sommaren
eller är du kanske intresserad av en trygg fast
anställning? Vi erbjuder flexibla jobbmöjlig
heter för dig som vill jobba med äldre eller
med personer med funktionsnedsättningar.
Kom och pröva på hur det är att vara en av
oss på Folkhälsan.
Bekanta dig med våra lediga jobb och ansök via
www.folkhalsan.fi/jobb
Vill du veta mera: kontakta vår personalpool,
personalpoolen@folkhalsan.fi, tfn 044 788 6316.

Kristinestads svenska församling lediganslår
en tjänst som

diakoniarbetare (100 %)
Arbetet inleds 1.7.2022 eller enligt överenskommelse.
Lön enligt KyrkTAK, kravgrupp 502.
Välkommen att bli en del av vårt team! Behörighetskrav för
tjänsten är: yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det
sociala området(diakon), som omfattar minst 210 studiepoäng. Eller: yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och
det sociala området(diakonissa), som omfattar minst 240
studiepoäng. Till ansökan bifogas CV.
Ansökningar riktas till: Kristinestads svenska församling,
PB 59, 64101 Kristinestad
Eller via epost: daniel.norrback@evl.fi
Frågor riktas till: Kyrkoherde Daniel Norrback, tel: 040-5862370
Ansökan ska vara församlingen tillhanda senast 20.4.2022, kl 16.

KÖPES
Köpes antikt och konst,
designmöbler, äldre artek
tex. Sterbhus, flyttgods.
Mvh. Marko Pääkkönen
Tel. 0400 953 229
Marko.carpet@gmail.com
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€.
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Skicka insändaren till: Kyrkpressen/opinion, Södra kajen 8, 01300 Helsingfors. E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi. Glöm inte
namn, adress och telefonnummer. Standardlängden för de kortare insändarna är 1 200 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna.

Splittring

Bara Gud kan fylla vår tomhet
Mitt hjärta gråter för vår
kyrka. En kyrka som är
stängd och söndrig. Varför
har vi stängt dörrarna? Vart
har vår enighet försvunnit?
Kyrkan verkar inte ens själv
tro på vad den lär ut? Som
kyrka bör vi tro på Gud och
Hans ord, att tro är att älska
Gud tillbaka. Det som inte
är kärlek är inte tro. Tro är
en kärleksrelation till Gud.

Älskar vi varandra är Gud
också i oss.
Gud älskade oss så mycket att Han sände Jesus för
att möta människans behov, för att dö för människans synd, men kyrkan talar
inte om synden. Kyrkan leder inte människan bort från
synden. Kyrkan möter inte
människans behov. Om inte
människan har Gud är hon

RADIO & TV
Andrum kl. 6.54
(med repris kl. 9.54)
Fredag 1.4 Benjamin Häggblom, Åbo
Måndag 4.4 Gustav Björkstrand, Åbo
Tisdag 5.4 Fred Wilén, Esbo
Onsdag 6.4 Katarina Gäddnäs,
Mariehamn
Torsdag 7.4 Kalle Sällström,
Helsingfors
Fredag 8.4 Maria Repo-Rostedt,
Helsingfors
Måndag 11.4 Johanna Evenson,
Hammarland
Tisdag 12.4 Johanna Evenson,
Hammarland
Onsdag 13.4 Johanna Evenson,
Hammarland
Torsdag 14.4 Johanna Evenson,
Hammarland

tom. Hon söker nåt att fylla
den tomheten som egentligen bara Gud kan fylla.
Människan söker svar,
söker gud ifrån buddism,
hinduism, new age, islam.
Där finner de nåt som inte
vi i den kristna kyrkan har
kunnat ge; kärlek och andlighet, stillhet och balans.
Vi måste som kyrka öppna våra dörrar, gå ut till ga-

Oasrörelsen
i Svenskfinland rf

håller sitt årsmöte
må 25.4 2022 kl 18:00
i Lövö bönehus,
Pedersöre.
Välkomna!
-Styrelsen

torna, söka oss till människan var än hon finns. Vi måste
möta människornas behov.
Kyrkan kan förnya sig utan
att glömma vad den står för,
och vad vi står för är Hans
ord. Ordet som är det samma
igår, idag och imorgon. Men
Herrens ord består i evighet.
– 1 Petrusbrevet 1:25
SARA GEORGE, Borgå

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

Fredag 1.4 Samuel Erikson, Vörå (repris från
8.5.2019
Lördag 2.4 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 3.4 Lidandets söndag. Textläsare:
Hedvig Långbacka och Anna Edgren.
Måndag 4.4 Anni Maria Laato, Åbo
Tisdag 5.4 Kati Kivestö, Helsingfors
Onsdag 6.4 Aleksej Sjöberg, Tammerfors
Torsdag 7.4 Kurt Hellstrand, Jakobstad
Fredag 8.4 Karolin Högberg, Kökar
Lördag 9.4 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 10.4 Ärans konung på förnedringens
väg. Textläsare: Sofia Böckelman och Henrik
Böckelman. (repris från 14.4.2019)
Måndag 11.4 Aktläsning med Johan Klingenberg
(repris från 29.3.2021)
Tisdag 12.4 Aktläsning med Johan Klingenberg
(repris från 30.3.2021)
Onsdag 13.4 Aktläsning med Johan Klingenberg
(repris från 31.3.2021)
Torsdag 14.4 Aktläsning med Johan Klingenberg
(repris från 1.4.2021)

Söndag 3.4 Högmässa med
Norra Ålands församling.
Predikant: Outi Laukkanen.
Organist och kantor: JohnAdam Sjölund.
Söndag 10.4 Gudstjänst
med Korsholm svenska församling. Predikant och liturg: Rune Lindblom. Organist: Ann-Christine Nordqvist-Källström. Kantor:
Susanne Westerlund. Musikgrupp: Lilla barnkören och
Körskolan.

DET SPIRAR!

DÖDA

Kristina Fernström
29.3.1946 – 14.3.2022
Missionär & redaktör
För jag är viss om att varken
död eller liv, varken änglar eller
furstar, varken något som nu är
eller något som ska komma,
varken makter, höjd eller djup
eller något annat skapat ska
kunna skilja oss från Guds
kärlek i Kristus Jesus, vår
Herre. Rom 8:38-39
Stina saknas av familj och
vänner. Ben och Saara, Karin
och Jarmo, Johan och Miira
med familjer.
Begravningen sker inom en
liten familjekrets.
Välkommen till Stigas & Stinas
gemensamma minnesstund i
Petruskyrkan 14 maj 2022 kl 16.
Vi kommer att samla in medel
till Senegal. Närmare information annonseras senare i KP.
Hör av dig på förhand till
ben@paradigm.fi /
040 8443252 Ben F

SAMMANTRÄDEN

BRITTA HERMANSSON

Gud gömmer sig
bakom en björk

Ibland finns hoppet och generositeten
närmare än vi tror! Slå följe med Britta
Hermansson på en vandring till en djupare tillit. Libris, inb. 27,50

KALLELSE TILL VÅRMÖTE
KRAN rf kallar sina medlemmar till stadgeenligt vårmöte
torsdagen den 28 april 2022 kl. 11.00 virtuellt via Zoom.
Anmäl ditt deltagande till: kran@kran.fi senast 22.4.

27 50

KRAN:s vårseminarium med temat Den tysta skuggpandemin ordnas också virtuellt senare samma dag
med början kl. 14.00. Anmäl ditt deltagande till:
kran@kran.fi senast 22.4.

MARTIN LÖNNEBO

Bönens och tröstens trädgård
Martin Lönnebo vägleder till bönens och tröstens
livgivande gläntor. Två klassiker – nu i gemensam
nyutgåva! Libris, inb. 24,90
tfn 040 831 5897 • www.fontanamedia.fi
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
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Mer information: Verksamhetsledare Mette Strauss,
e-post: mette.strauss@kran.fi
Välkommen!
Styrelsen
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NÄSTA KP

utkommer
13.4.

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

Öppet under
påsken

Boka rum 75 €/person

De gör något konkret
Vad gör vanliga finlandssvenskar för att hjälpa
krigets offer? Åttaåriga Edda gjorde Ukrainaörhängen, familjen Björk öppnade sitt hem.
TEXT: SOFIA TORVALDS
För ett par veckor sedan bestämde sig Daniel och Rebecka Björk
för att öppna sitt hem för flyktingar från Ukraina. Daniel Björk, som
är kyrkoherde i Petrus församling i
Helsingfors, hade länge och intensivt följt med läget i Ukraina. Han
visste att det var möjligt att välkomna flyktingar i privat regi.
– Så funderade vi och bad över
det. Vi tänkte att vi har ett hus som
vi upplever att Gud gett oss av en orsak, säger Rebecka Björk, som jobbar som projektkoordinator i Petrus församling.
– För mig har det gett mer frid
att kunna gå från det stora till det
lilla. När man följer med situationen i Ukraina i stort blir man all-

deles matt av att inte veta vad man
kan göra. Nu kommer det nära och
jag kan göra något konkret: här är
nu fyra personer som behöver vår
hjälp, säger Daniel Björk.
Han dyker inte så djupt ner i krigets händelser längre.
– Men här och nu kan jag hjälpa

Barnen Björk och de ukrainska
pojkarna leker. FOTO: PRIVAT

riktiga människor. Det tycks kanske som en liten droppe i havet, men
om många gör något litet så blir det
en stor skillnad.
De har en liten gästlägenhet i källaren, med egen kokvrå och badrum. Där bor nu en mormor, hennes
yngsta son och två av hennes barnbarn från Sumy i östra Ukraina.
– Jag har försökt rosta av min
gamla ryska, annars kör vi med
duolingo och google translate, berättar Rebecka.

”Öppen för att göra fler”
Åttaåriga Edda Klingenberg i Jakobstad började i sin tur tillverka
örhängen med Ukrainas flagga som
motiv.
– Det var min storasyster som
tänkte att man ju kunde göra Ukrainaflaggor som örhängen. Sen kom
min mamma på att man kunde sälja dem till folk. Det tyckte jag var
en bra idé, och så bara gjorde jag
det, säger hon.

Hon har gjort 29 par örhängen.
Kommersen har skötts via hennes
mamma Malin Klingenbergs Facebook och gick så bra att tillverkaren måste dra streck för beställningarna. Pengarna från insamlingen – 262 euro – går till Röda Korset.
– Det känns bra att hjälpa till, säger hon.
– Mamma föreslog först att de
skulle kosta tio euro, men jag tänkte att är det inte lite för mycket för
örhängen … Och då sänkte hon det
till sju euro, säger Edda.
I praktiken visade det sig att flera beställare ändå bestämde sig för
att betala en tia.
Tänker du fortsätta med tillverkningen eller är du klar med det
här nu?
– Jag är öppen för att göra fler, säger Edda.
Hon skulle inte tacka nej om hon
fick ett riktigt saftigt erbjudande
för ett par, tänker hon.

Skolpojken fyller i religionsprovet: Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är BLÅVALEN.

Till vänster: Daniel och Rebecka Björk med ”sin” ukrainska familj på väg att registrera dem. Till höger: Edda Klingenberg och örhängena. FOTON: PRIVAT

