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L E DAR E

Sorg som går
över alla gränser
»Väl rutet,
men ocksåen dag väl
gråtet, och
väl ömmat.«

SOLDATEN är inte längre ung. Han
har redan några farbrorspoäng där
han står i sin vägspärr. Uniformen är
uppenbart ny, influgen från väst väl,
med blågula ukrainska märken.
Striderna här har varit... så tunga, sä
ger den grånande mannen. Så börjar han
gråta och vänder ryggen mot kameran.
I ett märkligt, stoiskt lugn vandrar
ukrainare på tv fram genom apokalyp
sen. Niovåningshusen står som sotiga,
urblåsta skal, köpcentra har hamrats
till grus, liken ligger intill sina cyklar.
Men de kämpande har ett jobb fram
för sig. Hur det går med dem själva,
landet, världen, mänskligheten efter
allt det här, det får vänta.
För oss andra, som inte just nu stirrar
stint fram under kanten på en kevlar
hjälm för att överleva, öppnas hisnan
de perspektiv. Europa förändras. Så här
har allting inte vänt på väldigt länge.
FOLKTALAREN, aktivisten och den
oliktänkande inser på en kulle utan
för stan att det här för hans del inte
kommer att gå väl. Han kan dö. Staden
nedanför sitter i en historisk väv som
ska snärja den för en lång tid framåt.
Den ska raseras, som Mariupol.

Den kristna påsktraditionen has
tar förbi den tavlan ibland, på väg från
palmsöndag till påsk: den där Jesus
gråter över Jerusalem och dess öde.
(Ingen större profetism över det, men
Jerusalems status kan ju faktiskt fort
farande taggas som på sociala medier:
it’s complicated.)
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FÖRFÄRLIGA, omänskliga, vidriga
tablåer har spelats upp i spåren efter
kriget i Ukraina. Våld, och skändning
av oskyldiga, civila, barn.
I våra egna finlandssvenska bubb
lor läser vi ut förståelig vrede, spontant
hat och förbannelser som växer sig näs
tan litterära ibland. Dunkar i ryggen av
andra som också är skärrade och arga:
väl rutet!
ÄNDÅ BORDE vi, och särskilt våra be
slutsfattare, nu försöka se det som sker
också genom ett slags överstatlig sorg
och ömkan, som inte behöver inte ute
sluta beslutsamhet.
Över att tonårssoldater kan ha beord
rats till massakrer. Över att kärnvapen
tillverkarna får nya beställningar. Över
att ett ryskt folk förstummades till att ba
ra se på när deras eget samhälle klappade
samman, snart i krig med sig självt.
Väl gråtet. Väl ömmat. Det behöver vi
också kunna se att vi gjorde, när vi en
dag har byggt upp det goda, och eta
blerat fred på nytt.
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.
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Ukrainare och
ryssar i en kyrka

Ett gott råd: var
inte så blåögd!

Ensam när man
förr var två

Så blev livet
efter Knutby

Den ortodoxa kyrkoherden Aleksej
Sjöberg medlar när
rösterna höjs vid
kyrkaffet. Sid 4

Maria Antas trodde
länge att man kunde lita på folk. Akta
dig, skulle hon vilja
säga till sitt unga jag.
Baksidan

Kaj Illmans fru Siv
insjuknade tidigt
i Alzheimers sjukdom. Ensamheten
är tung. Sid 16

Det enda Peter Gembäck har kvar efter
åren i Knutbysekten
är familjen. Sid 8
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”Döden är
inte slutet
på allting”

Vem är du? Ungdomsledaren
Camilla ”Ino” Dannholm
i Esbo ordnar konfirmationsläger på påsken. – Konfirmanderna lever i påskens
högtid.
TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON
I Esbo svenska församling finns en lång
tradition av att ordna konfirmationslä
ger på påsken.
– Konfirmanderna lever i påskens hän
delser, säger ungdomsledaren Camilla
”Ino” Dannholm.
År 2000 ordnades det första konfirma
tionslägret.
– Lägren är alltid lite speciella på ett po
sitivt sätt. Församlingen ordnar faktist tolv
konfirmandläger per år. På påsklägret är
det lite färre konfirmander.
Vissa ämnen krävs i konfirmandunder
visningen.
– Men på påsklägret bakar vi in påsken
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på ett eller annat sätt.
Under lägret firas flera mässor.
– Vi börjar med palmsöndagen och fi
rar mässa på skärtorsdagen, nattvardens
födelsedag.
Får ungdomarna ledigt från skolan?
– Nej. Vi har delat upp lägret i två delar.
Först har vi en del som äger rum på vecko
slutet före påsken. Sen går ungdomarna i
skola fyra dagar. På skärtorsdagen kom
mer de till lägergården för del två.
– Vi i personalen behöver beakta att ung
domarna och hjälpledarna måste orka med
skolan också. Det är tuffa veckor. Det är
bara prästerna och ungdomsledarna som
har ledigt dagarna mellan lägren.
Hon får ofta frågan hur det blir med
gruppdynamiken när lägret splittas upp
i två delar.
– Många tänker sig att vi måste börja
från början, men av någon konstig an
ledning är det inte så. Allt är som vanligt
när konfirmanderna kommer tillbaka till
Hvittorp lägergård, Kyrkslätt, till del två
på torsdag kväll.
– Nuförtiden är det många konfirmander

GÖR:
Ungdomsarbetsledare i
Esbo sedan
2001.
FAMILJ:
Singel.
INTRESSEN:
Jag tycker om
att sjunga. Har
haft många
års paus från
körsång, på
grund av
coronasituationen. Jag
tycker om serier, mest
sjukhus- och
polisserier.

som inte är vana vid att sova annanstans
än hemma. Det här lägret är en mjukstart.

Långfredagen är lugn
Långfredagens program är stillsamt.
– Men på lördagen bjuds familjerna in
till middag och kvällsmässa.
Påsksöndagen är en riktigt fin festdag.
– Det måste liksom synas på något vis att
den dagen ska vara annorlunda. Söndagen
är ju det som är den stora grejen med pås
ken. Livet har vunnit!
När blir ungdomarna konfirmerade?
– De blir konfirmerade tredje söndagen i maj.
Vad betyder påsken för dig?
– Som kristen tycker jag att det är oerhört
fint att Jesus har dött för våra synder. Tänk,
Jesus har har tagit alla våra synder på sig.
Hon gläder sig åt att livet segrat.
– Döden är inte slutet på allting. Det finns
ett himmelrike.
Har du någon påsktradion?
– De år då jag inte är på läger är det viktigt
att ha äggjakt hos mina föräldrar!
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NYHETER

Hetsiga, känslomässiga
samtal vid kyrkkaffet.
Ryssar och ukrainare som
ska vara i samma kyrkorum i
två timmar. Det är svårt, sä
ger Aleksej Sjöberg, ortodox
kyrkoherde i Tammerfors.
TEXT: SOFIA TORVALDS

Ömsesidig misstro nu
i ortodox församling

TIPSA
OSS!

Har du ett
nyhetstips?
Epost:
redaktionen@
kyrkpressen.fi
Telefon:
040 831 6902
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Snart firar vi påsk, kristendomens viktigas
te högtid. Aleksej Sjöberg är kyrkoherde i
den ortodoxa församlingen i Tammerfors.
Han märker att kriget i Ukraina flyttat in
också i den vackra, 120 år gamla rödtegel
kyrkan i centrala Tammerfors. Gudstjänstfi
rare från Ryssland och Ukraina ska nu dela
kyrkorum. Församlingen i Tammerfors har
cirka 4 500 medlemmar, och den är splittrad.
Nu när också ukrainska flyktingar kommer
dit för att fira gudstjänst ökar splittringen.
– Vi har hundratals ryskspråkiga från
Ryssland här, och redan innan flykting
arna kom hade vi ganska heta diskussio
ner efter gudstjänsterna. Jag är orolig. Det
är så otroligt lätt att piska fram en het och
krigisk atmosfär.
Han ser att den atmosfär som byggs upp

just nu cementerar motsättningarna. Mot
sin vilja blir också han som kyrkoherde in
blandad.
– Jag talar ryska, känner många ryssar
och vet att man tycker mycket olika där.
Det finns människor som är oroade och
förbryllade och andra som är mycket mo
diga, fast de vet att det kan bli påföljder.
Hur ska du få människor i din församling att inte gå in i två olika läger?
– Den ambitionen kommer för sent. Posi
tionerna är redan låsta, säger Sjöberg.
– Det finns människor som går i vår guds
tjänst som har pappor eller barn som stri
der i Ukraina. Det är svårt för dem att fi
ra gudstjänst med dem som kommer från
Ryssland.

Kriget har flyttat in också i församlingen,
säger Aleksej Sjöberg. FOTO: PRIVAT
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Den ortodoxa kyrkan i Finland lyder un
der patriarkatet i Konstantinopel. Den or
todoxa kyrkan i Ryssland lyder under
Moskvapatriarkatet.
Finlands ortodoxa kyrka förmedlar infor
mation om sina gudstjänster på ukrainska
till asylcentralerna.
Ortodoxa kyrkan har anställt pastorn
Alexander Zanemonets för andligt kris
arbete bland ukrainska flyktingar i Finland.
– Ambitionen måste vara att man ska
kunna komma till samma gudstjänst. Det
leder till diskussioner efter gudstjänsten
där folk kanske höjer rösten, men vi mås
te vara beredda att ta den smällen och va
ra närvarande.
Stämningen har tidvis varit het vid kyrk
kaffet.
– Folk är känslomässigt så inblandade
att det inte handlar om vem som har rätt
eller fel. Det viktigaste är "hur ska min ku
sin klara sig?". Det här gäller också ryssar
na. Det handlar om vem som ska komma
levande tillbaka.

»Hur ska vi kunna
bygga upp allt igen?«

Ett trumfkort är att kyrkan inte helt kon
kret behöver välja språk, ryska eller ukrain
ska. Gudstjänstens språk är kyrkoslaviska.
– Skulle vi tvingas välja skulle vi ha en
grupp som är missnöjd.
Tanken att ha skilda gudstjänster för
ukrainare och ryssar övervägdes, men den
avstod församlingen ifrån.
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En sökande till herdetjänster
i Nykarleby och Tammerfors
Mats Edman var enda sökande till kyrkoherde
tjänsten i Nykarleby församling. Har tjänstgör nu
som tf kyrkoherde i samma församling.
Kyrkoherdetjänsten i Tammerfors svenska för
samling ledigförklarades på nytt, men fick ingen
sökande. Janne Heikkilä, kyrkoherde i Korsnäs,
sökte tjänsten första gången den ledigförklara
des, och hans tidigare ansökan beaktas.

Trakasserier förekommer
i församlingarna
Kyrkans forskning och
utbildning har under
sökt om församlings
anställda och förtroen
devalda behandlas jäm
ställt. Undersökningen
visar att såväl verbala
som fysiska trakasse
rier förekommer i för
samlingarna.
Nästan en tiondel
av kyrkans anställda
har upplevt trakasse
rier både i och utanför
arbetsgemenskapen.
Sju procent av de an
ställda och tre procent
av de förtroendevalda
uppgav att de upplev
da trakasserierna fort
farande förekommer
Över 17 procent av
de församlingsanställ
da berättade att nå
gon hade framfört ela
ka kommentarer eller
förolämpningar relate
rade till kön eller sexu
alitet på deras nuvaran
de jobb.
Trakasserisiffrorna
är högre än i en under
sökning från år 2011,
men enkätresultaten är
inte direkt jämförbara.
– Att andelen som
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Hur bygger vi upp allt igen efteråt?

Han säger att när folk som är i krig möts
ansikte mot ansikte är bara det en kris
situation. Men det finns också kyrko
politiska problem.
– Jag håller med om att patriarken Ki
rills uttalanden är motbjudande. Men det
finns centrala andliga ledare i den ryska
ortodoxa kyrkan som också har tagit av
stånd från kriget.
Ändå faller en skugga av skammen ock
så över ortodoxa i Finland.
– Visst, vi har tagit avstånd till patriarken
Kirill och hans uttalanden, men det går in
te att hårddra det. Vi är inblandade i den
rysk-ortodoxa kyrkan via vår gemensam
ma ortodoxa tro. Vi kan inte bara säga: det
där berör inte oss. Vi är samma kyrkofamilj.
Därför får vi stå där och skämmas lite grann
även om vi inte säger de där fånigheterna.
Han vet att sådant som han säger offent
ligt måste han också ta ansvar för.
– Jag försöker hålla mig till sanningen,
men utan att i onödan hoppa på folks tår.
Just nu känner han sig bara deprimerad
av alltihopa.
– Det värsta är förstås kriget. Men jag har
också läst texter av rysk-ortodoxa präster
som gjort att jag haft svårt att sova. Och
folk säger hemska saker här också, bara
för att här inte finns någon rysk ockupant
att sparka på smalbenen. Hur ska vi kun
na bygga upp allt igen sedan efteråt? Miss
tänksamheten är ömsesidig.
– Just nu kommer kriget lite för nära.

Mats Edman vill bli kyrkoherde i Nykarleby och Janne
Heikkilä i Korsnäs.

RK

Hans mål är att alla ukrainska flyktingar
är välkomna till hans kyrka. Tillsammans
med andra kyrkor och organisationer be
driver församlingen hjälpverksamhet. Flyk
tingförläggningarna har fått information
om ortodoxa gudstjänster på ukrainska.
– Så de ryskspråkiga församlingsmed
lemmarna som finns hos oss är tvungna
att ta del av den ukrainska berättelsen. Jag
har på ryska läst upp vår kyrkas ställnings
tagande [mot kriget] i kyrkan.
I hans församling finns sådana som delar
kyrkans syn och sådana som inte gör det.
– Men vi måste kunna vara i samma guds
tjänst. Vi måste odla ett sådant språk att
människor kan vara i samma kyrkorum i
två timmar. Jag hoppas att våra medlem
mar skulle få en möjlighet att växa i det här.

FOTO: ARKIV

FOTO: LIAN DENG

Bildtext. FOTO:

Ortodox kyrka i Finland

upplevt trakasserier
är så stor vittnar om att
man pratar mer om tra
kasserier och vad man
inte ska tolerera i ar
betsgemenskapen, sä
ger Veli-Matti Salminen, som är tf chef för
Kyrkans forskning och
utbildning.
Nästan 17 procent
av de anställda och en
tredjedel av de förtro
endevalda sade att dis
kussionen om prästens
kön och ämbetsutöv
ning fortfarande är
aktuell i församlingen.
Det här märks till ex
empel i att en försam
lingsmedlem inte vill
delta i en gudstjänst
som förrättas av en
prästvigd kvinna. Un
gefär en fjärdedel av de
tillfrågade hade sådana
erfarenheter.
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Före en månad sedan kom Olha Holubova till tryggheten hos dottern Mariia Skog och barnbarnen i Vasa. Lova heter det yngre barnbarnet.

Det tog Olha Holubova över en vecka att ta sig från hemmet
i Charkiv till tryggheten hos dottern Mariia Skog med familj
i Korsholm. Kvar i Charkiv blev maken Yevhen.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

I mörkret syns
ljuset klarare
6

G

enast när Olha ringde
Mariia på morgonen och
berättade att kriget bru
tit ut började hon överta
la sina föräldrar att läm
na hemstaden Charkiv.
– Men pappa ville inte göra det. Först den
åttonde dagen gick han med på det. Men
de vågade inte lämna staden genast, för det
var många flygplan i luften och det hördes
ljud av explosioner. De började i alla fall
packa väskorna, berättar Mariia.
De såg också ryska styrkor köra in i sta
den, men inga pansarvagnar.
Först tänkte de ta tåget ut ur staden. Men
ryktena gjorde gällande att endast kvinnor
och barn fick plats i dem. Och Yevhen vil
le heller inte ta en plats av en kvinna eller
barn på de överfulla tågen.
– De visste inte hur de skulle ta sig ut.
Pappa har tillgång till sin arbetsgivares bil.
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som gav dem inkvartering och mat. Där
mötte de sonen till bilens ägare som åkt
iväg tidigare med sin bil. De körde vidare
västerut tillsammans.
De fick ta en dag i gången. Det var myc
ket trafik och svårt att köra. En dag körde
de 150 kilometer på fjorton timmar.
Det var svårt att få tag på bensin till bi
larna, de fick bara tanka små mängder åt
gången.
Men varje kväll hittade de en plats att
övernatta, antingen hos vänner till någon
i de två bilarna eller i en församling.
– Det var tufft, men de kände sig säkra
re ju längre västerut de kom. Vid kontroll
punkterna var stämningen avspänd, solda
terna var mycket hjälpsamma och de kun
de skratta och skämta med dem.
Under resan hade de hoppats att också
Yevhen, 57 år, skulle kunna ta sig ut ur lan
det, men han var för ung.
Fyra dagar efter att de startat från Dnipro
kom de till Lviv, en sträcka på knappt tusen
kilometer som man normalt kör på en dag.
I Lviv övervägde de vad de skulle göra.
Först tänkte de ta sig över gränsen till Po
len, men det var för mycket folk. Medrese
närerna i den andra bilen började tala om
att åka lite söderut, till Uzjhorod och gå
över gränsen till Slovakien där.
– De ringde mig för att höra min åsikt.
Vi kom då överens om att det är bäst att de
fortsätter åka tillsammans, säger Mariia.

Via Slovakien och Polen till Finland

Men den var inte hans så den kunde inte ta.
Då ringde församlingens pastor. Han
ville ha ut sin dotter ur Charkiv. Han ha
de ordnat en bil men hade ingen chaufför.
Det visade sig också de kunde hämta bilen
endast tio minuters promenad från plat
sen där arbetsgivarens bil skulle lämnas.
– Att de fick tag på en bil så nära ser jag
som ett mirakel och en stor välsignelse. För
Charkiv är en stor stad och det är farligt
att köra där nu.

Färden gick långsamt
Färden söderut mot staden Dnipro gick
långsamt. Det var fullt med bilar på vägen
och stundtals kröp trafiken fram i tio kilo
meter i timmen.
– För pappa var det viktigt att pastorns
dotter som är 19 år följde med i bilen. Det
gav honom ytterligare motivation.
I Dnipro togs de emot av en församling
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Olha gick över gränsen till fots. I Slovakien
möttes hon av frivilliga som gav henne mat
och satte henne på en buss till Košice, den
närmaste större staden. Därifrån flög hon
via Warszawa till Helsingfors. Pastorns dot
ter fortsatte till Tyskland.
– Det gick många bussar till Finland men
vi köpte en flygbiljett åt mamma. Bussresan
tar många dagar och hon hade redan rest
en vecka i bil. Men hon måste vänta sex
ton timmar på nästa flyg i Warszawa och
det kunde hon göra hos vänner i staden.
– Jag hörde om gratisflyget till Helsing
fors, men hittade då inga biljetter till det.
Det visade sig att jag var för tidigt ute. Men
de viktigaste var ju att få hit henne.
Yevhen återvände först till Lviv, men ef
ter några dagars sysslolöshet där fortsat
te han hem till Charkiv. Det tog två dagar.
Han sov i bilen den natten.
När han återvände hem fann han köks
fönstret och ett köksskåp i lägenheten sön
der. I köksskåpet hittade han en skärva från
en bomb som detonerat rätt långt borta tre
dagar efter att de åkt. Alla andra fönster i
våningshuset var hela.

– Lyckligtvis var ingen hemma.
I Charkiv pågick strider i närheten.
– De ukrainska styrkorna har lyckats
tränga ockupanterna tillbaka från staden.
Ryska styrkor finns fortfarande i regionen.
Man kan höra ljud från striderna, ibland
mera, ibland mindre. Men där han är just
nu är det relativt lugnt.
Olha och Mariia har kontakt med Yev
hen flera gånger om dagen.
– När han jobbar måste han köra genom
staden och det är farligt. Då är mamma oro
lig för honom. Ryssarna har också skjutit
luftburna minor över staden och ingen vet
var de landat.
Olhas församling i Charkiv, Livets Ord,
möts inte längre.
– Jag tror inte att någon kyrka i staden
är öppen nu. Först försökte man, men då
kriget pågått en vecka hade många lämnat
staden. I andra städer fokuserar åtminsto
ne de evangelikala kyrkorna på att hjälpa
flyktingarna.

»Det har skett så
många mirakler.«
I Vasa är familjen Skog kopplade till Sion
församlingen.
– Pastorn och många andra församlings
medlemmar har varit i kontakt och sagt att
de ber för oss och erbjudit sin hjälp. För
samlingen har också erbjudit mamma en
bostad, men hon vill bo med oss. Hon har
också fått hjälp med att skaffa kläder.
Via Viber-appen håller Olha kontakt
med en bönegrupp i församlingen i Char
kiv. Med den ber hon fyra gånger om dagen.
Medlemmar är utspridda över hela Ukrai
na och Europa.
– Det har varit bra för mamma att vara en
del av församlingsgemenskaperna. Det är
uppmuntrande att veta att Gud är med oss.
Du ser att Gud är med i allt detta?
– Definitivt. Jag ser ljuset i mörkret. Ljuset
syns klarare då. Det har skett så många mi
rakler som folk berättat om: Missiler som
inte exploderat. En flicka steg upp ur sin
säng för att hämta mat och medan hon var
borta landade en raket i sängen, utan att de
tonera. Vi har bett för en pastor i Mariupol
som var kidnappad flera dagar. Han blev
nyss frigiven. Men det finns också berät
telser som slutat tragiskt.
Var hör du de här berättelserna?
– Mest av vänner eller av pastorer som ban
dat in och distribuerat dem.

7

- Jag kan inte öppna Bibeln. Jag har predikat ur den och skadat människor, säger Peter Gembäck, pastor under en lång tid i Knutby kraschade pingstsekt.

PETER VAR
PASTOR I KNUTBY
Peter Gembäck var en av pastorerna
i den kristna pingstsekten i Knutby
utanför Uppsala. Efter kraschen har
han inte läst Bibeln på fem år. Och
försökt sluta tro. Men det går inte.
TEXT OCH FOTO: JAN-ERIK ANDELIN
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är det var som värst
googlade Peter Gembäck
hur man gör en snara för
att hänga sig.
Han var trött, pres
sad och jäktad på sitt
pastorskansli i Knutby. Vid sidan av pas
torsjobbet drev han dessutom ett bygg
företag som ofta jobbade mer eller min
dre gratis åt församlingsbor.
Så kraschade Filadelfia i Knutby till slut
2018, i en liten svensk by i en triangel med
Uppsala och Norrtälje.
Den i dag 56-åriga ledaren Åsa Waldau (numera Jacobsson) hade byggt upp

den kristna gemenskapen kring sin före
ställning om att hon själv var de yttersta ti
dernas Kristi brud. År 2017 lämnade hon
plötsligt alltsammans.
Då hade den manipulativt slutna Knutby
gemenskapen redan 2004 drabbats av ett
mord – en ung flicka förleddes att i en sex
härva mörda en av pastorernas fru. För
samlingen levde trots det vidare i över ett
årtionde.
Peter Gembäck, 48, vecklar in sig bak
om ett kafébord i Helsingfors. Han var en
av pastorerna i Knutby. Trodde någon att
hårdföra, brinnande sektledare är kortväx
ta komplexfyllda män, så är det inte så i det
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B ISKOP E NS PÅSK HÄL SN I NG

Världen
behöver hopp
här fallet. Peter Gembäck är lång. Han är
i Finland för att hans bok Knutby inifrån
(2020) ska komma ut på finska.
Själv har han lämnat Knutby. Han angav
sig själv för polisen och fick 2020 en dom
för misshandel av en församlingsmedlem
och olaga tvång. Han har lämnat Bibeln
och han har försökt lämna tron.
Vilka ord beskriver dig själv i dag?
– Befriad, trasig, märkt, ärrad. Det börjar
komma i kapp för mig mer och mer hur
mycket stryk jag faktiskt har fått av det
här. När församlingen föll var jag euforisk,
men sedan kom svackan. Fem år av mitt liv
har gått och jag är inte klar än.
Du går i terapi nu, är den så att säga ...
sekulär?
– Nej, inte alls. Tvärtom, Susanne som
jag går hos är präst och utbildad terapeut
och otroligt bra. Det här hade varit väl
digt svårt utan referensramar. Jag behö
ver få prata teologi också. Och fråga om
Gud har förlåtit mig.

Vara rätt och vara fel
Många av dem som var med i Knutbygemen
skapen har mycket att ångra; vad de deltog
i, vad de gjorde mot varandra när gruppen
hårdnade inifrån.
Först i början, på 90-talet, var Knutby en
varm gemenskap där alla brydde sig om var
andra. Det var opretentiöst och ofta mate
riellt fattigt; t-skjorta och slitna jeans och
inte alls som stilmedvetna Livets Ord i Upp
sala ett stycke bort.
Men snabbt växte manipulationen i
Knutby till en grym hackordning. Styrt av
ledaren Åsa Waldaus nycker angrep man
öppet varandra och stämplade varandra
som att man var rätt eller fel.
Barn, föräldrar och makar skildes åt.
Släktband bröts. Som pastor deltog Peter
Gembäck i spelet. I sektens kärna kring
Åsa Waldaus blomster- och guldsmyckade
villa på ”Kullen” i Knutby var han till sist
öppet hård också mot sin egen fru Emma.
Peter Gembäck har lämnat mycket. Men
inte sin familj, Emma och barnen, som i
dag är 12 och 16. Men de är en familj född
i sekten. Peter matchades ihop med Em
ma från Göteborg av Åsa Waldau. Efter
som Åsa inte gillade Peters släkt ville hon
att han skulle ta Emmas efternamn.
– Vi har ju insett att vårt äktenskap var
arrangerat. Men jag är otroligt tacksam att
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Emma valt mig igen. Hon förstår det som
är så svårt att förklara – hur man kan bli
ett monster, en hård och hemsk människa.

Oansvarig lära och praxis
Peter Gembäck kommer från en ”vanlig”
pingstförsamling i Falköping, men valde
som ung att följa Åsa Waldau, en energisk
och karismatisk ungdomspastor.
Den svenska pingströrelsen tog snart av
stånd från Knutby. Men Peter Gembäck
nystar just nu i hur han blev den han blev
genom av pingstarvet han växte upp i.
Då är det mest den skrämmande, pres
sande och ångestskapande förkunnelsen
om Jesu återkomst och de yttersta tiderna.
– Väldigt mycket som jag har gjort fel i
Knutby kan jag adressera till Åsa Waldau
och de andra pastorerna. Men i det här mås
te jag konstatera att – det var jag. Och att
jag hade undervisat lika också om jag hade
varit i en vanlig pingstförsamling.
Peter Gembäck är i dag byggsnickare och
bor i Stockholms skärgård. Försiktigt har
han gått med i en samtalsgrupp i Svens
ka Kyrkan. Men han har inte läst Bibeln
på fem år.

»Emma vet hur jag
blev ett monster.«
– Jag läste vissa bibelord när jag skrev
min bok. Men det tände en sådan eld i mig
att jag blev rädd. Jag gick i gång på att wow!
börja predika, men jag fick säga: ”Nej, Pe
ter, så här har du predikat och du har ska
dat människor. Du måste djupare i det här.”
Han har börjat samtala mera med ateister
och människor som lämnat tron, och fun
nit sig friare att grubbla i de sammanhang
en. Han har till och med försökt att inte tro.
– Men det går helt enkelt inte.

Frihet mellan husen i Stockholm
Några religiösa upplevelser har Peter Gem
bäck inte haft sedan han lämnade Knutby.
– Men ibland när jag har haft det mörkt
och ångestfyllt väldigt länge har jag kun
nat stiga ut från terapin på Riddarholmen
i Stockholm och märka att jag liksom nud
dar vid något slags lycka. Och kunnat gå
på stan i timmar, mellan husen, och kän
na att det finns någonting läkande i – ar
kitektur, och vara fri.
Och det är de stunderna som får honom
att tro att det kanske finns hopp ändå.

”VET DU var Gud är i allt det som sker i Ukraina?”
Jag fick frågan vid ett kaffebord. Det blev tyst en lång
stund. Så tyst att ljudet av kaffekoppen hördes när
jag lade ned den på fatet.
Den 24 februari glömmer vi inte. Det var då Ryss
land anföll det självständiga Ukraina och inledde
ett orättfärdigt anfallskrig i Europa. Sedan dess har
många dött och mångfalt fler flytt undan kriget. Se
dan dess har stater och kyrkor runtom i världen för
dömt kriget, dock inte den ryskortodoxa kyrkan som
i stället förenat sig med den ryska staten och nu ut
nyttjas för dess syften. Vi är många som frågar: var är
Gud i allt det som sker?
I PÅSKENS händelser blir det tydligt att Jesus inte
vek undan lidandet och döden. Han stod emot frestel
sen att gifta sig med makten och staten. I stället de
lade han människors lidande och utsatthet. Då Jesus
bar korset på sina axlar var han fullständigt närva
rande i lidandet. Vägen förde Jesus till den punkt där
han ställde samma fråga som många ukrainare idag:
Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?
Var är då Gud i allt detta? Personligen tror jag att
Gud är i Guds rike och eftersom Jesus sagt att Guds ri
ke är mitt ibland oss, ja inom oss, så hör Guds närva
ro i världen och våra liv på ett förunderligt sätt sam
man. Vi har del i Guds kärlek och vi är kallade att le
va i kärlek, inte för vår egen skull, utan för att Guds
rike och närvaro ska bli påtaglig bland dem som li
der, saknar och sörjer.
VAD KAN vi då göra för att synliggöra Guds närvaro?
Vi som är bristfälliga, ibland tvehågsna, och ibland ba
ra ser vårt eget bästa. Vad kan vi göra? Vi kan inte räd
da världen, vi kan inte stoppa kriget, men det vi kan
göra är hoppfulla handlingar. Sådana som ger tro på en
framtid också i situationer som mänskligt sett är svåra
och ter sig omöjliga. Sådana som kriget i Ukraina.
Varje utsträckt hand till hjälp, varje gåva som ges
för att lindra nöd, varje dörr som öppnas för att ta
emot dem som flyr och varje bön som bes för fred och
försoning är ett vittnesbörd om Guds närvaro. Att
Guds rike är här. Att Guds kärlek delar lidandet och
visar sig i barmhärtighetens handlingar.
Därför ska vi, på det sätt vi kan, göra hoppful
la handlingar. För ju fler hjälpande och
bedjande händer som förenas, desto mer
blir hoppet synligt. Därför dristar jag
mig till en hoppfull bekännelse. Jag
tror att Gud finns där mitt i lidan
det. Att Gud finns där precis som
Gud finns här mitt ibland oss. Att
Gud finns där och att kärleken och
freden en dag ska segra.
Bo-Göran Åstrand är biskop
i Borgå stift.
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BETRAKTAT

SÖNDAG 17.4.2022, Påskdagen
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.

Påskhelgen
Påsken är den äldsta helgen i den kristna traditionen. Långfredagens bud
skap lyder: Kristus har dött för oss. Sedan genljuder församlingen av glädje
och fröjd då Kristus är uppstånden på påskdagen. Annandagens texter talar
om hur den Uppståndne uppenbarar sig för lärjungarna och några av kvin
norna. Temat för söndagen är Kristus är uppstånden.

Helgens texter
HEIDI JUSLIN-SANDIN

När sorg blir glädje
”Dina händer är fulla av blommor, vem var det du tänkte ge dem till?” (Psb. 852)
Kvinnorna stiger upp tidigt, redan i gryningen och beger
sig till graven. De har väntat ut sabbaten och kan nu äntligen
ge sig av. Med sig har de örter av olika slag, örter som spri
der en stark doft av sorg och saknad. Mitt i det mörka, under
sorgens täcke, vill man gärna göra något konkret, ha något
för händerna, låta kroppen utföra göromål, och det är precis
det som kvinnorna gör. Dessutom gör de något tillsammans,
de delar sorg och saknad. De slår följe på vägen till graven.
Väl framme är det något som inte stämmer. Stenen, som
täckte ingången till graven, är bortrullad och Jesu kropp finns
ingenstans att hitta. Kvinnorna letar, hinner kanske tänka
att de gått till fel ställe och jag tror att de hann gripas av för
tvivlan, ja kanske panik. Men så plötsligt har de sällskap av
två män i skinande kläder som säger: ”Varför söker ni den
levande här bland de döda? Han är inte här, han har upp
stått.” (Luk 24:5–6)

»Doften av örterna hänger kvar
i luften, men de doftar inte
längre sorg och saknad, utan
glädje och hopp.«
”Mina blommor var tänkta för Kristi grav. Men han fanns
ej där och hans grav är tom.” (Psb. 852)
Det måste ha uppstått en stunds förvirring och rädsla: vad
är det som händer nu? Så småningom förstår kvinnorna vad
Jesus själv hade talat om, att han skulle gå i döden, men att
dödens udd skulle brytas och han skulle uppstå. Ondskan är
besegrad – en gång för alla. Doften av örterna hänger kvar i
luften, men de doftar inte längre sorg och saknad, utan gläd
je och hopp. Kvinnornas sorg förbyts i lovprisning, en lov
prisning som nu ekar över hela världen, från kyrka till kyr
ka, från kapell till kapell, från hjärta till hjärta.
Vi får alla stämma in i påskmorgonens halleluja! Prisa Gud!

Heidi Juslin-Sandin är församlingspastor i Kyrkslätt.
Hon hoppas på fred och försoning, att påskens
budskap ska konkretiseras i vår sargade värld.
Hennes tips är att köpa några extra påskägg och
skänka dem åt någon du inte känner.
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FÖRSTA LÄSNINGEN
Hos. 6:1–3
ANDRA LÄSNINGEN
1 Kor. 15:1–8 (9–10) 11
EVANGELIUM
Luk. 24:1–12

”Varför söker ni den
levande här bland
de döda? Han är inte här, han har uppstått.”
Läs mera i
Luk. 24:1–12.

Psalmförslag
98: 1–3
90
852
102
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

Livet segrar!
Halleluja!
Bönen är skriven av
Heidi Juslin-Sandin.

SÖNDAG 24.4.2022, Första söndagen efter påsk

Nästa söndag
kallas Quasi modo geniti (som nyfödda) på latin. Söndagens bibeltexter hand
lar om att Jesus uppenbarade sig för de tvivlande lärjungarna och övertygade
dem om sin uppståndelse. Lärjungarna uppfylldes av glädje när de mötte den
levande Jesus. Temat är Uppståndelsens vittnen.

Helgens texter
FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 43:10–12
ANDRA LÄSNINGEN
1 Joh. 5:4–12
EVANGELIUM
Joh. 20:19–31

”Jesus sade till
honom: ”Du tror
därför att du har
sett mig. Saliga de
som inte har sett
men ändå tror.” ”
Läs mera i
Joh. 20:19–31.

Psalmförslag
536
101
821
227
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.
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I DIN FÖRSAMLING

PROGRAMMET
UNDER TIDEN
13–28.4

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

Påsken är
en resa
Från gemenskap till
ensamhet, från sorg till
glädje, från övergivenhet
till tillit, från ångest till
frid. Påskberättelsen är
som en helt liv, där vi alla
kan känna igen något.
Kolla in påskens program
i din församling och delta!

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
ESBO

HÖGMÄSSOR
Esbo domkyrka: to 14.4 kl. 18. Skärtorsdagsmässa. Kanckos, Malmgren.
Karabacka kapell: to 14.4 kl. 19. Tvåspråkig skärtorsdagsmässa tillsammans med Leppävaaran seurakunta.
Jäntti, William Häggblom.
Olars kyrka: to 14.4 kl. 20. Skärtorsdagsmässa. von Martens, Kronlund.
Kvällsté.
Esbo domkyrka: fr 15.4 kl. 12.15. Långfredagsgudsstjänst. Kanckos, Kronlund, Malmgren, Sandberg.
Hvittorps kapell: lö 16.4 kl. 20. Mässa
med påskkonfirmander. Ertman,
Malmgren, Dannholm, Emilia Tikkala.
Esbo domkyrka: sö 17.4 kl. 12.15. Påskmässa för hela familjen. Jäntti, EsVoces, Kråksången, Kronlund, Malmgren.
Esbo domkyrka: må 18.4 kl. 12.15.
Högmässa. von Martens, Malmgren.
Esbo domkyrka sö: 24.4 kl. 10.
Tvåspråkig festhögmässa. Det nya
dopträdet tas i bruk. Jäntti, Kronlund.
Kyrkkaffe.
Hagalunds kyrka: sö 24.4 kl. 10. Tvåspråkig festmässa. Kyrkan återinvigs
efter renoveringen. Biskop Hintikka,
Päivi Linnoinen, Erkko, Lemberg m.fl.
Södrik kapell :on 27.4 kl. 17.30. Temamatkväll och andakt. Tema: Vårens
dikter. von Martens, Tore Ahola.
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 församlings-
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gård 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: öppen
dagligen till och med 24.4 på kyrkbacken invid Esbo domkyrka. Vandring
på egen hand. Stigen har åtta ställen/
stationer att stanna upp vid och läsa
om traditioner som hör ihop med den
kristna påsken. På platsen finns karta
och berättelse. De kan också laddas
ned på esboforsamlingar.fi
Dagklubbar för 2–5-åringar: Det finns
lediga platser. Elektronisk anmälning
på www.esboforsamlingar.fi/kommed/barn-under-skolaldern. Klubbarna hålls 2–4 ggr/vecka. Start v.33.
Samlingar för daglediga: kl. 13–14.30.
Ti 19.4 Träffdax i Köklax kapell. Vi samlas över en kopp kaffe och funderar på
världens gång. To 21.4 Torsdagsträffen
är en ny träffpunkt med program, servering och andakt i Södrik kapell.
Symamsellerna: Ti 19.4 kl. 16–19.00.
Handarbetsgruppen som arbetar för
mission och internationell diakoni i Vita
huset. Prästgårdsg.1.
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.
Guidning i Hagalunds kyrka: On 20.4
kl. 18. Guidning på svenska i den nyrenoverade kyrkan. Kvällen börjar med
andakt. Medan vuxna är på rundtur har
barnen skilt program. Kl. 19 kvällsmål i
café Ljuset.
Konfirmation: Lö 23.4 kl. 10 i Olars
kyrka, finska sidan. Citygruppen

konfirmeras. Jäntti, Lemström, Emilia
Tikkala.
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.
Vårutfärd: On 25.5 till Kyrkslätt. I dagsutfärden ingår bl.a. guidad rundtur i
Haapajärvi kyrka och Hvitträsk. Pris
30€. Anmälning senast 13.5 till diakoniarbetare Nina, tfn 050 432 4323,
diakoni.esbosvenska@evl.fi
Diakonin stöder och hjälper: Ta kontakt med diakonerna: Nina 050 432
4323, nina.wallenius@evl.fi, Taina 040
547 1856, taina.sandberg@evl.fi, Henrika 050 597 3313, henrika.
lemberg@evl.fi samt WhatsApp
eller elektronisk tidsbokning
asiointi.espoonseurakunnat.fi
Mer info esboforsamlingar.fi/
stod-och-hjalp/samtalshjalp.
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
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

To 14.4 kl.9.30-11: Familjelyktan i Sebastos, Daniela Hildén.
Kl. 20: Skärtorsdagens kvällsmässa,
Jona Granlund, Heli Peitsalo.
Fr 15.4 kl. 12: Långfredagens passionsgudstjänst, Jona Granlund, Barbro
Smeds.
Kl. 15: J. Haydn: Sju ord på korset. Pauline Fleming-Unelius och Pia Sundroos, violin, Iisa Kostiainen, altviolin
och Elina Mattila, cello. Fritt inträde.
Sö 17.4 kl. 12: Påskdagens festhögmässa, Ulrik Sandell, Daniel Nyberg,
Heli Peitsalo. Graziakören medverkar.
Festkaffe i övre salen.
Må 18.4 kl. 18: Kvällsmässa med välsignelse av nya hjälpledare i kyrkan,
Jona Granlund, Ulrik Sandell, Daniel
Nyberg, Heli Peitsalo. Festlig kvällsbit i
övre salen.
Ti 19.4 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos, Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 10.30: Diakonimottagning
och brödutdelning i Sebastos.
Sö 24.4 kl. 12: Högmässa i Sebastos,
Jona Granlund, Heli Peitsalo. Kaffeservering.
Ti 26.4 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos, Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
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Kl. 9.30- 10.30: Diakonimottagning
och brödutdelning i Sebastos.
To 28.4 kl. 9.30-11: Familjelyktan i Sebastos, Daniela Hildén.

KYRKSLÄTT

To 14.4 kl. 18: Skärtorsdagens mässa i
S:t Mikaels kyrka
Fre 15.4 kl. 12: Långfredagens mässa i
S:t Mikaels kyrka
Sö 17.4 kl. 12: Påskdagens mässa i S:t
Mikaels kyrka
Må 18.4 kl. 12: Mässa på annandagpåsk i S:t Mikaels kyrka
Tis 19-26.4: Anmälning till familjeutfärd
7.5 på Räfsö.
Fre 22.4 kl. 13-15: Effa på Hörnan för
elever i åk 1-6
Fre 22.4 kl. 18: Välgörenhetskonsert
för Ukraina i S:t Mikaels kyrka. Kollekten till förmån för Ukrainska flyktingar
i Kyrkslätt.
Lö 23.4 kl. 10-14: Nationella Lekdagen.
Församlingen ordnar med olika aktörer
program i Körsbärsparken,utanför Kirsikka och i Ellen.
Lö 23.4 kl. 12: Slöjdgruppen samlas,
ledare Rune Lith. Gamla Kustvägen 86,
välkommen med.  
Sö 24.4 kl. 12: Mässa med konfirmation i S:t Mikaels kyrka
Sö 24.4 kl. 16: Tvåspråkig scoutmässa i
Veikkola församlingshem
Må 25.4 kl. 18.30: Sång och bön i S:t
Mikaels kyrka
Ons 27.4 kl. 11: Kransnedläggning vid
hjältegravarna på nationella veterandagen. Tvåspråkig andakt efter det i
Fyyri
www.kyrkslattsforsamlingar.fi
tel. 040 350 8213

TAMMERFORS

Tors 14.4: kl. 18 Skärtorsdagens kvällsbön med nattvard i Gamla kyrkan, Kim
Rantala, Anna Arola
Fre 15.4: kl. 11 Långfredagens gudstjänst i Svenska Hemmet, Kim Rantala,
predikant Per-Ole Hjulfors, Paula Sirén
Sön 17.4: kl. 11 Påsksöndagens högmässa i Svenska Hemmet, Kim Rantala, Paula Sirén, Anniina Tikka (fiol)
Mån 18.4: kl. 13-15 Kyrkoherde Kim
Rantalas avskedsfest på Svenska
Klubben, Otavalankatu 9.

Tis 19.4: kl. 10-11.45 Familjelyktan i
Svenska Hemmet, anmälningar till
barnledare Piu Heinämäki, tfn 040 804
8587
Tis 19.4: kl. 12.30-15.45 Tisdagsklubben för eleverna i årskurs 3 i Svenska
Hemmet
Ons 20.4: kl. 13 Onsdagskaffe i Svenska Hemmet, Anna Byman: Körsång
som hobby
Fre 22.4: kl. 15 Tyskaklubben i Svenska
Hemmet, Mirjaliisa Kilpelä: Wien. Vi
träffas vid en kaffekopp och samtalar
på tyska. Vi önskar anmälan senast en
dag före samlingen paula.siren@evl.fi
eller 050 433 7373
Sön 24.4: kl. 11 Högmässa i Svenska
Hemmet, Inka-Riina Valtonen, Anna
Arola
Tis 26.4: kl. 10-11.45 Familjelyktan i
Svenska Hemmet, anmälningar till
barnledare Piu Heinämäki, tfn 040 804
8587
Tis 26.4: kl. 12.30-15.45 Tisdagsklubben för eleverna i årskurs 3 i Svenska
Hemmet
Ons 27.4: kl. 13 Onsdagskaffe i Svenska Hemmet, Marcus Laurent är vår
gäst
Sön 1.5: Ingen gudstjänst
Tisdagar: kl. 8-10 Telefonjour om neuropsykiatriska störningar (bl.a. ADHD,
autism) för familjer, lösningsinriktad
neuropsykiatrisk coach Piu Heinämäki,
tfn 040 804 8587

VANDA

TO 14.4 kl. 9.30 Påskandakt för barn:
i Dickursby kyrka, Heidi Åberg, Sini
Aschan.
TO 14.4 kl. 18 Nattvard: på skärtorsdagen i Helsinge kyrka S:t Lars, Anu
Paavola, Anders Ekberg.
FRE 15.4 kl. 10 Gudstjänst: i Helsinge
kyrka S:t Lars, Sini Aschan, Heidi
Åberg.
SÖ 17.4 kl. 10 Högmässa: i Helsinge
kyrka S:t Lars, Kristian Willis, Sini
Aschan, Heidi Åberg, Anders Ekberg.
SÖ 17.4 kl. 16 Flerspråkig gudstjänst:
(Friendship Mass) i Virta kyrkan, Råtorpsv. 8. Kristian Willis, Mark Saba.
MÅ 18.4 kl. 18 Musikandakt: i Helsinge
kyrka S:t Lars, Sini Aschan, Anders Ekberg, sopran Tia Svanberg.

PETRUS

Petrus församlings bibeldagar i Houtskär
I förhoppningen att corona-situationen under
försommaren ska medge att läger kan hållas
utlyser Petrus församling anmälningstiden
för årets bibeldagar på Skärgårdsskolan i
Houtskär den 19-22 juni. Gäst och bibelstudieledare denna gång är tidigare kyrkoherden
i Purmo, Jan-Erik Sandström. Programmet
består av bibelstudier, förbönsgudstjänst m.m. plus
fri samvaro i olika former. Anmälan före utgången av maj till
Petrus församlings kansli. Till de anmälda sänds brev med
närmare praktisk information.
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TI 19.4 kl. 13 Seniorcafe: i Dickursby
kyrka.
TO 21.4 kl. 14 The Message Club: i
Dickursby kyrka. Anmälningar till Heidi
Salminen 0503301828.
SÖ 24.4 kl. 10 Högmässa: i Helsinge
kyrka S:t Lars, Anu Paavola och Heidi
Åberg.
TO 28.4 kl. 13 Sottungsby-Håkansbölekretsen: i Håkansböle kyrka.
ÖVRIGT
Fredagar kl. 10 Musiklek: för 1-3 åringar med vuxen i Dickursby kyrka 2 vån.

HELSINGFORS
PROSTERI
JOHANNES

Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Middagsbön: och diakonijour tisdagar
kl. 12 i Johanneskyrkan.
Veckomässa: onsdagar kl. 18 i Johanneskyrkan.
Onsdag 13.4 Tenebrae: en stämningsfull och meditativ musikgudstjänst
med cellomusik.
Skärtorsdagsmässa: 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. Roströsten och
Tomas vokalensemble medverkar.
Kyrkkaffe i Högbergssalen.
Festmässa på Annandag påsk: måndag 18.4 kl. 10, S:t Jacobs kyrka. Vi tar
i bruk kyrkan igen efter renoveringen.
Biskop Bo-Göran Åstrand och S:t Jacobs körer medverkar. Kyrkkaffe med
festtal.
Andakt: tisdag 19.4 kl. 17.30 i Seniorhuset på Drumsö.
Mässa: söndag 24.3 kl. 10 i S:t Jacobs
kyrka. Kyrkkaffe.
Högmässa: söndag 24.4 kl. 12 i Johanneskyrkan. Kyrkkaffe i kyrkan.
GEMENSKAP  
Middagsbön och diakonijour: tisdagar
kl. 12 i Johanneskyrkan. Diakoniarbetare på plats kl. 12-14.
Träffpunkt: tisdag 19.4 kl. 14 i Högbergssalen. Marthaförbundets ekonomirådgivare Katharina Jägerskiöld
föreläser om ekonomirelaterade frågor
kring pensionärslivet.
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.
Stillhetens yoga®: måndagar fr.o.m.
25.4 kl. 18 i St Jacobs kyrka. Anmälning
och mera information Maria Repo-Rostedt.
Öppet hus med välgörenhetskonsert,
musiklek och servering: lördag 23.4 kl.
13-19 i S:t Jacobs kyrka.

Anmälan till utfärd med rekreationsdag för ande, kropp & själ till Sinappi
lägergård i Åbo den 17.5 kl 9-18: Vi
har en glad dag tillsammans med Åbo
svenska församling. Förfrågningar och
anmälan till diakon Viivi Suonto tfn:050
4075165 eller viivi.suonto@evl.fi senast
29.4 Obs: Max.antal 30 personer.
FAMILJER  
Musiklek: måndagar kl. 10 samt fredagar kl. 9.30 och 10.30 på Högbergsgatan. Servering. Tisdagar kl 14 i Bokvillan. Öppen musiklekstund lördag 23.4
kl 15 i S:t Jacobs kyrka, i samband med
öppet hus och promenadkonserten.
Babyrytmik: måndagar kl. 11 på Högbergsgatan. Servering.
Familjecafé: torsdagar kl. 10-11.30 i S:t
Jacobs kyrkas utrymmen. Servering, fri
samvaro och lek.   
Anmälningar till musiklek och babyrytmik riktas till helena.hollmerus@
evl.fi.
Family fun: onsdag 27.4 kl 17 i S:t Jacobs kyrka.
MUSIK  
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla
kyrkan.
Promenadkonsert till förmån för
Ukraina: lördag 23.4 kl. 14-16 i S:t Jacobs kyrka. Musiklekstund kl. 15.
UNGDOMAR OCH UNGA VUXNA  
Spelkväll: tisdag 19.4 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!
ÖVRIGT
Diskussionstillfälle om S:t Jacobs
framtid: onsdag 4.5 kl. 18-20 i S:t Jacobs kyrka.

MATTEUS

Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3
www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus
Mässor: Söndagar kl. 10 i Matteuskyrkan. Mässa VARJE söndag kl. 10 i april.
14.4 kl. 18 Mässa på skärtorsdagen.
15.4 kl. 10 Mässa på långfredagen. 17.4
kl. 10 Festmässa på påskdagen. 24.4
kl. 10 Högmässa.
Kvällsmässa: I Matteuskyrkan annandag påsk MÅNDAG 18.4 kl. 18. Tema
”Stanna hos oss”. En stämningsfull
mässa med bönevandring och gemenskap.
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.
MU-mässa: Matteus Ungdoms veckomässor varje onsdag kl. 18! Välkommen med vare sig du är ung i ålder
eller själ och hjärta.
Molnet: En bönegrupp som är öppen
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för alla. Du kan komma en eller flera
gånger. Vi träffas ungefär varannan
torsdag i Matteuskyrkan kl. 18-19.30.
Följande träffar är 28.4 och 12.5. 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
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 24.4 kl.
15:30-17:30. Välgörenhetskonsert 7.5!
Kontakta dirigent Daniela Strömsholm
för mer info daniela.stromsholm@evl.fi
eller 050 596 7769.
ÖVRIGT
Matteus SALT: Vi träffas lördagen den
7.5 kl. 10. Tema ”Ett förvandlat liv”
med Ida-Maria Pekkarinen & Transform. Jesus säger att den som inte
är pånyttfödd från ovan inte kan ha
någon del i honom. Vad innebär denna
förvandling? Anmälan till Juho Kankare,
050-3803957 eller juho.kankare@
evl.fi .
Samling för män: Vi träffas fredagen
den 22.4 kl. 18. Gäst Sixten Ekstrand,
som talar kring temat Framtidens
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kyrka – mindre kostym men starkare
andlighet.
Stickklubben: Vi träffas följande gånger
28.4 och 12.5 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 9.5 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. Kontakta Ulla-Stina Henricson
(0500-419661 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. Kom med som volontär! Du
behövs i vår gemenskap. För mer info
om volontärarbete, kontakta Carita
Riitakorpi, 050 380 3986.

PETRUS

Petruskyrkan Skogsbäcksvägen 15
www.petrusforsamling.net
Högmässa: Sö kl. 10. i Munksnäs kyrka.
Söndagsskola för barnen! Sö kl. 12 i
Åggelby gamla kyrka. Ingen mässa i
Åggelby 17.4.
Puls-gudstjänst: Sö kl. 15.30 i Petruskyrkan. Lovsång, undervisning och
gemenskap. Barnkyrka och CoolKids i
samband med gudstjänsten.
Första maj gudstjänst: 1.5 kl. 15.30
ordnas en gemensam gudstjänst för
hela församlingen i Petruskyrkan.
Munkar och mjöd efteråt! Välkommen!
STILLA VECKAN OCH PÅSKEN
Skärtorsdag: 14.4 Aktläsning och nattvard kl. 18 i Munksnäs kyrka, kl. 19 i Åggelby gamla kyrka. Aktläsning handlar
om att följa med Jesus sista dagar på
jorden. På Skärtorsdagen åt han den
sista måltiden med lärjungarna.
Långfredagens gudstjänst: 15.4 Kl. 10 i
Munksnäs kyrka, kl. 12 i Åggelby Gamla
kyrka.
Långfredagsmeditation: 15.4 kl. 18 i
Petruskyrkan. Kom med och tända
ljus, lyssna till musik och stilla dig.
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.
BARNFAMILJER
Följ Petrus Kidz-gruppen på facebook

ESBO

Påskvandring!
Påskstigen för små och stora:
öppen dagligen till och med
24.4 på kyrkbacken invid Esbo
domkyrka. Vandring på egen
hand.
Stigen har åtta ställen/stationer att stanna upp vid och
läsa om traditioner som hör
ihop med den kristna påsken.
På platsen finns karta och berättelse. De kan också laddas
ned på esboforsamlingar.fi

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.
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 19.4 kl. 19. Tvåspråkig förbönsgudstjänst i Munksnäs
kyrka. Panu Pitkänen, 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!
GEMENSKAP OCH EVENEMANG
Dagscafé: 26.4 kl. 13. Välkommen med
på en eftermiddag med kaffe, gemenskap. Missionslotteri, ta gärna med
små vinster. 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
ONLINE
Du kan följa med aktuella evenemang
och andligt innehåll via Petrus församlings facebook och instagram, @
petrusforsamling.

OLAUS PETRI

Skärtorsdagsmässa 14.4 kl 18: medverkande Jan Olov Fors, Olli Saari,

kvartett ur Olaus Petri-kören
Långfredagsgudstjänst 15.4 kl 11:
medverkande Jan Olov Fors, Olli Saari,
Olaus Petri-kören
Påskdagsmässa sö 17.4 kl 11: medverkande Onni Thulesius, Jan Olov Fors,
Olli Saari, Olaus Petri-kören
Konsert må 18.4 kl 11: ”Toner i ljus och
gestalt” (Voices in Light). Gregorianik
möter folkmusik med Sofia Lindroos
och Marianne Maans. Fritt inträde.

RASEBORGS
PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

PÅSKTID
EKENÄS KYRKA
Skärtorsdagen 14.4 kl. 19.30: Nattvardsmässa
Långfredagen 15.4 kl. 10: En stilla
gudstjänst kring korset. Körsång
Stilla lördagen 16.4 kl. 23: Påsknattsmässa
Påskdagen 17.4 kl. 10: Festhögmässa.
Körsång
Annandag påsk 18.4 kl. 18: Kvällsmässa
TENALA KYRKA
Skärtorsdagen 14.4 kl. 20: Nattvardsmässa
Långfredagen 15.4 kl. 10: En stilla
gudstjänst kring korset. Körsång
Påskdagen 17.4 kl. 10: Festhögmässa.
Körsång
BROMARVS KYRKA
Skärtorsdagen 14.4 kl. 18: Nattvardsmässa
Långfredagen 15.4 kl. 16: Musikandakt
Påskdagen 17.4 kl. 13: Festhögmässa
SNAPPERTUNA KYRKA
Stängd för byggnadsarbeten – vi hänvisar till de övriga kyrkorna.
Sö 24.4
Högmässa kl. 10 i Ekenäs kyrka
Webbsänt: Långfredagsgudstjänst fr
15.4 fr.o.m. kl. 10 (repris 2020), påskdagsandakt sö 17.4 fr.o.m. kl. 10, på
församlingens Youtube-kanal och
Facebook.
MUSIK & KONSERTER
“Levande ljus, Bach och tystnad för
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en lugn stund”: Musikmeditation 3
fr 15.4 kl. 16 i Ekenäs kyrka. J.S.Bach
Sei Solo & Telemann Fantasier, Frida
Backman, violin. Fritt inträde, program
20€.
G:B. Pergolesi: Stabat Mater lö 16.4
kl. 17 i Ekenäs kyrka. Inkeri Aittola, alt,
Marja Kyllönen, sopran, Anders Storbacka, orgel. Fritt inträde, kollekt för
Ukraina.
Mackenzie ja me: lö 23.4 kl. 18 i Ekenäs kyrka. Musik av Fanny Mendelssohn-Hensel, Frédéric Chopin & Felix
Mendelssohn Bartholdy. Mackenzie
Melemed, piano, Jukka Untamala,
kapellmästare, Lojo stadsorkester. Bilj.
25/20 € från Bromans Optik.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

To 14.4:
- kl 11.00 Skolornas påskgudstjänst:
Ingå kyrka. Sjöblom, Norrvik, Ahlfors,
Gustafsson Burgmann.
- kl. 18.00 Tvåspråkig bönegrupp:
Prästgården. Kakko.
- kl 19.00 Skärtorsdagsmässa: Ingå
kyrka. Hellsten, Gustafsson Burgman.
Fre 15.4:
- kl 10.00 Långfredagens gudstjänst:
Ingå kyrka. Sjöblom, Gustafsson
Burgmann & kyrkokören.
Sö 17.4:
- kl 10.00 Påskdagens högmässa:
Ingå kyrka. Sjöblom, Hellsten, Norrvik,
Gustafsson Burgmann samt kyrkokören.
Må 18.4:
- kl 10.00 Högmässa, Påskannandag:
Degerby kyrka. Norrvik, Gustafsson
Burgmann.
Ons 20.4:
- kl. 13.00-16.30 After School: Församlingshemmets nedre våning.
Öppna dörrar för barn i årskurs 1-6.
Möjlighet att göra läxor (läxhjälp), äta
mellanmål (1 € per barn), pyssla, spela, gympa osv. Fri samvaro. Nylund.
- kl. 14.00 Missionssyföreningen:
Prästgården. Björklöf, Lindell.
- kl. 18.00 Tvåspråkig församlingskväll: Ingå kyrka. Konservator Tiina
Sonninen berättar om sina fynd i Ingå
kyrka. Sjöblom.
To 21.4:
- kl. 9.00 Kontemplativ meditation:
Ingå kyrka. Sjöblom, Hellsten, Gustafsson Burgmann.
- kl 13.00-15.00 Minnes- och stödgrupp för närståendevårdare: Prästgården. I samarbete med Nylands
minneslots, Lindell.
- kl. 18.00 Tvåspråkig bönegrupp:
Prästgården. Kakko.
Lö 23.4:
- kl 9.00-16.00 Vårstädtalko: Stora
Fagerö. Start från Ingå småbåtshamn
vid ABC med taxibåt kl 9, tillbaka kl
16. Vi bjuder på mat och kaffe åt alla
deltagare. Anmälningar senast 21.4:
inga.kansli@evl.fi eller tel 09-221
9030 för serveringens skull.
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Sö 24.4:
- kl 10.00 Högmässa: Ingå kyrka.
Sjöblom, Gustafsson Burgmann samt
Gillescouterna.
Må 25.4:
- kl. 13.15-15.00 Pysselklubb för lågstadie-elever: Församlingshemmet.
Nylund.
- kl 18.30 Bibelgrupp: Prästgården.
Norrvik.
Ons 27.4:
Ti 27.4:
- kl. 11.00 Uppvaktning vid hjältegravarna, Veterandagen: Degerby.
Sjöblom
- kl. 11.30 Uppvaktning vid hjältegravarna, Veterandagen: Ingå. Sjöblom
- kl. 13.00-16.30 After School: Församlingshemmets nedre våning.
Öppna dörrar för barn i årskurs 1-6.
Möjlighet att göra läxor (läxhjälp), äta
mellanmål (1 € per barn), pyssla, spela,
gympa osv. Fri samvaro. Nylund.
To 28.4:
- kl. 11.30-13.00 Matservering:
Församlingshemmet. 4 €/person.
Sköld-Qvarnström.
Mera information:
www.ingaforsamling.fi

KARIS-POJO

Skärtorsdag 14.4
kl. 18 Nattvardsgudstjänst: i Karis
kyrka.
kl. 19.30 Nattvardsgudstjänst: i Pojo
kyrka.
kl. 19.30 Nattvardsgudstjänst: i
Svartå kyrka.
Långfredag 15.4
kl. 10 Gudstjänst: i Pojo kyrka. Församlingskören medverkar.
kl. 12 Gudstjänst: i Karis kyrka *)
kl. 18 Konsert i Pojo kyrka: Anna-Kristiina Kaappola, sopran, Marikka Purola, mezzosopran, Lauri
Honkavirta, orgel och Pieta Mattila,
cello, sjunger och spelar Stabat Mater
av Pergolesi.Gratis inträde, programblad 10 €.
Påskdagen 17.4
kl. 10 Högmässa: i Pojo kyrka. Församlingskören medverkar.
kl. 12 Högmässa: i Karis kyrka. Katarina Singers medverkar *)
Annandag påsk 18.4
kl. 12 Högmässa: i Karis kyrka.
kl. 18 Kvällsmässa: (på vägen till Emmaus) i Pojo kyrka.
Sö 24.4 Första söndagen efter påsk
kl. 10 Gudstjänst: i Pojo kyrka.
kl. 12 Högmässa: i Karis kyrka *)
On 27.4 Veterandagen
Kransnedläggning vid hjältegravarna:
kl. 10 i Svartå, kl. 11 vid veteranstenen i
Karis, kl. 11.15 i Karis och kl.12 i Pojo.
*) Gudstjänsten/högmässan streamas
också och kan ses via församlingens
YouTube-kanal.
Närmare information om församlingens övriga evenemang finns på
församlingen webbplats:
www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO

15.4. kl. 13.00 Långfredagens gudstjänst: i Virkby kyrka. Kyrktaxi.
17.4. kl. 13.00 Påskdagens högmässa: i
Lojo S:t Lars kyrka. Kyrktaxi, kyrkkaffe.

TUSBY

Sö 14.4. Högmässa: kl 13 i Tusby kyrka.
Pastor Satu Mäkinen, Kantor Riina
Haapaniemi, Klemetskog kyrkosångare och Lauri Hongisto, cello.

DOMPROSTERIET
BORGÅ

To 14.4 kl. 18 Skärtorsdagens mässa
med brutet nattvardsbord: Domkyrkan, Lindgård, Eisentraut-Söderström,
Hätönen, Tollander, Gaudeamuskören
Fr 15.4 kl. 12.15 Gudstjänst: Domkyrkan, Ståhlberg, Hätönen
kl. 20 Via Crucis-konsert: i domkyrkan. Borgå kammarkör, Porvoo Brass
Kollektiv, Markku Pihlaja, solist, Jarkko
Yli-Annala, orgel. Fritt inträde
Sö 17.4 kl. 12.15 Högmässa: Domkyrkan, Apostolidou, Smeds, Söderström,
Tollander, Domkyrkokören, Cornicines
Borgoensis. Färdtjänst.
Må 18.4 kl. 10 Gudstjänst i Emsalö kapell: Apostolidou, Tollander
kl. 12.15 Högmässa: Domkyrkan med
konfirmation, sportlovsskriftskolan,
Ståhlberg, Apostolidou, Tollander,
Fontell
Ti 19.4. kl. 12 Andakt med lunch: för
pensionärer och arbetssökande, församlingshemmet, Lundag.5
To 21.4 kl. 9-11.30 Familjeträff: Domprostgården, Antila, Strömfors
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. 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
Lö 23.4 kl. 18 Sing for Peace: Domkyrkan, Eric-Olof Söderström, Hanna
Eisentraut-Söderström, musiker, solister och sånggrupper. Programblad 10
€ för Ukraina
Sö 24.4 kl. 10 Gudstjänst: Kullo bykyrka, Apostolidou, Söderström
kl. 12.15 Högmässa: Domkyrkan, Eisentraut-Söderström, Apostolidou,
Söderström
Må 25.4 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. 17.30-19 Mammaträff: Domprost
gården. Träff för kvinnor som väntar

sitt första barn. Anmälning till jenni.
antila@evl.fi senast 20.4
Ti 26.4. kl. 12 Andakt med lunch: för
pensionärer och arbetssökande, församlingshemmet, Lundag. 5
On 27.4 kl. 13 Mariakretsen: Musikrummet, Runebergsg.24, Denice
Sjöström
kl. 17 Missions o bibelkväll: Café Ankaret, Runebergsg.24, Lindström
To 28.4 kl. 9-11.30 Familjeträff: Domprostgården, Antila, Strömfors
kl. 13 Väntjänst: musikrummet, Lemberg
kl. 14 Kråkökretsen: Sjötorp, Lindström.
kl. 18 Café au Lady-träff på Teams:
Samtal och samvaro kvinnor emellan.
Du får en digital mötesinbjudan genom
att skicka sms till Ele,
tfn. 040 711 2800.

SIBBO

Mer information: på Sibbo svenska
församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi. Gudstjänsterna
strömmas på Youtubekanalen Kirkko
Sipoossa – Kyrkan i Sibbo.
To 14.4 kl. 13 Box missionskrets:
Bykyrkan Tabor. Helena Rönnberg.
kl. 18 Mässa på skärtorsdagen: Sibbo
kyrka. Malena Jordas medverkar.
Fr 15.4 kl. 12 Gudstjänst på långfredagen: Sibbo kyrka. Herrkör medverkar.
kl. 12 Kärlekens väg, del 1: Yle Teema
Fem
Sö 17.4 kl. 12 Kärlekens väg, del 2: Yle
Teema Fem.
kl. 13 Festmässa på påskdagen: Sibbo
kyrka. Kyrkokör, Kaffekör och PRGjam medverkar. Kyrkkaffe i kyrkan. Utställning av tavlor gjorda av söndagsskolebarn. Strömmas på Youtube.
Må 18.4 kl. 18 Mässa i Taizéstil på
annandag påsk: Söderkulla kyrka. Kyrkokör medverkar.
On 20.4 kl. 10 Frukost: Söderkulla
kyrka.
To 21.4 kl.18.30 Kvinnor mitt i livet:
Prästgården. Katja Korpi, Helena
Rönnberg.
Sö 24.4 kl. 10 Mässa: Söderkulla kyrka.
Söndagsskola. Östersundom sångkör
medverkar.
kl. 13 Konfirmationsmässa: Sibbo kyrka. Sportlovsgruppen samt dagskriftskolan. Strömmas på Youtube.
kl. 19 Tillsammans för Ukraina, välgörenhetskonsert: Sibbo kyrka. Med
FourByFour, Amigo Choral, Johan
Carlsson, Martin Segerstråle, Mikael
Grönroos, Sib´birds, Sibbo Vokalensemble, Zing It Out.
On 27.4 kl. 14 Uppvaktning på nationella veterandagen: Veteranstenen i
Nickby.
kl. 10 Frukost: Söderkulla kyrka. Nattvard.
kl. 12 Åttaeuroslunch: Kyrkoby församlingshem.
kl. 13 Box missionskrets: Bykyrkan
Tabor. Sara George.
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Folkkära
Kärlekens väg
i Sibbo blir tv
I den populära påskvandringen spelas
Jesus – av en vit duk. Vi talade med
initiativtagaren Patrik Frisk.
TEXT: JAN-ERIK ANDELIN

SIBBO – Vi har gjort manus själva och det är
nog ganska heimlaga, säger Patrik Frisk.
Det var kyrkdalen i Sibbo kyrkoby som
inspirerade honom och som ledde till att
påskvandringen Kärlekens väg uppfördes
första gången 2015 med Patrik ”Putte” Frisk
som initiativtagare.
Till skillnad från flera andra påskspel är
genren i Sibbo närmast musikal under led
ning av Putte som inte bara är ungdomsar
betare utan också en aktiv bandmusiker.
– Jag spelar alla bandinstrument, säger
han.
Sedan starten i liten skala har Kärlekens
väg gått från prästgården med den sista
nattvarden, via Gamla kyrkan och Getse
manetemat vidare till Nya kyrkan. Där spe
las de stora scenerna med Pilatus, korsfäs
telsen och uppståndelsen ofta inför full
satt kyrka.
– Sibbo är kyrkligt öppet och till påsken
blir andligheten liksom legitim. Folk trivs
tillsammans och det har varit mellan 600
och 700 människor vid vandringarna, sä
ger Patrik Frisk.
Nu blir det i år bara på tv, utan publik,
sänt på Yle Fem två gånger i påskhelgen.
Först kommer en förkortad version som på
långfredag slutar med en ensam klockring
ning och lärjungen Johannes replik om att
”allting är slut”.
Sedan sänds Kärlekens väg på nytt på
påskdagen som en heltimmes sändning där
uppståndelsen också är med.
Patrik Frisk som är en erfaren ungdoms
ledare i församlingen känner de flesta mu
sikerna; nu bildar de en nio personers or
kester med flera proffs.
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Alexandra
Gustafsson
spelar Maria
från Magdala
– i påskspelet
där ingen har
rollen som
Jesus.
FOTO: KIM WIIK

»Vi har
gjort
manus
själva.
Det är
ganska
heimlaga.«

Vem spelar Jesus?
– Ingen spelar Jesus. Vi har honom bara i
form av en vit duk. Man får bara uppleva
verkningarna av honom, genom lärjung
arna, säger Patrik Frisk.
Huvudrollen som Petrus har Johan
Aspelin, yrkesskådespelare vid Wasa Te
ater. Alexandra Gustafsson gör Maria
från Magdala och församlingens ungdoms
arbetare Christer Romberg spelar Johan
nes. Paulina Biström har flera sångroller
som lärjungen Johanna.
Vems är musiken?
– Jag har gjort en del låtar, och kantorerna
Mauritz Brunell och Lauri Palin myck
et av det instrumentala, säger Patrik Frisk
Vad tycker du själv blir starkaste scen?
– För mig personligen danserna med Min-

na Liimatainen kring korsfästelsen. Hon
är både dödsängeln och ljusets ängel. Men
små detaljer, eller bara något ord, tala till
en väldigt mycket, säger Patrik Frisk.

Kärlekens väg
Påskspel som har uppförts på svenska i
Sibbo sedan 2015. Uppförs i år endast i tv.
Idé och initiativ: Patrik Frisk, ungdomsled
are och musiker i församlingen
I huvudrollerna: Petrus – Johan Aspe
lin, Maria från Magdala – Alexandra Gus
tafsson, Johannes – Christer Romberg,
Johanna – Paulina Biström. Dans: Minna
Liimatainen.
Sänds: Yle Fem långfredag 15.4 kl. 12 (för
kortad version), påskdagen 17.4 kl. 12. (full
version)
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DOMPROSTERIET
BORGÅ
Veckan 14–21 april

Petrus spelas
i påskspelet
i Sibbo av
Johan Aspelin.
FOTO:kim Wiik

To 14.4 kl. 18 Skärtorsdagens mässa med brutet
nattvardsbord: Domkyrkan, Lindgård, EisentrautSöderström, Hätönen, Tollander, Gaudeamuskören
Fr 15.4 kl. 12.15 Gudstjänst: Domkyrkan, Ståhlberg, Hätönen
kl. 20 Via Crucis-konsert: i domkyrkan. Borgå
kammarkör, Porvoo Brass Kollektiv, Markku Pih
laja, solist, Jarkko Yli-Annala, orgel. Fritt inträde
Sö 17.4 kl. 12.15 Högmässa: Domkyrkan, Apostolidou, Smeds, Söderström, Tollander, Domkyrko
kören, Cornicines Borgoensis. Färdtjänst.
Må 18.4 kl. 10 Gudstjänst i Emsalö kapell: Apostolidou, Tollander
kl. 12.15 Högmässa: Domkyrkan med konfirmation, sportlovsskriftskolan, Ståhlberg, Apostolidou,
Tollander, Fontell
Ti 19.4. kl. 12 Andakt med lunch: för pensionärer
och arbetssökande, församlingshemmet, Lundag.5
To 21.4 kl. 9-11.30 Familjeträff: Domprostgården,
Antila, Strömfors
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.
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
Veckan 22–28 april
Lö 23.4 kl. 18 Sing for Peace: Domkyrkan,
Eric-Olof Söderström, Hanna EisentrautSöderström, musiker, solister och sånggrupper.
Programblad 10 € för Ukraina
Sö 24.4 kl. 10 Gudstjänst: Kullo bykyrka, Apostolidou, Söderström
kl. 12.15 Högmässa: Domkyrkan, EisentrautSöderström, Apostolidou, Söderström
Må 25.4 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. 17.30-19 Mammaträff: Domprostgården. Träff
för kvinnor som väntar sitt första barn. Anmälning
till jenni.antila@evl.fi senast 20.4
Ti 26.4. kl. 12 Andakt med lunch: för pensionärer
och arbetssökande, församlingshemmet,
Lundag. 5
On 27.4 kl. 13 Mariakretsen: Musikrummet, Runebergsg.24, Denice Sjöström
kl. 17 Missions o bibelkväll: Café Ankaret, Runebergsg.24, Lindström
To 28.4 kl. 9-11.30 Familjeträff: Domprostgården,
Antila, Strömfors

kl. 13 Väntjänst: musikrummet, Lemberg
kl. 14 Kråkökretsen: Sjötorp, Lindström.
kl. 18 Café au Lady-träff på Teams: Samtal och
samvaro kvinnor emellan. Du får en digital mötes
inbjudan genom att skicka sms till Ele,
tfn. 040 711 2800.

SIBBO

Mer information: på Sibbo svenska församlings
hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi. Gudstjänsterna strömmas på Youtubekanalen Kirkko
Sipoossa – Kyrkan i Sibbo.

BORGÅ Påskmusik

SIBBO Till förmån för ...

Via Crucis-konsert

Vokalt för Ukraina

På långfredag 15.4 kl. 20 ordnas en
Via Crucis-konsert i domkyrkan.
Musiken till påskvandringen i Borgå
framförs av Borgå Kammarkör och
Borgå Brass Kollektiv. Vandringen
ordnas inte i år på grund av pandemin.
Sångsolisten Markku Pihlaja och
organisten Jarkko Yli-Annala framför
passionsmusik av Johannes Brahms
och Arvo Pärt. Musiken binds samman av finska och svenska bibeltexter om Kristi lidande. Fritt inträde.

Söndag efter påsk 24.4 kl. 19
hålls välgörenhetskonserten
Tillsammans för Ukraina i Sibbo
kyrka.
Vokalensemblerna FourByFour, Sib’birds, Sibbo Vokalensemble, kören Amigo Choral,
Johan Carlsson, Martin Segerstråle, Mikael Grönroos och Zing
It Out medverkar.
Sibboförsamlingarna har redan tidigare tillsammans anslagit 20 000 euro för hjälp tii Ukraina.
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Veckan 14–21.april
To 14.4 kl. 13 Box missionskrets:
Bykyrkan Tabor. Helena Rönnberg.
kl. 18 Mässa på skärtorsdagen: Sibbo
kyrka. Malena Jordas medverkar.
Fr 15.4 kl. 12 Gudstjänst på långfredagen: Sibbo kyrka. Herrkör medverkar.
kl. 12 Kärlekens väg, del 1: Yle Teema
Fem
Sö 17.4 kl. 12 Kärlekens väg, del 2:
Yle Teema Fem.
kl. 13 Festmässa på påskdagen:
Sibbo kyrka. Kyrkokör, Kaffekör och
PRG-jam medverkar. Kyrkkaffe i
kyrkan. Utställning av tavlor gjorda
av söndagsskolebarn. Strömmas på
Youtube.
Må 18.4 kl. 18 Mässa i Taizéstil på
annandag påsk: Söderkulla kyrka.
Kyrkokör medverkar.
On 20.4 kl. 10 Frukost: Söderkulla
kyrka.
To 21.4 kl.18.30 Kvinnor mitt i livet:
Prästgården. Katja Korpi, Helena
Rönnberg.
Veckan 22–28 april
Sö 24.4 kl. 10 Mässa: Söderkulla
kyrka. Söndagsskola. Östersundom
sångkör medverkar.
kl. 13 Konfirmationsmässa: Sibbo
kyrka. Sportlovsgruppen samt dagskriftskolan. Strömmas på Youtube.
kl. 19 Tillsammans för Ukraina, välgörenhetskonsert: Sibbo kyrka. Med
FourByFour, Amigo Choral, Johan
Carlsson, Martin Segerstråle, Mikael
Grönroos, Sib´birds, Sibbo Vokalensemble, Zing It Out.
On 27.4 kl. 14 Uppvaktning på nationella veterandagen: Veteranstenen i
Nickby.
kl. 10 Frukost: Söderkulla kyrka.
Nattvard.
kl. 12 Åttaeuroslunch: Kyrkoby församlingshem.
kl. 13 Box missionskrets: Bykyrkan
Tabor. Sara George.

VANDA Mångspråk

Friendship Mass
På påsksöndagen kl. 16 hålls
flerspråkig gudstjänst, Friendship
Mass, i Virtakyrkan i Myrbacka, på
adress Råtorpsvägen 8.
I gudstjänsten medverkar Vanda
svenska församlings tf. kyrkoherde
Kristian Willis och Mark Saba, som
är kaplan för det internationella arbetet i Vantaankosken seurakunta.

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI

KOLU M N E N

VANDA
Veckan 14–21 april
To 14.4 kl. 9.30 Påskandakt för barn
i Dickursby kyrka, Heidi Åberg, Sini
Aschan.
kl. 18 Nattvard på skärtorsdagen i
Helsinge kyrka S:t Lars, Anu Paavola,
Anders Ekberg.
Fre 15.4 kl. 10 Gudstjänst i Helsinge
kyrka S:t Lars, Sini Aschan, Heidi
Åberg.
Sö 17.4 kl. 10 Högmässa i Helsinge
kyrka S:t Lars, Kristian Willis, Sini
Aschan, Heidi Åberg, Anders Ekberg.
kl. 16 Flerspråkig gudstjänst (Friendship Mass) i Virtakyrkan, Råtorpsv. 8.
Kristian Willis, Mark Saba.
Må 18.4 kl. 18 Musikandakt i Helsinge
kyrka S:t Lars, Sini Aschan, Anders
Ekberg, sopran Tia Svanberg.
Ti 19.4 kl. 13 Seniorcafe i Dickursby
kyrka.
To 21.4 kl. 14 The Message Club i
Dickursby kyrka. Anmälningar till
Heidi Salminen 050 330 1828
Veckan 22–28 april
Sö 24.4 kl. 10 Högmässa i Helsinge
kyrka S:t Lars, Anu Paavola och Heidi
Åberg.
To 28.4 kl. 13 Sottungsby-Håkans
bölekretsen i Håkansböle kyrka.
Övrigt
Fredagar kl. 10 Musiklek för
1-3-åringar med vuxen i Dickursby
kyrka, 2:a vån.
Fredagar kl. 14 Babyrytmik från
3 mån med vuxen i Dickursby kyrka,
2:a vån.

CAMILLA WIKSTEN-RÖNNBACKA

Härligt att få sjunga
”SÅ HÄRLIGT att få sjunga igen!” är en kommentar som jag
hört flitigt det senaste månaderna. Efter en lång paus för olika
körer, andra grupper och sammankomster där sång har för
bjudits, är det verkligen en fröjd att både som kantor, sånger
ska och sångpedagog få återuppta sjungandet.
Sång är mycket viktig för mig och många andra. När jag
sjunger kan jag beröra och förmedla textens budskap, allt det
ta förstärkt av musiken. Sången och musiken skapar välbe
finnande, lugn och harmoni. De ger tröst, styrka och glädje.
Text och ton bildar en helhet som berör åhöraren på djupet.
Under pandemin kände jag mig mycket vingklippt och iden
titetslös som sångare och sångpedagog. Sång ansågs som nå
got farligt och som en stor risk för smittspridning. Många
blev rädda för att sjunga och glädjen i sjungandet försvann,
även hos mig.
Genom sångundervisning online kunde man ändå delvis
hålla i gång och sjunga på ett säkert sätt. Varje dag mötte
jag glada och tacksamma människor på skärmen som måd
de så mycket bättre efter sånglektionen. Ofta hann vi ock
så med en liten pratstund om ditt och datt. Det var vik
tigt för människorna att få sjunga för att mentalt må bra
och deras glädje och tacksamhet gav kraft och energi.

»Under pandemin kände jag
mig vingklippt, identitetslös.«
OFTA HÖR JAG mina sångare säga att de genom sången även
utvecklats på andra plan. Många talar om att de vågar mer,
att de hittat sin egen röst och att de inte längre är lika nervösa
när de till exempel ska tala inför en folksamling. Att få vara en
del av en sådan process känns både viktigt och ansvarsfullt.
När jag nu ser glädjen lysa ur ögonen hos mina maskbe
klädda korister och solosångare och när jag hör deras sång,
kan jag inte annat än bli bubblande lycklig. Vi får dela ge
menskap, vänskap, samhörighet och sångarglädje. Det känns
som en fest att få sjunga igen efter den långa pandemipausen!
LÅT OSS IGEN fylla kyrkorum, konsertsalar och andra ut
rymmen med sång!

Camilla Wiksten-Rönnbacka är kantor i Sibbo, körledare och sångpedagog.
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Diskanten
har fått en
minigrupp.
FOTO: GUNVOR
HADDAS

Diskanten tar
in klockkling
i sin repertoar
Chimes – en grej också för ungdomsoch vuxenmusik i församlingen?
TEXT: JAN-ERIK ANDELIN
BORGÅ Den vid det här laget anrika barn
kören Diskanten i Borgå hade premiär för
nya instrument på palmsöndagen i Domkyr
kan. Kören uppträdde med chimes, hand
klockor. Musikstycket var den lilla visan
Jesus rider in i stan.
– Chimes har blivit jättepopulärt i många
församlingar i USA, säger kantor Anne
Hätönen, som leder Diskanten.
Så här långt har barnkören bara an
vänt små övningsklockor, en uppsättning
om åtta klockor som bara spelar en enkel
C-durskala.
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»Vi har
barn här,
vars
mammor
har
sjungit i
Diskanten.«

– Men vi kommer snart att tillsammans
med den finska församlingen få en uppsätt
ning om 36 klockor som täcker tre oktaver,
säger Anne Hätönen.
Med en full uppsättning av de 20–30 cen
timeter höga handklockorna kan man spe
la kromatiska skalor, det vill säga alla to
ner. Klockorna är gjorda i metall och är en
investering på ett par tusen euro.
Varifrån fick du idén?
– Den har introducerats av Seppo Kirkinen som är lektor vid Sibelius-Akademin
i Kuopio, och kantor.
Klockorna lär framför allt barnen att lä
sa noter och att förstå harmonier. I det här
skedet kommer man att varva sånger och
instrumentala uppträdanden.
– Det kräver ju lite mera koordination
att spela och sjunga samtidigt, säger An
ne Hätönen.
Några församlingar i Finland har redan
infört klangen av handklockor i gudstjänst
musiken, men det är inte många.

Börjat jobbet mitt i pandemin
Coronapandemin har varit knepig för
barnkören Diskanten, men har enligt
Anne Hätönen inte drabbat den lika hårt

som vuxenmusiken.
Diskanten är nu också uppdelad i två
grupper. Onsdageftermiddagar när grup
pen övar i Domprostgården möts först de
äldre 9–11-åringarna. Sedan övar den ny
startade mindre gruppen för 5–8-åringar
en timme senare.
Vill man börja i Diskanten går det bra att
börja när som helst under året, det är ba
ra att ta kontakt med Anne Hätönen som
dirigent.
Ännu under våren kommer Diskanten
att göra en utfärd till Esbo och sjunga till
sammans med församlingens barnkör där.
Vad har församlingen att erbjuda när
man vuxit ur barnkören?
– Det är en bra fråga. Just nu har vi ju ingen
ungdomskör. Men vi kan kanske utveckla
någonting som bygger på chimes.
Anna Hätönen är ny kantor i försam
lingen och har kommit in 2020, mitt un
der coronapandemin. Hon jobbade tidi
gare i Johannes församling i Helsingfors.
Borgå domkyrkoförsamling har konti
nuerligt haft en barnkör sedan 1974. Nam
net Diskanten uppges vara från 1980-talet.
– Vi har barn här vars mammor har sjung
it i Diskanten, säger Anne Hätönen.
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PÅ GÅNG I STAN
MATTEUS, PETRUS OCH
JOHANNES FÖRSAMLING

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

Gläd er!
FÅR MAN vara glad längre? Är det ens
passande, då oskyldiga lider och hotet
om krig känns nära inpå?

KOLUMN
Anna Lewing
jobbar som präst
inom det ryska
arbetet i huvudstadsregionen.

PÅSKEN ÄR en glädjens fest. Vi har
lämnat vinterns mörker bakom oss och
går mot sommar, mot ljus och hopp.
Bibeln sätter inga gränser för glädje,
man får alltid vara glad. Trots att ång
esten ger en andnöd så finns det också
saker som fortfarande skänker glädje:
solsken, vänner och födelsedagar gör en
på gott humör.
PÅSKENSGLÄDJE är annorlunda, den är
varken pjoskig, sprudlande eller bekväm.
Påskens glädje är frigörande. Kristus se
ger över döden betyder att hotet försvin
ner, det sker ett maktskifte, en ny början.

PÅSKENS GLÄDJE vacklar aldrig. Trots
att jorden skälver så påverkas inte det fak
tum att porten till det eviga livet är öp
pen. Vårt fredsförbund med Gud vacklar
inte och Guds kärlek till alla sina barn
upphör aldrig. Även om vi vandrar iväg
på villovägar så kallar Gud oss tillbaka
till sin sida. Vi firar påsken för att min
nas att Guds nåd är bestående.
PÅSKENS GLÄDJE är förnyande, den
förkunnar förändring. Det omöjliga blir
möjligt, i mörkrets ställe stiger ljuset fram
och lidandet byts i glädje. Just nu, då
vi önskar att så mycket kunde och bor
de vara annorlunda, är uppståndelsens

hopp precis det som själen mest behö
ver. Tron på att förändring kommer att
ske blir bekräftad.
PÅSKEN ÄR en fest då vi bygger gemen
skap. Nåden fördelas jämnt, ingen av oss
är varken mer eller mindre än någon an
nan. Varenda en som vill ta emot kom
mer att få, och ingen blir utan. Det gläd
jebudet ska vi dela med alla omkring oss
och i hela världen.
KRISTUS ÄR uppstånden! Ja, han är
sannerligen uppstånden!

»Uppståndelsens hopp
är det som själen mest
behöver just nu.«

Hallå där Elina
Sagne-Ollikainen!
Hon kommer att medverka vid
Ungdomens kyrkodagar
den 21–24 april.
– MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER hör till mina in
tresseområden. Jag vill ingjuta hopp i de unga att vå
ga säga ifrån i lägen som är tuffa och stå upp för det
vi innerst inne tror på. Världen behöver det!
Tema för årets UK är Frihet.
– JAG KOMMER att tala en del kring ämnen som ut
anförskap och rasism och att vi alla har en viktig roll
i att bidra till ett samhälle utan diskriminering. Jag
vill hälsa till alla unga som är på väg till Lärkkulla att
de är jättefint att ni är där. Det är ingen självklarhet!
JOHAN MYRSKOG
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Den nyrenoverade kyrksalen i S:t Jacobs kyrka.

S:T JACOBS KYRKA ÄR
S:t Jacobs kyrka på Drumsö har precis
blivit färdigrenoverad och återibruktas
på annandag påsk. Johannes församling planerar verksamhet som vanligt
även om framtiden ännu är oviss.
TEXT OCH FOTO: JOHAN MYRSKOG

Församlingspastor Maria Repo-Rostedt
är ivrig över att de nya lokaliteterna tagits
i bruk igen.
– Jag är superglad att få vara tillbaka i S:t
Jacobs kyrka igen. Jag hade nyligen ett möte
med våra kyrkvärdar och de uttryckte ock
så en stor glädje och sa att det är underbart
att vara tillbaka i ”egen kyrka”.
Också eftisbarnen har varit väldigt nöj
da med lokalerna.
– Jag besökte eftiset häromdagen och bar
nen uttryckte att de trivs jättebra i de nya
utrymmena, säger Repo-Rostedt.

12

Stor festgudstjänst
S:t Jacobs kyrka återibruktas på annandag
påsk med festmässa där bland annat Bor
gå stifts biskop Bo-Göran Åstrand kom
mer att medverka.
– Vi hoppas att många Drumsöbor vill
delta. Det här är en ”en gång i livet-upp
levelse” för alla åldrar. Mässan har förbe
retts i flera olika grupper. Till exempel eftis
barnen har skrivit tack- och förböner som
kommer att ingå i mässans förbön och haft
möjlighet att delta i en gudstjänstgrupp där
de bland annat fått öva olika uppgifter de
kan bidra med under gudstjänsten.
Efter gudstjänsten ordnas ett festligare
kyrkkaffe där man kan sitta tillsammans
och prata och, om man så vill, också be
kanta sig närmare med de nyrenoverade
lokaliteterna.
– Från och med återibruktagningen kom
mer vi att precis som före renoveringen fira
högmässa här på söndagar klockan 10 un
der våren. På sommaren har vi tidigare år
ordnat sommarcafé med andakter och kom

S:t Jacobs kyrka
S:t Jacob är Johannes församlings utrym
men på Drumsö.
Lokalerna består av S:t Jacobs kyrka, ett för
samlingshem och utrymmen för bl.a. eftis.
Finns på adressen Kvarnbergsbrinken 1 och
bildar ett enda stort byggnadskomplex till
sammans med Lauttasaaren kirkko.
Kyrkans lokaler har precis blivit färdigreno
verade och återibruktas med festmässa på
annandag påsk den 18 april där bland annat
biskop Bo-Göran Åstrand medverkar.

mer att fortsätta med det under onsdagar.

Helsingfors största kyrkobyggnad
Renoveringen av S:t Jacobs kyrka inleddes
2019. Anna Puisto på Verstas Architects
var huvuddesigner och beskriver kyrkan
som ett intressant projekt.
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PROGRAMMET GÄLLER TORSDAG 14.4–TORSDAG 28.4

Matteus
församling
»Vi hoppas att många
Drumsöbor vill delta i festmässan på annandag påsk.«

Under renoveringen har man velat bevara så mycket som möjligt av den ursprungliga designen.

TILLBAKA
– För en arkitekt är det alltid speciellt
med skyddade byggnader. Det här råkar
dessutom vara Helsingfors största kyrko
byggnad, vilket gör den både massiv och
ståtlig, men jag tycker på samma gång att
den är trivsam.
Hon berättar att kyrkan var i ett sådant
skick att den mer eller mindre behövde re
noveras från grunden.
– Under renoveringen fokuserade vi
främst på användarvänlighet. Särskilt
klubbutrymmena behövde ses över och
även husets tekniska aspekter behövde
förnyas. Men i övrigt gjorde vi så lite som
möjligt för att inte förlora den ursprung
liga känslan i byggnaden.
Puisto gläds över att Helsingfors kyrkli
ga samfällighet valde att satsa på renove
ringen av Drumsö kyrka/S:t Jacobs kyrka.
– I och med renoveringen tror jag att vi
lyckades rädda kyrkobyggnadens framtid.
På grund av sparkraven under de komman
de åren försvinner förmodligen en del an
dra 50-talskyrkor som är i dåligt skick.
KYRKPRESSEN NR 8 • 13.4.2022

Oviss framtid
Trots glädjen över de nyrenoverade lokali
teterna är det i skrivande stund osäkert hu
ruvida Johannes församling på sikt kom
mer att behålla dem.
Församlingspastor och tf kyrkoherde Johan Terho berättar att församlingsrådet i
Johannes inte ännu beslutat huruvida man
kommer att behålla lokaliteterna i S:t Ja
cob och i så fall hur länge.
– Det är församlingsrådet och kyrkoher
den som i slutändan beslutar om fortsätt
ningen för S:t Jacobs kyrka. Vi har med sä
kerhet utrymmena under hela 2023 och pla
nerar verksamheten utifrån det. Ifall vi från
och med 2024 inte har dem längre blir vi
bara tvungna att anpassa oss.
– Onsdagen den 4 maj kommer det att
ordnas en diskussion om S:t Jacobs kyrkas
framtid och dit får man komma och ställa
alla frågor man funderar över. Kyrkoher
de Johan Westerlund kommer att vara på
plats och svara på frågor, säger Maria Re
po-Rostedt.

Andligt liv

Mässor: Söndagar kl. 10
i Matteuskyrkan. Mässa
VARJE söndag kl. 10 i april.
14.4 kl. 18 Mässa på skärtorsdagen. 15.4 kl. 10 Mässa
på långfredagen. 17.4 kl. 10
Festmässa på påskdagen.
24.4 kl. 10 Högmässa.
Kvällsmässa: I Matteuskyrkan annandag påsk
MÅNDAG 18.4 kl. 18. Tema
”Stanna hos oss”. En stämningsfull mässa med bönevandring och gemenskap.
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.
MU-mässa: Matteus Ungdoms veckomässor varje
onsdag kl. 18! Välkommen
med vare sig du är ung i ålder eller själ och hjärta.
Molnet: En bönegrupp
som är öppen för alla. Du
kan komma en eller flera
gånger. Vi träffas ungefär

varannan torsdag i Matteuskyrkan kl. 18-19.30.
Följande träffar är 28.4 och
12.5. 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

Missa inte! Musiklek: På
tisdagar samlas Matteus
musiklek. Välkommen med
du som är hemma med
barn och vill prata och
sjunga bort en stund. Kl. 10
Klapp och Klang, kl. 11 Gung
och Sjung för de allra minsta. För mera info, kontakta
musikledare Daniela: daniela.stromsholm@evl.fi eller
050 596 7769.
Tweentisdag: Öppet hus
för barn i åk 3–6. Kom och
pyssla, spela TV-spel, gör
läxor tillsammans med
en hjälpis, häng med dina
vänner och fika. Tisdagar kl.
14-17.
Barnkör och pysselklubb
för åk 1–2: I skolorna på

MATTEUS Bibeln

Bibel för moderna tänkare
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. Samtal och kvällsmål efteråt. Den 21.4 kl. 18:30.
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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 erfarenhets-

nivåer övar 24.4 kl. 15:3017:30. Välgörenhetskonsert
7.5! Kontakta dirigent Daniela Strömsholm för mer
info daniela.stromsholm@
evl.fi eller 050 596 7769.
Matteus SALT: Vi träffas
lördagen den 7.5 kl. 10.
Tema ”Ett förvandlat liv”
med Ida-Maria Pekkarinen
& Transform. Jesus säger
att den som inte är pånyttfödd från ovan inte kan
ha någon del i honom. Vad
innebär denna förvandling?
Anmälan till Juho Kankare,
050-3803957 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
följande gånger 28.4 och
12.5 kl. 11-13 i Matteussalen,
Åbohusvägen 3.
Walk-in Terapi i Matteuskyrkan: Walk-in terapi

JOHANNES Välgörenhet

Öppet hus för Ukraina
Öppet hus med promenadkonsert till förmån för Ukraina
lördag 23.4 i S:t Jacobs kyrka. Kaarina Autio säljer hemgjorda munkar och mjöd. De nyrenoverade utrymmena är
öppna för besök kl. 13-19. Promenadkonserten med olika artister som ställer upp frivilligt till förmån för Ukraina
hålls kl. 14-16, med en musiklekstund kl. 15. Obs! Konserten börjar kl. 14, inte kl. 16 som det står i församlingens
påskhälsning.
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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
9.5 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. Kontakta Ulla-Stina Henricson
(0500-419661 eller ushenricson@gmail.com) för mer
information. Välkommen
med!
Missa inte! 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.
Kom med som volontär! Du
behövs i vår gemenskap.
För mer info om volontärarbete, kontakta Carita Riitakorpi, 050 380 3986.

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

Middagsbön: och diakonijour tisdagar kl. 12 i Johanneskyrkan.
Veckomässa: onsdagar kl.
18 i Johanneskyrkan.
Missa inte! Onsdag 13.4
Tenebrae, en stämningsfull
och meditativ musikgudstjänst med cellomusik.
Skärtorsdagsmässa: 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. Roströsten
och Tomas vokalensemble
medverkar. Kyrkkaffe i
Högbergssalen.
Festmässa på annandag
påsk: måndag 18.4 kl. 10,
S:t Jacobs kyrka. Vi tar i
bruk kyrkan igen efter renoveringen. Biskop Bo-Göran Åstrand och S:t Jacobs

körer medverkar. Kyrkkaffe
med festtal.
Andakt: tisdag 19.4 kl. 17.30
i Seniorhuset på Drumsö.
Mässa: söndag 24.4 kl. 10 i
S:t Jacobs kyrka. Kyrkkaffe.
Högmässa: söndag 24.4 kl.
12 i Johanneskyrkan. Kyrkkaffe i kyrkan.

Gemenskap  
Middagsbön och diakonijour: tisdagar kl. 12 i Johanneskyrkan. Diakoniarbetare
på plats kl. 12-14.
Träffpunkt: tisdag 19.4 kl. 14
i Högbergssalen. Marthaförbundets ekonomirådgivare
Katharina Jägerskiöld föreläser om ekonomirelaterade
frågor kring pensionärslivet.
Missa inte! Stillhetens yoga®: måndagar fr.o.m. 25.4
kl. 18 i S:t Jacobs kyrka. Anmälning och mera information Maria Repo-Rostedt.
Öppet hus med välgörenhetskonsert, musiklek och
servering: lördag 23.4 kl.
13-19 i S:t Jacobs kyrka.
Anmälan till utfärd med
rekreationsdag för ande,
kropp & själ till Sinappi
lägergård i Åbo den 17.5 kl
9-18: Vi har en glad dag tillsammans med Åbo svenska
församling. Förfrågningar
och anmälan till diakon Viivi
Suonto tfn:050 4075165 eller
viivi.suonto@evl.fi senast
29.4 Obs: Max.antal 30 personer.
Familjer  

Musiklek: måndagar kl. 10
samt fredagar kl. 9.30 och
10.30 på Högbergsgatan.
Servering. Tisdagar kl 14 i
Bokvillan. Öppen musiklekstund lördag 23.4 kl 15 i
S:t Jacobs kyrka, i samband
med öppet hus och promenadkonserten.
Babyrytmik: måndagar kl.
11 på Högbergsgatan. Servering.

KYRKPRESSEN NR 8 • 13.4.2022

HELSINGFORS
PETRUS Påsk

Långfredagsmeditation
Långfredagen ger oss en möjlighet att stanna upp. Kom
med och stilla dig, tänd ett ljus och lyssna till musik under
långfredagens meditation i Petruskyrkan den 15 april kl. 18.

mässa i Åggelby 17.4.
Puls-gudstjänst: Sö kl.
15.30 i Petruskyrkan. Lovsång, undervisning och
gemenskap. Barnkyrka och
CoolKids i samband med
gudstjänsten.
Första maj gudstjänst: 1.5
kl. 15.30 ordnas en gemensam gudstjänst för hela församlingen i Petruskyrkan.
Munkar och mjöd efteråt!
Välkommen!

Stilla Veckan
och påsken

Familjecafé: torsdagar kl.
10-11.30 i S:t Jacobs kyrkas
utrymmen. Servering, fri
samvaro och lek.   
Anmälningar till musiklek
och babyrytmik riktas till
helena.hollmerus@evl.fi.
Family fun: onsdag 27.4 kl
17 i S:t Jacobs kyrka.

Musik  

Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i
Gamla kyrkan.
Promenadkonsert till förmån för Ukraina: lördag
23.4 kl. 14-16 i S:t Jacobs
kyrka. Musiklekstund kl. 15.

Ungdomar och
unga vuxna
Spelkväll: tisdag 19.4 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!

KYRKPRESSEN NR 8 • 13.4.2022

Missa inte! Diskussionstillfälle om S:t Jacobs framtid:
onsdag 4.5 kl. 18-20 i S:t
Jacobs kyrka.
JOHANNES FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
Kansliet: må, ti, to, fre 10–15.
Högbergsgatan 10, tel. 092340 7700.
Lokaler: Johanneskyrkan, Höbergsg. 12, Högbergssalen och
Tian, Högbergsg. 10 E (vån. 2),
Hörnan, Högbergsg. 10 (gatuplan), Folkhälsan och Majblomman, Mannerheimv. 97,
Gamla kyrkan, Lönnrotsgatan
6, Bokvillan, Tavastv. 125, S:t
Jacobs kyrka, Kvarnbergsbr. 1.
Drumsö: Heikasvägen 7.

Petrus
församling
Gudstjänster

Varmt välkommen på
gudstjänst!
Högmässa: Sö kl. 10. i
Munksnäs kyrka. Söndagsskola för barnen! Sö kl. 12 i
Åggelby gamla kyrka. Ingen

Skärtorsdag: 14.4 Aktläsning och nattvard kl. 18 i
Munksnäs kyrka, kl. 19 i
Åggelby gamla kyrka. Aktläsning handlar om att följa
med Jesus sista dagar på
jorden. På skärtorsdagen åt
han den sista måltiden med
lärjungarna.
Långfredagens gudstjänst:
15.4 Kl. 10 i Munksnäs kyrka, kl. 12 i Åggelby Gamla
kyrka.
Långfredagsmeditation:
15.4 kl. 18 i Petruskyrkan.
Kom med och tänd ett ljus,
lyssna till musik och stilla
dig.
Påsklördag: 16.4 kl. 23.30
påsknattens mässa i Åggelby gamla kyrka.
Missa inte! 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.

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!
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.

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 19.4 kl. 19. Tvåspråkig förbönsgudstjänst
i Munksnäs kyrka. Panu
Pitkänen, Ronny Thylin.
Barnpassning ordnas. Förbönstelefonen öppen må
kl. 14.30-16.30, ons kl. 1820, 09-23407171. Du kan
även sända böneämnen per
e-post eller post till kontaktuppgifterna ovan. Välkommen både på plats eller
digitalt via Petrus facebook,
www.facebook.com/petrusforsamling. Vi uppmuntrar till användning av munskydd och god handhygien.
Lovsångsgruppen övar kl.
18, välkommen med ifall du
vill sjunga i kören!

Gemenskap och
Evenemang
Dagscafé: 26.4 kl. 13. Välkommen med på en eftermiddag med kaffe och
gemenskap. Missionslotteri,
ta gärna med små vinster. 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
Petrus församlings bibeldagar i Houtskär:
I förhoppningen att corona-situationen under
försommaren ska medge
att läger kan hållas utlyser
Petrus församling anmälningstiden för årets bibeldagar på Skärgårdsskolan
i Houtskär den 19-22 juni.
Gäst och bibelstudieledare denna gång är tidigare
khden i Purmo, Jan-Erik
Sandström. Programmet
består av bibelstudier, förbönsgudstjänst m.m. plus
fri samvaro i olika former.
Anmälan före utgången av
maj till Petrus församlings
kansli. Till de anmälda
sänds brev med närmare
praktisk information.

Online

Du kan följa med aktuella
evenemang och andligt
innehåll via Petrus församlings facebook och
instagram,
@petrusforsamling.
PETRUS FÖRSAMLING
www.petrusforsamling.net
Kansliet: Må-ti, to-fre kl. 1013, ons kl. 13-16, tel. 09-2340
7100. Skogsbäcksvägen 15,
00630 Helsingfors.
Lokaler: Hagasalen och Södra Haga kyrka, Vesperv. 12,
Malms kyrka, Kommunalv. 1,
Munkshöjdens kyrka, Raumov.
3, Munksnäs kyrka, Tegelst. 6,
Petruskyrkan, Skogsbäcksv. 15,
Åggelby gamla kyrka, Brofogdev. 12.
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Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Korsholm utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Vikarierande redaktör: Johan Sandberg, johan.sandberg@kyrkpressen.fi, tfn 040 831 3599. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

Hönan är huvudingrediensen i festrätten doro-wot. Magnus Riska undervisar i Jesaja och Gunilla Riska i engelska. FOTO: PRIVAT

Påsken är en stor
matfest i Etiopien
Påsken i Etiopien innebär en festmåltid med
kycklinggryta, klänningar i vitt och långa gudstjänster, berättar Gunilla och Magnus Riska.
TEXT: SOFIA TORVALDS
KORSHOLM/HAWASSA Missionä
rerna Gunilla och Magnus Riska är utsända av missionsorganisa
tionen Såningsmannen för att gö
ra missionsarbete i Hawassa i Etio
pien – och får stöd bland annat av
Korsholms församling.
När KP ringer upp dem en för
middag några veckor före påsk har
det redan hunnit hända spännan
de saker.
– Vi har slaktat en höna! säger
Gunilla – fast i själva verket var det
en lokal man som stod för själva
slakten, och deras hushjälp skötte
KYRKPRESSEN NR 8 • 13.4.2022

sedan om att plocka bort fjädrar
na. I Etiopien äter man gärna färsk
mat på grund av värmen.
Just hönan är en viktig ingredi
ens i de kristna etiopiernas festrätt
doro-wot, som man äter till exem
pel vid påsk. Det är en hönsgryta
som ska koka i minst sex timmar
med en massa kryddor.
– När vi var nya här var hönswot
en av de första rätter vi fick smaka
på, och vi förstod kanske inte då hur
fint det var, säger Magnus Riska.
Hönsgrytan äts med bröd som
kallas injera.

– Man äter inte med gaffel och
kniv här utan använder brödet för
att skopa i sig maten, säger Gunil
la Riska.
Vid påsk äter man ett bröd som
kallas dufo-dabo. Till påsk dricks
också festliga drycker som det al
koholhaltiga ölet tälla, honungs
vinet tej och den alkoholfria malt
drycken kinnito.

Mat, dryck och kyrka är viktigt
Den stora kristna kyrkan i Etiopien
är den ortodoxa. Själva brukar de gå
i den lokala protestantiska kyrkan,
Mekane Yesus kyrkan – för övrigt
den snabbast växande lutherska kyr
kan i världen. Traditionerna inom
den ortodoxa kyrkan är annorlun
da än i den protestantiska. Mekane
Yesus-medlemmarna dricker till ex
empel inte alkoholhaltiga drycker.
– I ortodoxa kyrkan är det viktigt
med mat, dryck och att gå i kyrkan
vid påsk. Under fastan äter de or
todoxa prästerna bara en gång om
dagen, säger Magnus Riska.
Alla kristna kyrkor i Etiopien följer
den julianska kalendern, vilket bety

der att de firar påsk en vecka senare
än vi. Påsknattvarden firas på sön
dag i ortodoxa kyrkan och på skär
torsdagen i Mekane Yesus-kyrkan.
– I ortodoxa kyrkan börjar guds
tjänsten på lördag kl. 17 och pågår
i tio timmar, till klockan tre på nat
ten. Det är då man äter festmåltiden,
berättar Magnus.
Och festmåltiden innebär då till
exempel doro-wot. Männen äter rått
kött med starka kryddor. Som vid
alla fester bär kvinnorna vita klän
ningar med färggrann bård.
Ifjol firade paret Riska ”finländsk
påsk” med andra missionärer från
Finland. I år ska Gunilla på en arbets
resa till Kenya och Magnus jobbar på
med att förbereda föreläsningar för
Tabor Evangelical College.
– Vi firar påsk i arbetets tecken! Jag
föreläser om Jesaja i vår och Gunil
la ger stödundervisning i engelska.
Just nu är det torrt och varmt i
Etiopien. De joggar om morgnar
na, när det är svalt.
– Vi har det bra här! Vi brukar sä
ga att har vi vatten, el och wifi är det
en bra dag.
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REPLOT Påskgudstjänst

KORSHOLM

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. Mats
Björklund, Ann-Christine Nordqvist-Källström och
Susanne Westerlund. Korall-kören medverkar.
Långfredagens konsert: fre 15.4 kl 19 i kyrkan.
Kammarkören Psallite, dir Susanne Westerlund,
Korsholms kammarorkester, dir Rainer Holmgård.
Solister: Mariam Junolainen, harpa och Susanne
Westerlund, sopran
Program: Boccherini: Stabat mater G. 532, Prima
Versione, Vivaldi: Violinkonsert op 9 nr 8 RV 238, omskriven för harpa och Rheinberger: Requiem op 84.
Biljetter kan köpas vid dörren och vid Studio Ticket:
20 € / 15€. Under 16 år gratis inträde.
Påskdagens festgudstjänst: sö 17.4 kl 11 i kyrkan. Korall-kören och Germivox medverkar.
Annandagens gudstjänst: må 18.4 kl 11 i Iskmo
bönehus. Rune Lindblom och Ann-Christine Nordqvist-Källström
Annandagens festmässa: må 18.4 kl 13 i Smedsby fg.
Rune Lindblom och Ann-Christine Nordqvist-Källström.
Karaträff: ti 19.4 kl 13 i Smedsby fg. Kaffe och diskussioner med Rune Lindblom.
Gudstjänst: sö 24.4 kl 11 i kyrkan och kl 13 i Smedsby fg. Rune Lindblom och Ann-Christine Nordqvist-Källström.
Aladdin-isshow: sön 24.4 kl.13.30 på Vasa sähkö
arenan. Pappa-barn utfärd för att se Aladdin. Samling
kl 13. Församlingen betalar barnens inträde. De bokade biljetterna finns att hämtas vid kassan. Ni kan lösa
ut dem samtidigt som ni betalar in er själva. Anmälan
senast 19.4 till Henna eller Sanna, tel. 044 7129425
via sms.
Musikalen Jakten på den försvunna psalmskatten:
framförs sö 24.4 kl 18.30 i kyrkan. Musikalen framförs av barn- och ungdomskörerna i församlingarna
i Korsholm, under ledning av kantorerna Susanne
Westerlund, Rodney Andrén och Michael Wargh. Korall-kören och vuxna sångare från Kvevlax församling
medverkar också. Fritt inträde.
Musikskolans vårkonsert: to 28.4 kl 18. Elevframträdanden och servering.

KVEVLAX

Karakaffe: tor 14.4 och tor 28.4 kl. 9.15 i drängstugan

Familjefestligt
på påskdagen
Uppståndelsens glädje gestaltas vid påskdagens gudstjänster kl. 10 i Replots kyrka och
kl. 12:30 i Björkö kyrka. Skärikyrkans kör
sjunger vid båda gudstjänsterna. Dessutom
sjunger ”Unga röster” i Replot och Björkö
barnkör i Björkö. Efter Replotgudstjänsten är
det kyrkkaffe i kyrkan och efter Björkögudstjänsten är det kyrkkaffe i Björkögården.
Berndt Berg och Michael Wargh leder gudstjänsterna.
Välkomna stora och små!

Skärtorsdagens nattvardsmässa: tor 14.4 kl. 20.
Kass, Vesterlund, Andrén, kyrkokören.
Långfredagens gudstjänst: fre 15.4 kl. 10. Kass, Andrén, kyrkokören.
Påskdagens högmässa: sön 17.4 kl. 10. Vesterlund,
Andrén. Kyrkokören, manskören, dir. Rodney Andrén
och Simon Granlund.
Gudstjänst annandag påsk: mån 18.4 kl. 18. Vesterlund, Lithén.
Bön för bygden: mån 18.4 kl. 19 i Krubban och mån
25.4 kl.19 i Missionskyrkan
Mathjälpen: tis 19.4 och tis 26.4 kl. 10. Kontakta Nina Andrén om du inte hämtat mat tidigare tfn 044
0462312
Ekumenisk pensionärssamling i Missionskyrkan: ons
20.4 kl. 13. Carl Granberg, Håkan Nitovuori, Ekumeniska kören.
Missionssyföreningen: ons 20.4 kl 18 i drängstugan
Bön och nattvard: fre 22.4 kl. 8.45 i kyrkan.
Gudstjänst: sö 24.4 kl.10. Kass, Andrén, Kvevlaxgillet.
Bibel- och bönegrupp: tis 26.4 kl. 19 i Krubban.

REPLOT

Skärtorsdagsmässa: Replot to 14.4 kl.18. Berg,
Wargh, Skärikyrkans kör.
Skärtorsdagsmässa: Björkö to 14.4 kl.19:30. Berg,
Wargh, Skärikyrkans kör.
Långfredagsgudstjänst: Replot fre 15.4 kl.10. Vesterlund, Wargh.

Långfredagsgudstjänst: Björkö fre 15.4 kl.12:30. Vesterlund, Wargh.
Påskgudstjänst för stora och små: Replot sö 17.4
kl.10. Berg, Wargh, Skärikyrkans kör. Unga röster.
Kyrkkaffe.
Påskgudstjänst för stora och små: Björkö sö 17.4
kl.12:30. Berg, Wargh, Skärikyrkans kör. Björkö barnkör. Kaffe i Björkögården.
Påskgudstjänst: ”Odd Inn” Söderudden må 18.4 kl.14.
Berg, Wargh. Kyrkkaffe.
Mathörna: Björkögården ons 20.4 kl.13. Gäster: Catarina Olin & spelmän. Anmäl t Barbro Lähdesmäki 044
3520011 senast må 18.4.
Musikalen ”Jakten på den försvunna psalmskatten”:
Replot kyrka sö 24.4 kl.15. Susanne Westerlund, Michael Wargh, Elin Smedlund, Rodney Andrén, Alma
Westerlund, Ann-Christine Nordqvist-Källström,
Unga röster m.fl. körer.

SOLF

Skärtorsdagens högmässa: to 14.4 kl 19 med Patrica
Strömbäck och Patrik Vidjeskog.
Långfredagens gudstjänst: fre 15.4 kl 10 med Patrica
Strömbäck och Patrik Vidjeskog.
Påskdagens festmässa: sö 17.4 kl 10 med Patrica
Strömbäck och Patrik Vidjeskog. Koral-kören medverkar.
Familjegudstjänst: på Annandag påsk må 18.4 kl 11
med Emilia Kontunen och Michael Wargh. Påsklilje-

KVEVLAX Pensionärsträff

SOLF Familjegudstjänst

Trygga trots allt

Procession med barn och påskliljor

April månads pensionärsträff ordnas
som en ekumenisk samling. Vi är inbjudna till Missionskyrkan ons 20.4 kl.
13.00. Där får vi ta del av program med
Håkan Nitovuori. Han utgår från hur vi
får vara trygga i Gud trots de oroliga tider vi lever i. Dessutom deltar ekumeniska kören under ledning av Yngve
Svarvar och Rodney Andrén. Missionskyrkans pastor Carl Granberg leder
samlingen.

I Solf kyrka firar vi familjegudstjänst på
annandag påsk. Gudstjänsten inleds
med påskliljeprocession, och alla barn
får tillsammans gå genom kyrkan och
fram till altaret, bärande på påskliljor!
Emilia Kontunen och Olof Jern står
för predikan och Michael Wargh är
kantor. Dessutom medverkar barnkören Solfångarna med sång.
Efter gudstjänsten får den som vill ta
med sig av påskliljorna och föra till någon som kan behöva lite uppmuntran!
Glad påsk önskar vi i Solfs församling och välkomna till gudstjänsten!
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procession och sång av barnkören Solfångarna.
Föräldra-barnträff: ti 19.4 kl 9.30 i församlingshemmet. Ledare Joanna Holm och
Sanna Huhta.
Pensionärsträff: on 20.4 kl 13 i församlingshemmet.
Högmässa: sö 24.4 kl 10 med Patrica
Strömbäck och Michael Wargh.
Musikalen Jakten på den försvunna psalmskatten: av Karin Runow framförs på sö
24.4 kl 18.30 i Korsholms kyrka. Sångare
från Solfångarna medverkar. Musikalen
framförs av barn- och ungdomskörerna i
församlingarna i Korsholm, under ledning
av kantorerna . Också Korall-kören och
sångare från Kvevlax församling medverkar.
Gratis inträde.
Motion för mission: må 25.4. Samling kl 9
vid församlingshemmet.
Föräldra-barnträff: ti 26.4 kl 9.30 i församlingshemmet. Ledare Joanna Holm och
Sanna Huhta

BERGÖ

To 14.4 kl. 19: Högmässa på skärtorsdag.
Englund, Lolax.
Fr 15.4 kl. 14: Gudstjänst på långfredag.
Englund, Brunell. Kyrkokören.
Sö 17.4 kl. 14: Påskdagens familjevänliga
festhögmässa. Englund, Brunell. Kyrkokören.
Må 18.4 kl. 14: Gudstjänst på annandag
påsk. Englund, Brunell.
Ti 19.4 kl. 13: Syföreningen i församlingshemmet.
To 21.4 kl. 10: Familjeklubben, i församlingshemmet.
Sö 24.4 kl. 14: Gudstjänst. Isaksson, Brunell.
Ti 26.4 kl. 13: Syföreningen i församlingshemmet.
Ti 26.4 kl. 18: Gemensamma kyrkofullmäktige i kyrkhemmet i Malax.
On 28.4 kl. 15: Junior i församlingshemmet.
On 28.4 kl. 16: Minior i församlingshemmet.

MALAX

To 14.4 kl. 19: Skärtorsdagens veckomässa i
kyrkan. Kyrktaxi. Norrback, Lax.
Fre 15.4 kl. 10: Långfredagens gudstjänst i
kyrkan. Norrback, Lax.

Fre 15.4 kl. 19: Kvällsandakt varje fredag i
kyrkan.
Sö 17.4 kl. 10: Påskdagens högmässa i kyrkan. Barnkören, The Gospel Voice. Kyrktaxi.
Norrback, Lax.
Må 18.4 kl. 14: Annandag. Ekumenisk gudstjänst i kyrkan. Pred. Håkan Nitovuori. Kyrkokören. Norrback, Lax.
Ti 19.4 kl. 19: Amici i KH. Vi diskuterar aktuellt och gammalt inom teologi, psykologi
och filosofi.
On 20.4 kl. 13: Tro i vardagen i KH. OBS
ändrats från 27.4. Sång, diskussion och
kaffe.
To 21.4 kl. 13: Minnescafé i KH. Arr. Österbottens Minneslots.
Sö 24.4 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.
Må 25.4 kl. 10: Karacafé i KH. Arr. Äldrerådet
och Folkhälsan i Malax.
Ti 26.4 kl. 18: Infotillfälle om sammanslagning av församlingar i Malax kommun.
Ti 26.4 kl. 19: Gemensamma kyrkofullmäktige sammanträder i KH.

PETALAX

To 14.4 kl. 19: Högmässa på skärtorsdag.
Isaksson, Brunell.
Fr 15.4 kl. 12: Gudstjänst på långfredag.
Isaksson, Brunell. Kyrkokören.
Sö 17.4 kl. 12: Högmässa på påskdagen.
Isaksson, Brunell. Kyrkokören.
Må 18.4 kl. 12: Gudstjänst på annandag
påsk. Isaksson, Brunell.
On 20.4 kl. 13.30: Syföreningen i församlingshemmet.
On 20.4 kl. 18: Minior och junior i prästgården.
On 20.4 kl. 18: Skruvankvield. Mer info i
puffen.
On 20.4 kl. 18: Informations- och diskussionstillfälle i församlingshemmet om den
eventuella församlingssammanslagningen.
Öppet för alla intresserade.
Sö 24.4 kl. 12: Gudstjänst. Isaksson, Brunell.
Må 25.4 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.
Må 25.4 kl. 18: Skruvankvield. Mer info i
puffen.
Ti 26.4 kl. 18: Gemensamma kyrkofullmäktige i kyrkhemmet i Malax.
On 27.4 kl. 18: Skruvankvield.

KORSHOLM Påskgudstjänst

Gudstjänst i Iskmo annandag påsk
Efter en paus på några år kommer vi äntligen åter att få
fira påskgudstjänst i Iskmo bönehus!
Gudstjänsten firas kl 11 på annandag påsk och
som predikant får vi höra Rune Lindblom medan Ann-Christine Nordqvist-Källström är kantor.
De psalmer som kommer att sjungas är följande: 103, Laudamus, 102, 208, 854, 802. Jesus har
uppstått, hurra, hurra!
Vi önskar er en underbar påsk!

KOLU M N E N

SUSANN NABB-VORNANEN
Den här veckan ser kolumnen aningen annorlunda ut.
I stället för att erbjuda en välskriven betraktelse av en
präst eller en förtroendevald kommer ni att få ta del av en
uppsats som jag skrev i årskurs fyra, då jag var 10 år gammal. Varsågoda och ta del av mina tankar kring påskens
händelser.

En påskberättelse
CAMILLA är sjuk, hon har feber. Pappa och mamma är i
jobbet. Hon ligger och tänker. Hon tänker på att det snart
är påsk. Hon kommer inte ihåg vad det var som mam
ma berättade om påsken. Hur den egentligen kom till?
Camilla blir sömnig av allt tänkande och somnar. Hon
drömmer att hon är i ett land, långt, långt borta. Hon
står mitt i en stor skara med folk som skriker: Korsfäst
honom! Korsfäst honom! Där framme står en man. Ca
milla frågar av en farbror vad det är som riktigt pågår?
Han svarar att det är en profet som inte har gjort någon
ting, som översteprästerna och de skriftlärda vill döda.
De anklagar honom för att han säger sig vara Guds son.

»Hon står mitt i en stor skara med folk som skriker.«
Nu kommer Camilla ihåg vad det var som mamma be
rättade! Mannen där framme är ju Jesus från Nasaret!
Han som dog för våra synder!
Nu kommer ännu en man fram. Det är landshövding
en Pontius Pilatus. Han börjar fråga en massa saker av
Jesus. Sedan säger han till folket: Jag finner inte denne
man skyldig till något som förtjänar döden. Men då skri
ker folket ännu högre: Korsfäst honom!
Pontius Pilatus kallar fram en man som har en skål
med vatten i famnen. Sen tvår han sina händer och sä
ger: Jag är oskyldig till denne mans blod. Folket ropade:
”Må hans blod komma över oss och våra barn!”
Camilla ryser, usch så hemskt! Sedan förde de Jesus till
en kulle. Han måste själva bära sitt kors.
Camilla vaknade: Usch vad hemskt! Nu skall jag ald
rig mera glömma hur påsken kom till!
Susann, 10 år

Susann Nabb-Vornanen är församlingsekreterare
i Korsholms och Solfs församlingar
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Mariam Junolainen, Susanne Westerlund och Rainer Holmgård är solister och dirigenter.

Vill ge framtidstro
med påskkonserten
Världsläget har påverkat Susanne Westerlund
när hon övat in Luigi Boccherinis Stabat mater
inför långfredagens konsert.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
KORSHOLM Boccherini skrev Sta
bat mater 1781 men världsläget ger
verket en ny aktualitet.
– Musik är färskvara – vad vill jag
berätta nu? Jag påverkas av världs
läget när jag som sångare försö
ker få den ångest som mor Maria
känner av att se sin son lida och dö
ihop med musiken. Det blev väldigt
starkt. Jag får förmedla att det är
tungt just nu, men vi har en fram
tidstro, säger Susanne Westerlund.
Hon är solist då verket framförs
av Korsholms kammarorkester un
der ledning av Rainer Holmgård i
Korsholms kyrka under långfreda
gens konsert.
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Konserten inleds med Stabat ma
ter som Boccherini skrev för orkes
ter och sångsolist. Kammarorkes
tern uppför också en violinkonsert
av Vivaldi som solisten Marjam Jun
tunen arrangerat för harpa. Kon
serten avslutas med Josef Rhein
bergers Requiem som kammarkö
ren Psallite uppför. Susanne Wes
terlund dirigerar kören.
Boccherini skrev två versioner av
Stabat mater. Den som nu ska fram
föras är den första som skrevs för
en sångsolist och en stråkkvintett.
Den andra versionen skrev han 20
år senare för två sångare.
– Det korta slutet med ett amen

talar starkt till åhörarna. Det är för
tröstansfullt. Det slutar inte i död
och elände, säger Holmgård.
På 70-talet hörde Marjam Juntu
nen en inspelning med en harpist
som spelade Vivaldis violinkonsert
på harpa.
– Jag sökte länge efter noterna till
arrangemanget, men hittade inget,
så jag gjorde ett eget arrangemang.
Hon säger att det är normalt att
en violinkonsert spelas på något
annat instrument.
– Barockmusiken ger musiker
na många friheter och jag tror inte
att Vivaldi skulle ha något emot att
konserten spelas på harpa.
Psallite sjunger nu Rheinbergers
Requiem första gången i sin helhet.
– Det är en utmaning för Psalli
te. Under femton minuter ska kö
ren ensam vara berättare utan mel
lanspel av en orkester, säger Wes
terlund.
På grund av pandemin har man
inte vågat samla både kör och orkes
ter för övningar, för det överskred
restriktionerna. Och det var ett be
slut som måstes göras före nyår.
– Coronan hart lärt mig att göra

Långfredagens
konsert
15 april kl 19 i Korsholms kyrka
Medverkande: Kammarkören
Psallite, dirigent Susanne Wester
lund och Korsholms kammaror
kester, dirigent Rainer Holmgård
Solister: Mariam Junolainen, harpa
och Susanne Westerlund, sopran
Program: Boccherini: Stabat ma
ter G.532, Prima, Versione. Vival
di: Violinkonsert op 9 nr 8 RV 238
omskriven för harpa. Rheinberger:
Requiem in Es

b-planen till a-plan. Det är slitsamt
att samtidigt jobba med olika pla
ner. Nu har vi gjort ett pussel som
bildar en snygg helhet. Vi kan hål
la en konsert även om någon skulle
falla bort, säger Westerlund.
Långfredagens eller påskda
gens konsert, beroende på reper
toaren, är en årlig tradition i Kors
holm som sträcker sig tillbaka till
1960-talet.
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JAKOBSTAD, KRONOBY,
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE

PÅ GÅNG
LOKALT

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.

Jakob Edman är
församlingspastor i
Jakobstads svenska
till årets slut.

Vill se fyrtio dagars
fest efter fastan
Det finns en tid att gråta på långfredagen, men
vi kan inte fastna där. Fyrtio dagar av fasta borde
följas av fyrtio dagars fest, tycker Jakob Edman.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
JAKOBSTAD Under studietiden upp
täckte Jakob Edman uppståndelsen
och då blev påsken allt viktigare
för honom. Tillsammans med sina
vänner skapade han en påsktradi
tion – en fest på påskdagens kväll.
– Vi har en lång fastetid och stilla
veckan är fokuserad på Jesu lidan
de. Men uppståndelsen firas med
en enda gudstjänst på söndagen.
En fest på kvällen visar att det sto
ra firandet fortsätter.
– Det är speciellt viktigt att vi
sa på hoppet och uppståndelsen
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idag med tanke på de kriser vi om
ges av – coronan, klimatet och kri
get i Ukraina.
Som präst – han är församlings
pastor i Jakobstad – och uppvux
en i en prästfamilj i Nykarleby har
han börjat uppskatta påskens guds
tjänstliv. I år är han ledig efter skär
torsdagen och firar påsken med sin
Ida hos svärföräldrarna i Sibbo.
Jakob Edman kom till Jakobstad
hösten 2020. Han kom då från Eke
näs där han verkat ett år efter präst
vigningen 2019.

– Jag kom till Jakobstad då jag vil
le närmare hemtrakterna. Jag kän
de mig kanske inte riktigt hemma i
Ekenäs för det är långt från familj
och vänner. Jag visste också att jag
på sikt ville flytta till Österbotten.
Varför blev du präst?
– På sommaren innan jag började
på trean i gymnasiet klarnade det
för mig att jag ville studera teolo
gi. Jag träffade några äldre teologiestuderande som gjorde mig intres
serad. Men jag var också hjälpleda
re på församlingens konfirmandlä
ger och jag märkte att trivdes med
att jobba i församlingen. När jag
väl fått tanken sökte jag bara in
till teologin.
Men att bli präst var inte helt
klart.
– Jag räknade med det som ett al
ternativ, men jag studerade också

» Gud var redo, men
jag behövde tid.«

till lärare i religion och psykologi.
Under studietiden, när jag jobba
de som sommarteolog, började det
kännas allt mindre främmande att
bli präst. Beslutet fattade jag under
det sista studieåret. Jag kände in
te ett jättelikt prästkall vid en spe
cifik tidpunkt. Gud var redo, men
jag behövde tid att fundera.
Har du gjort revolt mot din tro?
– Nej, men den har förändrats grad
vis under studietiden. Ibland till den
grad att jag inte känner igen min
tro från tiden innan. I takt med att
vissa saker plockades av min tro var
det någon som gav mig en bok att
läsa och jag fick på det sättet byg
ga upp något nytt. Tron rasade ald
rig, men den förändrades.
– De enkla svaren har blivit färre
medan Gud har blivit större. Tron
har utvecklats från att handla ba
ra om mitt liv till att jag börjat se
att den gäller hela världen och he
la skapelsens upprättelse. Proces
sen har gjort mig ödmjuk i att man
inte kan kontrollera tron.
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PEDERSÖRE Lunch

Lunch för daglediga
i Kyrkostrand
Kom och dela gemenskapen
kring mat- och kaffebordet
i Kyrkostrands församlingshem onsdagen den 27 april!
Vi inleder med att äta lunch tillsammans kl. 12. Jimmy Österbacka
är dagens gäst och talar kring temat ”Tankar om hemlängtan”. Pris för lunchen är 12
€. Åsa Eklund tar emot anmälningar på tfn
040 3100 446 senast den 20.4. Välkommen
med från hela församlingen!

LARSMO Samvaro

Må bra-dag i Larsmo

Fre 29.4 kl. 11–15 ordnar Folkhälsan i
samarbete med Larsmo församling en må bra-dag i församlingshemmet. Målgruppen är
närståendevårdare och vårdtagare. Programmet består av
lunch, kaffe, samvaro och information av socialhandledare. Kostnad 5€
(betalas kontant). Frågor och anmälan senast
må 25.4 till Anki Elvström tfn 050-4676657
eller anki.elvstrom@folkhalsan.fi. Kom ihåg
ev. allergier eller dieter.

JAKOBSTAD Mission

Missionskväll
med Alf Wallin
Varmt välkomna på missionskväll i församlingscentret 28.4 kl. 18 med
temat ”Kenya förr och
nu” av Alf Wallin, sång
av Maria Eklund och andakt av Jan-Gustav Björk,
Kanckos. Servering och lotteri
till förmån för SLEF.

NYKARLEBY Brunch

Brunch för kvinnor
i Jeppo
Lördagen den 23 april
kl. 10–12 hålls en kvinnobrunch i Jeppo
församlingshem. Deltagarna bjuds på god mat
och Rael Leedjärv-Östman medverkar som
inbjuden gäst. Anmälningar för maten (7 euro) bör göras senast tisdag 19.4 till diakoniarbetaren Malena Vesternäs, tfn 040 868
7054. Varmt välkomna!
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PEDERSÖRE PROSTERI
JAKOBSTAD

TO 14.4 kl. 12.00: Lunchmusik i Jakobstads kyrka.
TO 14.4 kl. 18.00: Aktläsning med nattvard i Jakobstads kyrka, Edman, Krokfors, Wester, Adorate.
Tillfället avslutas med att altaret förbereds inför
Långfredagens gudstjänst. Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
FR 15.4 kl. 12.00: Gudstjänst i Jakobstads kyrka, Turpeinen, Borgmästars, Wester, Chorus Novus. Sänds
även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på
www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
FR 15.4 kl. 18.00: Möte ”Vid Kristi grav” i Vestanlidgården, Krokfors, Wester, Borgmästars Vestanlidgårdens strängband, dir. Raimo Fors.
SÖ 17.4 kl. 12.00: Festmässa i Jakobstads kyrka,
Krokfors, Björk, Wester, Borgmästars. Kyrkokören,
Chorus Novus. Bertel Widjeskogs gudstjänstgrupp.
Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk
finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
MÅ 18.4 kl. 10.30: Familjeskoj i Församlingscentret.
Mer info på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
För maten anmälan senast 13.4 till tfn 040-3100418
eller bernice.haglund-wikstrom@evl.fi
MÅ 18.4 kl. 12.00: Gudstjänst i Jakobstads kyrka,
Björk, Wester. Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
MÅ 18.4 kl. 19.00: Påskjubel-psalmafton i Jakobstads
kyrka, körerna Cantate, Gloria, Adorate, Wester,
Borgmästars.
TI 19.4 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön och
samtal.
TO 21.4 kl. 12.00: Lunchmusik i Jakobstads kyrka.
FR 22.4 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets
ungd.utr.
LÖ 23.4 kl. 18.30: Fokus i Församlingscentret, Turpeinen, lovsång Heidi Storbacka, barnfokus, servering.
SÖ 24.4 kl. 12.00: Högmässa i Jakobstads kyrka,
Turpeinen, Borgmästars. Diana Söderbackas gudstjänstsgrupp. Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
MÅ 25.4 kl. 13.30: Syföreningen för Mariahemmet i
Församlingscentret. Vårfest. Tema: Flyktingnyheter,
Gunilla Luther-Lindqvist, Sandström.
TI 26.4 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön och
samtal.
TI 26.4 kl. 12.00: Taizéandakt i Johanneskapellet.
TO 28.4 kl. 12.00: Lunchmusik i Jakobstads kyrka.
TO 28.4 kl. 18.00: Missionskväll i Församlingscentret,
Kenya förr och nu, Alf Wallin. Sång Maria Eklund, andakt Björk, Kanckos. Servering och lotteri för SLEF.

KRONOBY

To 14.4 19.00: Mässa Kronoby kyrka, Kavilo, Uunila,
Malin Storbjörk, violin.
Fr 15.4 10.00: Gudstjänst Kronoby kyrka, Kavilo, Uunila, Kyrkokören.
Sö 17.4 10.00: Familjegudstjänst Kronoby kyrka,
Kavilo, Uunila, projektkör, stråkkvartett, Benjamin
Dahlskog, trumpet.
Må 18.4 10.00: Mässa Söderby bönehus, Kavilo,
Lönnquist, körsång.
Sö 24.4 10.00: Mässa Kronoby kyrka, Saitajoki,
Smedjebacka.
- 18.00: Orgelkonsert Kronoby kyrka, elever från
Mellersta Österbottens Folkhögskolas Orgelakademi.
Terjärv
To 14.4 19.00: Mässa Terjärv kyrka, Komulainen,

Borgmästars, kvartettsång.
Fr 15.4 10.00: Gudstjänst Terjärv kyrka, Saitajoki,
Borgmästars, Kyrkokören.
Sö 17.4 11.00: Familjegudstjänst Terjärv kyrka, Komulainen, Borgmästars, Barn- och Kyrkokörerna. Stig
Dahlvik och Robert Slotte, trumpet.
Må 18.4 10.00: Gudstjänst i Småbönders, Saitajoki,
Borgmästars.
Ma 18.4 13.00: Messu Teerijärven kirkossa, Saitajoki,
Smedjebacka, Mariat.
Sö 24.4 13.00: Gudstjänst Terjärv kyrka, Saitajoki,
Smedjebacka.
Nedervetil
To 14.4 19.00: Mässa Nedervetil kyrka, Wallis, Smedjebacka, Kyrkokören.
Fr 15.4 10.00: Gudstjänst Nedervetil kyrka, Wallis,
Smedjebacka.
Pe 15.4 13.00: Jumalanpalvelus Alavetelin kirkossa,
Wallis, Smedjebacka, laulu Ida-Emilia Store.
Sö 17.4 10.00: Familjegudstjänst Nedervetil kyrka,
Wallis, Smedjebacka, Kyrkokören, Kungens ungar.
Sö 24.4 10.00: Mässa Nedervetil kyrka, Komulainen,
Leni Granholm.

LARSMO

To 14.4 kl. 14 Nattvard vid Sandlunden: Sjöblom,
Forsman.
• kl. 20 Skärtorsdagens nattvardsmässa: Sjöblom,
Forsman, sånggrupp. Strömmas via YouTube kanalen
Larsmo församling live. Kyrkvärd: Finholm.
Fre 15.4 kl. 10 Långfredagens gudstjänst: Sjöblom,
Wiklund. Strömmas via YouTube kanalen Larsmo församling live. Kyrkvärd: Kaptens södra.
Sö 17.4 kl. 10 Festhögmässa: Lassila, Forsman, barnkören, sånggrupp. Strömmas via YouTube kanalen
Larsmo församling live. Kyrkvärd: Kaptens norra.
Må 18.4 kl. 10 Söndagsskolgudstjänst: Lassila, Forsman, sång av Fagernäs söndagsskola. Strömmas via
YouTube kanalen Larsmo församling live. Kyrkvärd:
Murmästar.
Fre 22.4 kl. 18 Parkväll: i församlingshemmet. Middag, samvaro och 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.
Sö 24.4 kl. 10 Högmässa, vinterskriftskolans konfirmation: Sjöblom, Forsman. Strömmas via YouTube
kanalen Larsmo församling live. Kyrkvärd: Furuholmen.
To 28.4 kl. 11-13 Sopplunch: i församlingshemmet.
Servering på plats, det finns även möjlighet till take-away.
• kl. 19 Karasamling: i församlingshemmet.
Fre 29.4 kl. 11-15 ”Må bra-dag”: för närståendevårdare och vårdtagare i församlingshemmet, i samarbete med Folkhälsan. Lunch, kaffe, information
av socialhandledare. Anmälan senast 25.4 till Anki
Elvström tfn 050-4676657 eller anki.elvstrom@folkhalsan.fi. Kostnad 5€/person (betalas kontant). Mer
information finns på församlingens hemsida.
Anmälan till höstens dagklubbar: för barn födda
2017-2018 (4-5-åringar) kan göras senast fredag
6.5.2022 till någon av barnledarna Gunilla, Veronica,
Yvonne eller till pastorskansliet (under kansliets öppettider). Dagklubbsplatserna fördelas i den ordning
som anmälningarna inkommer.

NYKARLEBY

Gudstjänster och andakter
To 14.4 kl 18 Skärtorsdagsmässa: Munsala kyrka,
Edman, Lönnqvist, Göran Näs sång
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- kl 19.30 Skärtorsdagsmässa: S:ta Birgitta
kyrka, Smeds, Edman, Ringwall, Folke Nylund
violin.
- kl 19.30 Skärtorsdagsmässa: Jeppo kyrka,
Östman, Lönnqvist, Linda Andtbacka sång.
Fr 15.4 kl 10 Gudstjänst: Jeppo kyrka, Östman, Lönnqvist
- kl 12 Gudstjänst: S:ta Birgitta, Edman,
Ringwall
- kl 15 Andakt: vid Jesu dödsstund, Munsala
kyrka, Smeds, Ringwall
Sö 17.4 kl 10 Festgudstjänst: Munsala kyrka,
Edman, Lönnqvist, barnen sjunger
- kl 10 Festgudstjänst: S:ta Birgitta kyrka,
Smeds, Ringwall, Linda Andtbacka, barngrupper sjunger, Rickard Slotte trumpet.
- kl 12 Festgudstjänst: Jeppo kyrka, Östman,
Lönnqvist, församlingskören, barnen sjunger,
Caj Nordström trumpet.
Må 18.4 kl 12 Finsk påskgudstjänst: Jeppo fh,
Östman, Ringwall, kyrkkaffe.
- kl 14 Gudstjänst: Pensala bönehus, André
Djupsjöbacka, Niclas Nylund, Christel Nyman
sång
Sö 24.4 kl 10 Högmässa: S:ta Birgitta, Östman, Lönnqvist, Nkby damkör
- kl 18 Sångkväll: Munsala fh, Edman, Lönnqvist, Hirvlaxkören o församlingskören, kollekt
t Gemensamt ansvar.
Samlingar och grupper
Må 18.4 kl 14 Kenyamissionen: Nkby fh,
påskfest, Jan-Erik Sandström, Text- o melodiverkstaden, Ringwall, Sandra Frilund,
Karl-Erik Wikström.
On 20.4 (obs dagen!) kl 13.30 Socklot missionskrets: Socklot bönehus
To 21.4 kl 13 Missionsmöte: Jeppo bönehus,
Albert Häggblom.
Lö 23.4 kl 10 Kvinnobrunch: Jeppo fh, Rael
L. Östman, anm senast 19.4 t Malena, tfn
040 868 7054.
Må 25.4 kl 18 Kenyamissionen: Nkby fh, gitarrgruppen Salem
Ons 27.4 kl 13 Missionskretsarnas våravslutning: Munsala fh
- kl 19 Missionskafé: Pensala bönehus, Brita
Jern o Albert Häggblom
Vi uppdaterar annonseringen kontinuerligt.
Följ med på församlingens webbplats och
FB-sidan!
www.nykarlebyforsamling.fi

PEDERSÖRE

Anmälningar till sommarens läger, dagläger i
Bennäs och barnläger på Pörkenäs, tas emot
18.4 – 15.5 via www.pedersoreforsamling.fi
To 14.4 kl. 19 Nattvardsmässa: Esse kyrka.
Portin, Malmsten-Ahlsved, församlingskören
- kl. 19 Nattvardsmässa: Pedersöre kyrka.
Österbacka, Pandey, St Olofs-kören
- kl. 19 Nattvardsmässa: Purmo kyrka. Anderssén-Löf, Ellfolk-Lasén
Fr 15.4 kl. 10 Långfredagens gudstjänst:
Purmo kyrka. Anderssén-Löf, Ellfolk-Lasén.
Strömmas även i youtube
- kl. 13 Gudstjänst vid Kristi dödsstund: Pedersöre kyrka. Österbacka, Pandey, Manskören, dir Häggblom
- kl. 13 Nattvardsmässa: Forsby bykyrka. Anderssén-Löf, Ellfolk-Lasén
- kl. 14 Sammankomst: Punsar bönehus
- kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus
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- kl. 18 Gudstjänst vid korsets fot: Esse kyrka. Österbacka, Malmsten-Ahlsved, församlingskören
- kl. 18 Aktläsning: Bennäs kyrkhem
Lö 16.4 kl. 10 Stilla lördagens andakt: Pedersöre kyrka. Österbacka, Pandey
- kl. 18 Aktläsning: Bennäs kyrkhem
Sö 17.4 kl. 10 Familjegudstjänst: Esse kyrka.
Portin, Malmsten-Ahlsved, barnkören, Musikörerna, Samuel Forsblom trumpet, Petter
Eriksson saxofon. Strömmas även i youtube
- kl. 10 Festmässa: Pedersöre kyrka. Österbacka, Anderssén-Löf, Pandey, Ellfolk-Lasén,
kyrkokören, St Olofskören, barnkören
- kl. 13 Familjegudstjänst: Purmo kyrka.
Anderssén-Löf, Ellfolk-Lasén, MalmstenAhlsved, barnkören
- kl. 14 Sammankomst: Punsar bönehus
- kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus
Må 18.4 kl. 10 Familjegudstjänst: Pedersöre
kyrka. Österbacka, Pandey, dagklubbarna.
Strömmas även i youtube
- kl. 13 Högmässa: Esse kyrka. Österbacka,
Malmsten-Ahlsved
- kl. 13 Gudstjänst: Åvist bykyrka. Portin,
Pandey
- kl. 14 Sammankomst: Punsar bönehus
- kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus
- kl. 18 Em(m)ausvandring: Emaus bönehus
- kl. 19 Möte: Emaus bönehus. Joakim Förars
To 21.4 kl. 18.30 Bibelsits: Ytteresse bönehus
- kl. 19 Bibel & bön: Forsby bykyrka
- kl. 19 Bön: Purmo kyrkhem
Fr 22.4 kl. 18 Bön för Ukraina och världsläget:
Pedersöre kyrka
Lö 23.4 kl. 19 Helgsammankomst: Punsar
bönehus
Sö 24.4 kl. 10 Högmässa: Purmo kyrka. Anderssén-Löf, Pandey
- kl. 10 Högmässa: Esse kyrka. Albert Häggblom, Ellfolk-Lasén
- kl. 13 Gudstjänst: Pedersöre kyrka. Anderssén-Löf, Pandey. Strömmas även i youtube
- kl. 14 och 19 Helgsammankomst: Punsar
bönehus
- kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus
Må 25.4 kl. 13 Symöte: Kållby bönehus, Kung
Ti 26.4 kl. 13.30 Symöte: Åvist bykyrka, Emet
On 27.4 kl. 12 Lunch för daglediga: Kyrkostrands församlingshem. Österbacka. Anm till
Åsa 0403100446 senast 20.4. 12 €
To 28.4 kl. 14 Sångstund: Essehemmet. Eklund
- kl. 18 Barnkör: Purmo kyrkhem
- kl. 19 Bön: Purmo kyrkhem
- kl. 19.30 Möte: Åvist bykyrka. Joakim Förars,
Hjördis Förars. Sångprogram, Christian Heikius
orgelmusik- kl. 14 och 19 Helgsammankomst:
Punsar bönehus
- kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus
Må 25.4 kl. 13 Symöte: Kållby bönehus, Kung
Ti 26.4 kl. 13.30 Symöte: Åvist bykyrka, Emet
On 27.4 kl. 12 Lunch för daglediga: Kyrkostrands församlingshem. Österbacka. Anm till
Åsa 0403100446 senast 20.4. 12 €
To 28.4 kl. 14 Sångstund: Essehemmet. Eklund
- kl. 18 Barnkör: Purmo kyrkhem
- kl. 19 Bön: Purmo kyrkhem
- kl. 19.30 Möte: Åvist bykyrka. Joakim Förars,
Hjördis Förars. Sångprogram, Christian Heikius
orgelmusik

KOLU M N E N

JIMMY ÖSTERBACKA

Orka med mörkret
DESSA DAGAR handlar om miljöhot och pandemi, krig
och ensamhet. Rädsla, misstänksamhet och förakt. ”Hur
ska folk kunna hålla sams när inte ens kyrkan gör det”,
frågade någon. En bra fråga.
Inte bara den kristna bildningen tunnas ut – även hos
många som menar att de håller sig till Bibeln – och vi för
lorar inte bara språket som burit tidigare generationer från
vaggan till graven. Kristet liv har börjat handla allt min
dre om kött och blod. Tron förminskas till åsikter och vär
deringar. Vi har fått en förskjutning, en obalans, från att
leva till att bara ha en uppfattning. Det är så självklart att
närma sig tron som tankar istället för att fråga sig: hur kan
mitt kroppsliga liv genomlysas av Gud (Ef 5:8–14)? Och hur
påtagligt är inte detta i hur vi möter varandra i tidning
ar och sociala medier? Utan kroppar. Utan möjlighet att
igenkänna varandras längtan och brottning och att vara
Kristi kroppsliga närvaro för varandra.
Under antiken – som också var en osäker tid – utmärkte
sig kyrkan inte främst genom att rätta andra med sina åsik
ter, utan framför allt med det egna livet som exempel. Som
en stark gemenskap, som tog både den gemensamma och
personliga bönen på allvar, levde i fred och visade barm
härtighet mot nödställda, oavsett bakgrund. Hur blir påsk
tron synlig i dessa dagar, i våra liv, i våra val och relationer?
Flimrar den förbi i något flöde, eller tar den också kropp?
VI SKA inte försumma påskfirandet. Utan påsken finns
ingen kristen tro och inget verkligt hopp. Hemligheten till
att förbli andligt levande är att fira detta centrala mysteri
um i kyrkans tro. Att fly från långfredagens kors är att fly
från min egen utsatthet, mitt eget mörker och min ovilja att
ta emot Jesus när han bultar på dörren till varje utrymme
i mitt liv. Hans lidande handlar om vår och hela mänsk
lighetens synd. Hans grav svarar mot upplevelsen av Guds
död eller icke-existens. Det är mötet med vårt mörker och
världens tårar. Men om vi vågar ta del, kan vi på påskda
gen vinna förvissning om att Kristus segrar över ondska,
lidande och död. När Jesus uppstår – med kropp! – är han
den första människan som för alltid lämnar död och för
gänglighet bakom sig. Och han kallar oss med till det evi
ga livet. Redan nu. Så orkar jag leva med mörkret. Det är
flera timmar kvar till gryningen. Men i hemlighet är lju
set på väg och den nya dagen är redan här. Dessa dagar får
även handla om hoppet: Kristus är uppstånden!

Jimmy Österbacka är kaplan i Pedersöre.
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Trots att Kerstin Ollandt flyttat in till Nykarleby har hon inte blivit stadsbo. Hon är en Munsalabo som bor i stan.

Oro för Munsalarepresentation
Det räcker inte med anställda. Församlingen behöver också beslutsfattare.
Kerstin Ollandt som varit förtroendevald i över 20 år oroar sig över representationen från Munsala.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
NYKARLEBY – Ställer inga Munsalabor upp
så är inga Munsalabor med och bestämmer.
Så enkelt är det, konstaterar hon.
Därför har hon en hälsning till alla, i syn
nerhet Munsalaborna, att det inte är nå
gon självklarhet att församlingens tjänster
finns som man vant sig vid att de ska finnas.
– Vill du påverka församlingens verksam
het, ställ upp i församlingsvalet! Det är gi
vande och lärorikt.
– Kyrkoskatten räcker inte till allt man
vant sig vid. Det krävs också människor
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som engagerar sig. Det behövs beslutsfatta
re som bestämmer vilken verksamhet vi vill
ha och har råd med, säger hon och efterly
ser mera av den talkoanda som fanns förr.
Kerstin Ollandt tänker inte längre stäl
la upp i församlingsvalet i höst. Hon har
varit engagerad i olika förtroendeorgan i
församlingen sedan 1998 med undantag av
två år, nu senast i kyrkprådet.
– Första gången jag engagerade mig i för
samlingen var i samband med kyrkoherde
valet i Munsala då Ulf Sundstén blev vald.
När det var dags för församlingsvalet 1998
ringde han och ville jag skulle ställa upp
i valet. Det var bara att bestämma sig på
stående fot då listan skulle vara inlämnad
om två timmar.

En ny värld öppnade sig
Hon hade erfarenhet från kommunalpo
litiken. Men i församlingen öppnades en
ny värld.
– Jag upplevde att den tidens kyrkopo

»Kyrkoskatten räcker inte
till allt man vant sig vid.«

litik var auktoritär. Man skulle snällt fo
ga sig i ledet och inte ifrågasätta. Under en
biskopsvisitation frågade jag hur det står
till med personalvården i stiftet mot bak
grund av några skandaler som tidningar
na skrivit om. Innan någon hann svara var
det en av de äldre förtroendevalda som sa
de att nu ska vi dricka kaffe! Sådant får
mig att se rött!
Hon tycker att kyrkan är en fruktansvärt
tungrodd instans.
– Det är mycket som domkapitlet och
Kyrkostyrelsen ska ge tillstånd till. Och
det tar fruktansvärt länge innan de kom
mer till beslut. Vad omständligt det är ba
ra att välja en ny präst.
Kerstin Ollandt ser sammanslagning
en av Nykarleby, Jeppo och Munsala för
samlingar som en intressant men grann
laga process.
– Den gick mer smärtfritt än förväntat.
Resurserna kan nu utnyttjas effektivare och
det finns rum för nytänk.
Hon skulle gärna se tillställningar där
kyrkan i högre grad kan vara en naturlig
del av samhället. Församlingen kunde bi
dra med en andakt till exempel under en
sommarfest där programmet också hade
inslag av sång, musik, tal och skådespel.
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Ensam
är inte stark
Stina Österbro har en livslång erfarenhet av de utmaningar som en
funktionsnedsättning innebär.
TEXT: PIAN WISTBACKA

KORSNÄS – Jag fick min första rullstol när
jag var sex år, berättar Stina Österbro.
Hon har ett medfött ryggmärgsbråck
som gör att hon är förlamad från midjan
och nedåt. Livet har många gånger varit
utmanande, också fastän man som hon
är begåvad med en stor portion envishet
och energi.
– En fysisk funktionsnedsättning kan
vara tufft för det psykiska måendet. Idag
mår jag relativt bra – men skulle vilja må
ännu bättre.
I bakgrunden finns också alkoholmiss
bruk i släkten och bekantskapskretsen.
De olika erfarenheterna ledde till att hon
nappade på en utbildning till erfarenhets
expert inom psykisk ohälsa och missbruk
som ordnades vid Vasa centralsjukhus 2015.
För några år sedan startade hon företaget
MaskrosStina, som bland annat erbjuder
föreläsningar om ett aktivt liv med funk
tionsnedsättning.
Varför blev det MaskrosStina?
– Namnet kommer från att jag är en tjej
som oftast tar mig igenom också svåra si
tuationer i livet.
MaskrosStina grundades för att väcka
större förståelse för hur det är att ha en fy
sisk funktionsnedsättning.
– Jag vill berätta om hur vi riktigt har det
och kämpa för att vi ska få vara en del av
samhället på samma villkor som alla andra.
Samtidigt vill hon också väcka andra per
soner i samma situation till ett mer aktivt
liv.
– Man behöver inte stänga in sig i hem
met, utan med rätt hjälp och stöd kan man
vara aktiv, konstaterar hon.
Under namnet Äventyrsrullaren skriver
hon och föreläser om äventyr och resor ute
KYRKPRESSEN NR 8 • 13.4.2022

– Det är
mycket man
kan göra
själv för att
må bättre
psykiskt,
säger Stina
Österbro.
FOTO: PRIVAT

Stina Österbro
Bor i Korsnäs
Är studentmerkonom, tradenom och
erfarenhetsexpert inom psykisk ohälsa
och funktionsnedsättning.
Intressen: att resa och träffa människor.
Trivs både på dansplatser och ute i
naturen. Hemma bor två katter.

i naturen. Hon har också möjlighet att ord
na en rullstolsbana för dem som vill testa
på hur det är att ta sig fram med rullstol.

Sedd och välkomnad

»Man behöver inte
stänga in
sig i hemmet.«

Den sociala biten är viktig för Stina Öst
erbro. ”Ensam är inte stark” är en talande
rubrik på hennes webbsida.
En del kan känna sig osäkra över hur de
ska bemöta en person i rullstol, men hon
vill uppmuntra alla till att komma fram
och prata.
– Jag svarar gärna också på frågor, om
nästan vad som helst.
Vad har varit det bästa stödet för dig?
– Att bli sedd! Att någon kommer fram och
frågar: Behöver du hjälp? Vill du komma ut

på en promenad, eller vill du komma med
på något evenemang?
Stina Österbro har god kontakt med
Korsnäs församling, även om hon själv
inte kallar sig kristen.
– Jag känner mig riktigt välkommen än
då! Vi har en bra församling här.
Som bäst studerar Österbro till mental
coach. Hon vill gärna fortsätta att hjälpa an
dra som lever med en funktionsnedsättning.
– Man får gärna ta kontakt med mig om
man vill ha någon att prata med, säger hon.

MaskrosStina
Webbsida: www.maskrosstina.fi
Facebook: Maskrosstina och Äventyrsrullaren
Instagram: maskrosstina och aventyrsrullaren
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NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

To 14.4: Undantagsvis hålls matutdelningen i församlingshemmet på torsdag kl 8.30–9.00.
To 14.4: Skärtorsdagens kvällsmässa i Korsnäs
kyrka kl 18. Projektkören medverkar.
Fr 15.4: Långfredagens gudstjänst i Korsnäs kyrka
kl 11. Sång av kyrkokören.
Sö 17.4: Påskdagens gudstjänst i Korsnäs kyrka kl
11. Orgelsolo av Isak Lindholm.
Må 18.4: Påskannandags högmässa i Molpe bykyrka kl 11. Därefter bönehusföreningens årsmöte.
Ti 19.4: Liten och Stor i församlingshemmet kl.
10. Träffpunkt och bönehusföreningens årsmöte i
Taklax kl 18.
Sö 24.4: Gudstjänst i Korsnäs kyrka kl 11. Kronqvist, Lolax.
Må 25.4: Lunch i lag på Mölle kl 12., bara att dyka
upp! Mera info fås av Hanna.
Ti 26.4: Liten och Stor i församlingshemmet kl 10.
Baltikumvännerna har öppet loppis och klädmottagning varje tisdag 13–18.

KRISTINESTAD

www.kristinestadssvenskaforsamling.fi
To 14.4 kl. 19: Skärtorsdagens mässa i Lappfjärds
kyrka. Engström, Martikainen.
To 14.4 kl. 20: Skärtorsdagens mässa i Sideby kyrka. Nisula, Nilsson.
To 14.4 kl. 20: Skärtorsdagens mässa i Krs kyrka.
Norrback, Vättö.
Fr 15.4 kl. 10: Gudstjänst i Sideby kyrka. Engström,
Myllylä.
Fr 15.4 kl. 10: Gudstjänst i Lappfjärds kyrka. Norrback, Martikainen, kyrkokören.
Fr 15.4 kl. 12: Gudstjänst i Krs kyrka. Norrback,
Martikainen.
Sö 17.4 kl. 10: Gudstjänst i Lappfjärds kyrka. Engström, Martikainen, kyrkokören.
Sö 17.4 kl. 12: Gudstjänst i Krs kyrka. Norrback,
Nilsson, Martikainen, kyrkokören.
Sö 17.4 kl. 15: Gudstjänst i Sideby kyrka. Norrback,
Martikainen, Glädjedropparna.
Må 18.4 kl. 10: Högmässa i Dagsmark bönehus.
Engström, Martikainen.
Må 18.4 kl. 12: Gudstjänst i Påskmark hembygdsgård. Norrback, Martikainen.
Ti 19.4 12.30: Missionsstugan i Krs förs.hem.
On 20.4 kl. 13: Pensionärssamling i Lfds förs.hem.

PETALAX Ungdomar

Cykeln och mopeden
i skick till våren
Kom och serva din moped eller cykel tillsammans med Kaisa Nyroos och Pontus Granqvist på skruvankvield! Vi träffas tre kvällar
och skruvar, dricker kaffe och har roligt tillsammans på kyrkbacken utanför ladan. Ta
med de verktyg du har, resten finns att låna.
Onsdag 20.4, måndag 25.4 och onsdag 27.4
kl. 18–20.

MALAX Information

samfälligheten in 31.12.2022 och i stället
grundas en ny församling fr.o.m. 1.1.2023.
Den nya församlingen blir tvåspråkig och
namnet föreslås bli Malax församling/Maalahden seurakunta.
Inom april månad skall de tre församlingsråden samt gemensamma kyrkofullmäktige behandla initiativet och ge ett utlåtande.
Kyrkostyrelsen fattar det slutgiltiga beslutet
troligtvis i maj 2022.
Därför ordnas ett informationstillfälle för
allmänheten om den eventuella sammanslagningen tisdagen 26.4 kl. 18 i kyrkhemmet. Välkomna!

Sammanslagningsinfo

Domkapitlet i Borgå stift gjorde under år 2021
en utredning över församlingsstrukturerna
i Malax kyrkliga samfällighet, som består av
Malax församling, Petalax församling och
Bergö församling.
Resultatet av utredningen har lett till att
Domkapitlet i Borgå stift tagit initiativ till en
ändring av församlingsindelningen i Malax
kyrkliga samfällighet.
Enligt initiativet dras de tre församlingarna i

Vi umgås och tar del av program. Eftermiddagskaffe med tilltugg. Kom med!
On 20.4 kl. 18: Bön för fred i Krs kyrka med bibelläsning, sång och bön. Kyrkan är öppen för stillhet
från kl. 17.
To 21.4 kl. 11.30: Pensionärssamling i Sideby kyrka.
Vi umgås, äter och tar del av program. Vi gästas
av Peter och Gurli Lassus. För transport, ring Jori
0400 763 325 senast dagen före.
Fr 22.4 kl. 18: Bön för fred i kyrksalen i Lfds förs.
hem med bibelläsning, sång och bön på svenska
och ukrainska.
Sö 24.4 kl. 13.03: Radiogudstjänst i Krs kyrka.
Norrback, Martikainen, Lappfjärds och Krs kyrkokörer.
Ti 26.4 kl. 12: Härkmeri syförening.

On 27.4 kl. 18: Bön för fred i Krs kyrka med bibelläsning, sång och bön. Kyrkan är öppen för stillhet
från kl. 17.

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes
To 14.4: Skärtorsdagsmässa i kyrkan kl 18.
Ann-Mari Audas-Willman
To 14.4: Diakonisyföreningen i församlingshemmet
kl 13
Fr 15.4: Långfredagens gudstjänst i kyrkan kl 12.
Tom Ingvesgård, Gerd Lindén-Liljehage, Församlingskören
Fr 15.4: Allkristen långfredagssamling på SÖFF i

KRISTINESTAD Gudstjänst

NÄRPES Kvällsmässa

Radiogudstjänst

Skärtorsdagens
mässa

Söndag 24.4 kl. 13:03 radieras
gudstjänsten från Kristinestads
kyrka. Daniel Norrback, Anna Karin
Martikainen, Lappfjärds och Kristinestads kyrkokörer medverkar.
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På skärtorsdagen 14.4 firas kvällsmässa klockan 18 i alla tre kyrkor, i
Närpes, Övermark och Pörtom.
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Yttermark kl 18, Ann-Mari Audas-Willman
Sö 17.4: Familjegudstjänst i kyrkan kl
12. Ann-Mari Audas-Willman, Gerd
Lindén-Liljehage, Glad Ton
Må 18.4: Suomenkielinen messu kirkossa
kl 12, Tom Ingvesgård, Jan-Ola Granholm,
Kristiina Heikkilä, S:ta Marian kuoro
Må 18.4: Påsk-konsert i kyrkan kl 16. Gerd
Lindén-Liljehage, Påsk-kören, Närpes
Spelmansgille m.fl.
Må 18.4: Påskfest i Norrnäs bönehus kl
16. Medv. Håkan Salo, Emilia och David
Lövsund
On 20.4: Litteraturskafferiet på NärBok kl 18
To 21.4: Familjecafé kl 9 på Kyrkbacken
To 21.4: Dagssamling i Böle bystuga kl 13.
Lars Lövdahl
To 21.4: Aftonmusik i S:ta Maria kl 18
Lö 23.4: Aftonmusik i S:ta Maria kl 18
Sö 24.4: Högmässa i kyrkan kl 12.
Ann-Mari Audas-Willman, liturg Tom Ingvesgård, Gerd Lindén-Liljehage
Ti 26.4: Tiistaikerho i församlingen kl 13
On 27.4: Pensionärssamling kl 12 Kristian
Norrback gästföreläsare, Birgitta Engström-Lillbäck
On 27.4: Sång och musikstund i Arken kl
14.45
To 28.4: Diakonisyföreningen i församlingshemmet kl 13
Övermark
To 14.4: Skärtorsdagens kvällsmässa i
kyrkan kl 18, Marcus Jakobsson, Kristiina
Heikkilä, Påsk-kören
Fr 15.4: Långfredagens gudstjänst i kyrkan
kl 10. Marcus Jakobsson, Kristiina Heikkilä
Sö 17.4: Gudstjänst i kyrkan kl 10, Marcus
Jakobsson, Kristiina Heikkilä, Påsk-kören
To 21.4: Gung och sjung, en sångstund för
barn med vuxna i församlingshemmet kl 18
To 21.4: Lovsång och bön i församlingshemmet kl 19
Lö 23.4: Kvällsmässa i Frönäs bönehus kl
18. Marcus Jakobsson, Jimmy Österbacka,
Tomas Klemets, Britt-Marie och Gun-Helen Antfolk
On 27.4: Bönesamling med nattvard i
församlingshemmet kl 18:30. Marcus Jakobsson
Pörtom
To 14.4: Skärtorsdagens mässa i kyrkan kl
18. Ulf Sundqvist, Jan-Ola Granholm, musikprogram
Fr 15.4: Långfredagens gudstjänst i kyrkan
kl 10. Ulf Sundqvist, Jan-Ola Granholm,
Pörtomkören
Sön 17.4: Gudstjänst i kyrkan kl 10, Ulf
Sundqvist, Jan-Ola Granholm, Seniorkören
To 21.4: Pensionärssamling i församlingshemmet kl 13
Sö 24.4: Högmässa i kyrkan kl 18. Ulf
Sundqvist, Jan-Ola Granholm

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

To 14.4 kl. 19: Högmässa på skärtorsdag.
Englund, Lolax.
Fr 15.4 kl. 14: Gudstjänst på långfredag.
Englund, Brunell. Kyrkokören.
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Sö 17.4 kl. 14: Påskdagens familjevänliga
festhögmässa. Englund, Brunell. Kyrkokören.
Må 18.4 kl. 14: Gudstjänst på annandag
påsk. Englund, Brunell.
Ti 19.4 kl. 13: Syföreningen i församlingshemmet.
To 21.4 kl. 10: Familjeklubben, i församlingshemmet.
Sö 24.4 kl. 14: Gudstjänst. Isaksson, Brunell.
Ti 26.4 kl. 13: Syföreningen i församlingshemmet.
Ti 26.4 kl. 18: Gemensamma kyrkofullmäktige i kyrkhemmet i Malax.
On 28.4 kl. 15: Junior i församlingshemmet.
On 28.4 kl. 16: Minior i församlingshemmet.

MALAX

To 14.4 kl. 19: Skärtorsdagens veckomässa
i kyrkan. Kyrktaxi. Norrback, Lax.
Fre 15.4 kl. 10: Långfredagens gudstjänst i
kyrkan. Norrback, Lax.
Fre 15.4 kl. 19: Kvällsandakt varje fredag i
kyrkan.
Sö 17.4 kl. 10: Påskdagens högmässa i kyrkan. Barnkören, The Gospel Voice. Kyrktaxi. Norrback, Lax.
Må 18.4 kl. 14: Annandag. Ekumenisk
gudstjänst i kyrkan. Pred. Håkan Nitovuori.
Kyrkokören. Norrback, Lax.
Ti 19.4 kl. 19: Amici i KH. Vi diskuterar aktuellt och gammalt inom teologi, psykologi
och filosofi.
On 20.4 kl. 13: Tro i vardagen i KH. OBS ändrats från 27.4. Sång, diskussion och kaffe.
To 21.4 kl. 13: Minnescafé i KH. Arr. Österbottens Minneslots.
Sö 24.4 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.
Må 25.4 kl. 10: Karacafé i KH. Arr. Äldrerådet och Folkhälsan i Malax.
Ti 26.4 kl. 18: Infotillfälle om sammanslagning av församlingar i Malax kommun.
Ti 26.4 kl. 19: Gemensamma kyrkofullmäktige sammanträder i KH.

PETALAX

To 14.4 kl. 19: Högmässa på skärtorsdag.
Isaksson, Brunell.
Fr 15.4 kl. 12: Gudstjänst på långfredag.
Isaksson, Brunell. Kyrkokören.
Sö 17.4 kl. 12: Högmässa på påskdagen.
Isaksson, Brunell. Kyrkokören.
Må 18.4 kl. 12: Gudstjänst på annandag
påsk. Isaksson, Brunell.
On 20.4 kl. 13.30: Syföreningen i församlingshemmet.
On 20.4 kl. 18: Minior och junior i prästgården.
On 20.4 kl. 18: Skruvankvield. Mer info i
puffen.
On 20.4 kl. 18: Informations- och diskussionstillfälle i församlingshemmet om den
eventuella församlingssammanslagningen.
Öppet för alla intresserade.
Sö 24.4 kl. 12: Gudstjänst. Isaksson, Brunell.
Må 25.4 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.
Må 25.4 kl. 18: Skruvankvield. Mer info i
puffen.
Ti 26.4 kl. 18: Gemensamma kyrkofullmäktige i kyrkhemmet i Malax.
On 27.4 kl. 18: Skruvankvield. Mer info i
puffen.

KOLU M N E N

JANNE HEIKKILÄ

Om bön och stillhet
NU NÄR vi är inne i stilla veckan är det väl på sin plats att
ägna några tankar åt stillhet. Det första som jag kommer att
tänka på är tiden. Jag tror att vi behöver mera tid för andra,
tid för oss själva och tid för Gud. Men nu är ju tiden en stän
dig bristvara i vardagen – ofta också på veckoslutet. Hur tar
man sig då tid för stillhet när man är mitt inne i ekorrhjulet
och försöker att prestera så gott man kan och orkar?
Min tanke är att de utmaningar som människorna mö
ter i vardagen är verkliga och konkreta. Ofta handlar det
om vårt dagliga bröd, maten, värmen och taket över huvu
det. Priserna stiger och det blir ofta kämpigt. Utmaningar
na skapar också orosmoln inför framtiden.
Att ha tid för stillhet betyder inte så stora uppoffringar
som man först skulle kunna tänka sig. Även korta stunder
kan räcka ibland. Den som måste köra långa sträckor med
egen bil vet det här. En kort kaffepaus eller vilostund med
jämna mellanrum gör att man igen orkar köra vidare och
fokusera på trafiken.

»Även korta stunder
kan räcka ibland.«
ÄVEN BÖNEN kan fungera som en stund av vila och stillhet
på livets färd. Man kan be ensam eller med andra, med eller
utan ljud. Man kan be en färdigt formulerad bön som Fa
der vår eller en bön med egna ord. Möjligheterna är många!
Ta vara på dem och ta dig tid för stillheten – både i tid och i
otid. Det ger dig mer än det tar, vågar jag lova.
På skärtorsdagen bad Jesus ensam i Getsemane. ”Fader,
låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte
som jag vill, utan som du vill.” (Matt 26:39)
Lärjungarna orkade inte stanna kvar hos Jesus. Så är det
också ofta med vår egen bön och stillhet. Sällan är vi några
exemplariska bedjare. Men just för sådana kom Jesus, för att
ge oss bristfälliga människor en frid som den här världen in
te kan ge. Han gav oss en trygghet som håller fast det stor
mar i världen. Han gav oss ett hopp som sträcker sig bort
om det jordiska livet. Må Herren Jesus vara vår stillhet och
glädje även denna påsk!

Janne Heikkilä är kyrkoherde i Korsnäs församling.
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SYDÖSTERBOTTEN
Hjälpen
växer fram
När flyktingvågen från
Ukraina nådde Kristinestad
var församlingen beredd.
Tidigare erfarenheter var
till stöd.
TEXT: PIAN WISTBACKA
KRISTINESTAD I Kristinestads kyrka ord
nas samlingarna ”Bön för fred”, där man
ber för Ukraina. Nu utvidgas de så att sam
lingarna också hålls i Lappfjärd, eftersom
många av de nyanlända flyktingarna bor där.
– Det är bön för ukrainarna och också
med ukrainarna, berättar Johan Eklöf,
pensionerad präst i Lappfjärd.
De flesta ukrainarna hör formellt till den
grekiskt-ortodoxa kyrkan. Också många
flyktingar som inte varit så kyrkligt akti
va är glada över samlingarna.
– Den hotfulla situation som de befinner
sig i gör att de längtar efter trygghet, och
efter något mera. De är tacksamma för all
hjälp de fått.
Många församlingsbor har aktivt tagit
del i det konkreta hjälparbetet, bland an
nat genom att ordna med matkassar.
Flyktingarbetet i församlingen har vuxit
fram över tid. Det började med de afghans
ka kvotflyktingarna som placerades i Lapp
fjärd i början av 2000-talet.
– Jag och min familj fick vara värdar för
och ta hand om en afghansk familj. Det var
en upplevelse på många sätt.
År 2009 startade Röda Korsets mottag
ningscentral i Kristinestad, till en början
med 150 flyktingar. Flera anlände senare.
– Nu kom det människor till oss från så
dana länder som vi kristna har väldigt svårt
att komma in i annars, som Afghanistan
och Iran. Det var som om missionsfältet
hade flyttat till oss.
Johan Eklöf var vid den här tiden kap
lan i den nya sammanslagna församlingen i
Kristinestad, och hade mera tid över än han
tidigare haft som kyrkoherde i Lappfjärd.
– Någonting måste vi göra, tänkte jag.
Inbjudningslappar delades ut, och man
ordnade en internationell samling i kyrkan.
– Jag var väldigt förvånad när vi var 70
personer på den första samlingen, varav
cirka 50 flyktingar. Visst var det ganska
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Johan Eklöf i
Kristinestads
kyrka. Här
ordnas ”Bön
för fred” onsdagar kl. 18.
FOTO: PRIVAT

tafatt till en början, men det hela var väl
digt uppskattat.
Gemenskapssamlingarna över en kopp
te efteråt kunde vara i timmar, och de fick
god kontakt.
– Vi försökte inte hålla samlingarna all
mänreligiösa, utan annonserade klart att
vi presenterar vår kristna tro. Jag har inte
upplevt att det varit något problem.
– Många hade väldigt tråkiga erfaren
heter till exempel av talibanerna och den
muslimska tro de stod för, så när de fick
höra om kärlekens Gud, om Jesus Kristus,

»Någonting måste vi göra.«

var det något alldeles nytt och något som
de gärna hörde.
Johan Eklöf började märka att arbetet
var väldigt välgörande också för försam
lingen. Tack vare den nya verksamheten
började en del komma med som inte an
nars hade varit så engagerade. Det blev ock
så ett intensivt samarbete mellan försam
lingarna på orten.
Detsamma lägger han märker till ock
så i dag. Den fruktansvärda tragedin och
eländet lockar fram också sådant som är
gott, säger han.
– Flyktingarbetet stärker gemenskapen
inom församlingen, och mellan olika för
samlingar. Det berikar församlingen att nya
människor från andra länder kommer med.
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”Det här
har vi
gjort bra”
När flyktingarna från
Ukraina kom öppnade ålänningarna både
sina hjärtan och plånböcker.
TEXT: SOFIA TORVALDS
JOMALA För en dryg månad sedan
sammanstrålade en grupp ålän
ningar på Facebook för att disku
tera hur de kunde hjälpa flykting
ar från Ukraina.
– Jag och min man hade möjlig
het att åka iväg under några dagar
och tog ett snabbt beslut att åka
iväg med vår privata bil. Vi fick
hjälp av åländska företag att fyl
la den med förnödenheter.
Några dagar senare åkte de an
dra i gänget iväg med några mini
bussar som de fick sponsrade, ock
så de fyllda med förnödenheter.
– Tillsammans koordinerade
och strukturerade vi hjälparbe
tet, berättar Hanna Saurén, en
av de volontärer som varit aktiva
i Ukrainahjälpen.
Den här vägen kom cirka fem
ton olika familjekonstellationer
till Åland. Man gjorde upp en plan
på att flyktingarna först skulle vi
la upp sig på Granlunda gård, se
dan flytta vidare till eget boende
eller boende med stöd.
– Det har varit intensivt och jät
tegivande och vi har lärt oss mas
sor. Det tråkigaste är att myndig
heterna inte är tillräckligt snab
ba och att det har varit svårt att
få svar på frågor. Tidsaspekten är
jätteviktig – ibland kan det vara
bättre med ett nej än ett ja om det
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En aktiv grupp volontärer har sett till att de ukrainska flyktingarna fått allt de behöver.

bara kommer fort, säger Saurén.
Det känns frustrerande att pri
vatpersoner inte kan få bidrag
för det de gör. De ekonomiska bi
dragen styrs till flyktingförlägg
ningar.
– Det skulle vara fint om Migri
mötte upp också de privata insat
serna – de är värdefulla och kan
komplettera det som utförs på för
läggningar.
För övrigt har mycket fungerat
bra också. Alla barnen har börjat
skolan.
– Människor på Åland har vi
sat otroligt stort hjärta och öpp
nat både hem och plånböcker, sä
ger Saurén.

Man kommer så nära
Caroline Anderson driver Gran
lunda gård, en hästgård med till

hörande gårdshotell, och deras fa
milj ställde upp för flyktingarna
som en första anhalt. De som stan
nade längst bodde hos dem i fy
ra veckor.
– Vi har fått så mycket hjälp:
mat, kläder … Det har varit helt
fantastiskt.

»Det blev väldigt
känslosamt när
de skulle vidare:
de grät och jag
grät.«

De hade en ”free shop” på går
den, alltså en gratis affär där flyk
tingarna fick plocka åt sig allt från
kläder till leksaker. Mycket var do
nationer från frikostiga åländska
företagare.
– Av Micke Björklund och hans
fru fick vi mejeriprodukter och
bröd. Vi fick nya skor, nya klä
der, smink …
Caroline Anderson märkte att
det var en stor trygghet för flyk
tingarna att den första tiden få bo
tillsammans på ett tryggt ställe.
– De blev väldigt känslosamt
när de skulle vidare: de grät och
jag grät. Man kommer varandra så
nära. Det var en tröst för dem att
den första tiden se samma ansik
ten, samma volontärer. Det känns
i hjärtat att det här har vi gjort bra.
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ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt:
To 14.4 kl. 19: Skärtorsdagens mässa i
Pargas kyrka, Päivi Nuotio-Niemi, Pär
Lidén, Hanna Lehtonen.
Fr 15.4 kl. 10: Långfredagens gudstjänst i Pargas kyrka, Henric Schmidt,
Hanna Lehtonen.
Sö 17.4 kl. 10: Påskdagens festhögmässa i kyrkan, Pär Lidén, Hanna Lehtonen. Högmässan radieras i YLE Vega.
Kyrktaxi – beställ taxiskjuts via diakon
Henrika Lindholm.
Må 18.4 kl. 14: Annandag påsks högmässa med konfirmation i Pargas
kyrka, Sara Grönqvist, Patrik Sundell,
Hanna Lehtonen.
On 20.4 kl. 18: St. Görans scoutgudstjänst i Pargas kyrka, Pär Lidén, Hanna
Lehtonen.
Sö 24.4 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Sara Grönqvist, Markus Ollila.
On 27.4 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Sara Grönqvist, Hanna Lehtonen. Efter veckomässan församlingsafton med Gustav Björkstrand i
församlingshemmet, psalmföredrag
om ”Pärlor i psalmboken”.
Nagu kapellförsamling:
To 14.4 kl. 18: Skärtorsdagens mässa
i Nagu kyrka, Kjell Granström, Robert
Helin.
Fr 15.4 kl. 11: Långfredagens gudstjänst
i Nagu kyrka, Kjell Granström, Martin
Granström.
Sö 17.4 kl. 11: Påskdagens högmässa
i Nagu kyrka, Kjell Granström, Eeva
Granström.
– kl. 13: Finsk högmässa i Nagu kyrka,
Kjell Granström, Eeva Granström.
Korpo kapellförsamling:
To 14.4 kl. 19: Skärtorsdagens mässa
i Korpo kyrka, Esa Killström, Mikael
Granlund.
Fr 15.4 kl. 15: Långfredagens gudstjänst i Korpo kyrka, Esa Killström,
Mikael Granlund.
Sö 17.4 kl. 11: Påskdagens gudstjänst
i Korpo kyrka, Esa Killström, Mikael
Granlund.
Må 18.4 kl. 15: Påskgudstjänst i Norr-

skata kyrka, Esa Killström, Mikael
Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
To 14.4 kl. 18: Skärtorsdagens mässa
i Houtskär kyrka, Janette Lagerroos,
Uma Söderlund.
Fr 15.4 kl. 11: Långfredagens gudstjänst
i Houtskär kyrka, Janette Lagerroos,
Uma Söderlund. Mariakören under
ledning av Mikael Granlund medverkar.
Gudstjänsten radieras i YLE Vega.
Sö 17.4 kl. 11: Påskdagens högmässa
i Houtskär kyrka, Janette Lagerroos,
Uma Söderlund.
– kl. 13: Finsk högmässa i Houtskär kyrka, Janette Lagerroos, Uma Söderlund.
Sö 24.4 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyrka, Janette Lagerroos, Uma Söderlund.
Iniö kapellförsamling:
To 14.4 kl. 19: Skärtorsdagens mässa i
Iniö kyrka, Jussi Meriluoto.
Fr 15.4 kl. 15: Långfredagens andakt
vid Jesu dödsstund i Iniö kyrka, Jussi
Meriluoto, Robert Helin.
Sö 17.4 kl. 13: Påskdagens högmässa i
Iniö kyrka, Jussi Meriluoto, Robert Helin.

ÅBO

TOR 14.4:
- kl 14: Mässa, Aurelia. Anpassad även
för rörelsehindrade. Björkgren-Vikström (pred), Wikstedt (lit), Juslin.
- kl 17: Skärtorsdagsmässa, Domkyrkan. Björkgren-Vikström (pred), Häggblom (lit), Söderlund.
FRE 15.4:
- kl 12: Gudstjänst, Martinskyrkan.
Björkgren-Vikström, Söderlund.
- kl 15: Andakt vid Jesu dödstund,
Skarpskyttekapellet. Wikstedt, Juslin.
SÖN 17.4:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Wikstedt (pred), Björkgren (lit), Juslin, Söderlund. Gudstjänstgrupp Ruth och Åbo
Svenska Kyrkokör (dir. Christian Juslin)
medverkar. Barnhörna. Kyrkkaffe.
MÅN 18.4:
- kl 14: Högmässa, Skarpskyttekepellet. Björkgren, Söderlund, Juslin.
TIS 19.4:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan,
Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.

- kl 18: S:t Göransgudstjänst för alla
scouter, föräldrar och andra intresserade, S:ta Katarina kyrka. Bäck, Juslin.
ONS 20.4:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma
församlingshem.
- kl 12: Frukostklubben, Kåren (Tavastg. 22, Åbo). Christopher Schmidt
”Mentalitetsskillnader mellan Finland
och Tyskland”. Anmälning senast 18.4
kl 21 till tkurten@abo.fi, 045-125 5880.
- kl 13–15: Café Orchidé, Aurelia. Sara
Grönqvist ”Känner du dig sedd och
hörd?”
- kl 18: ”Namibia – karg natur och
spår av finländsk mission”, Aurelia.
Lars-Runar Knuts och Ulrika WolfKnuts berättar om sin resa.
TO 21.4:
- kl 9.30–11.30: Familjecafé, Aurelia.
- kl 18: Vardagsrum – på svenska, S:t
Karins kyrka. Kvällste med tilltugg,
ordnas i samarbete med Marthaförbundet, Röda Korset, Folkhälsan i S:t
Karins och Åbo svenska församling.
Pussel- och bokbyte.
- kl 19: McCartneys oratorium Ecce
cor meum, Domkyrka. Medverkande:
Mari Palo, Oratoriekören i Helsingfors,
Helsinki Matropoliaorkestern och dirigent Sasha Mäkilä. Biljetter 25€/st via
lippu.fi
SÖN 24.4:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Häggblom (pred), Liljeström (lit). Hjälpledare
medverkar som gudstjänstgrupp.
Barnhörna. Kyrkkaffe.
MÅN 25.4:
- kl 12-12.15: Lunchmusik med Ensemble MMXX, Domkyrkan.
- kl 14-16: Samtalspunkten, Aurelia.
Samtalshjälp för 16-30 åringar utan
tidsbokning.
- kl 14: Missionskretsen, Aurelia.
- kl 18-20: Träff för unga vuxna, Aurelia.
TIS 26.4:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan,
Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelias musiksal.
ONS 27.4:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma
församlingshem.

- kl 13–15: Café Orchidé, Aurelia. Solveig Sjöberg-Pietarinen ”Traditioner i
Åboland”
- kl 18: Bönegruppen, Aurelia
TO 28.4:
- kl 9.30–11.30: Familjecafé, Aurelia.

ÅLANDS PROSTERI
JOMALA

Tors 14.4 kl. 19 Skärtorsdagsmässa:
Äng, Serell, Hansen, kyrkokören
Fre 15.4 kl. 10 Korsvägsvandring: start
vid församlingshemmet. Avslutas vid
kyrkan före 11
Fre 15.4 kl. 11: Långfredagens passionsandakt
Lör 16.4 kl. 23 Påsknattsmässa: Inleds
vid Påskelden utanför kyrkan. Paschaservering efter mässan.
Sön 17.4 kl.11 Påskdagens festmässa:
församlingens präster, kantorer, kyrkokören och barnkörerna.
Mån 18.4 kl. 13 Musikgudstjänst i
Önningebymuseet: Siv Ekström med
folkmusikgrupp medverkar.
Tis 19.4 kl. 19 Andrum: meditation och
avslappning med Tabita Nordberg. Anmälan: 0403734024, tabitanordberg@
gmail. com
Ons 20.4 kl. 19 Vesper: i kyrkan
Sön 24.4 kl. 11 Högmässa: Äng, Serell,
Erlandsson. Efter mässan invigs pilgrimsmilstenen vid kyrkmuren. Ålands
scoutdistrikt medverkar med parad
och fanborg.
Mån 25.4 kl 19.30 Kristen djupmeditation i Prästgården: Anmälan: stigpetrone@aland.net, 04573858699
Tis 26.4 kl. 18 Loppis med barntema
Tors 28.4 kl. 12 Sopplunch: 5€ för soppa bröd och kaka

MARIEHAMN

TO 14.04 kl. 18.00: Mässa på finska i
S:t Mårtens kyrka.
TO 14.04 kl. 19.00: Skärtorsdagsmässa
i S:t Görans kyrka. Himlaliv medverkar.
FR 15.05 kl. 11.00: Mässa i S:t Görans
kyrka.
FR 15.04 kl. 19.00: Konsert, Martin
Runborgs Stabat Mater, damkören
Magnificat, Lydia Eriksson - cello, Judit

VÄSTÅBOLAND Biltvätt

MARIEHAMN Annandag påsk

Få bilen tvättad för Gemensamt Ansvar!

Kul för hela familjen

Fredagen den 22.4 kl. 16–20 ordnar ungdomarna
i Pargas församlingsdistrikt biltvätt till förmån för
insamlingen Gemensamt Ansvar. Bilarna tvättas
vid gravgårdens servicebyggnad, Kyrkoesplanaden 8. Pris 20 € – kaffe med dopp ingår medan
bilen tvättas. Ingen förhandsanmälan. Genom att
delta bidrar du till att stöda Kyrkans Utlandshjälp
katastroffond, coronadrabbade barn och ungdomar i Finland och församlingens diakoni i Pargas.

Familjefest på Margaretagården direkt efter familjemässan kl. 11.00.
Kul för alla åldrar på Margaretagården
med Mari Puska, Denise Blomqvist,
Guy Karlsson med flera.
Vi pysslar, sjunger och leker.
Församlingen bjuder på korv
med bröd, saft, kaffe/te. Ingen
anmälan behövs. Välkomna!
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NORRA ÅLANDS FÖRSAMLING

Skärtorsdag 14.4
Kl. 19.00: Kvällsmässa i Finströms kyrka. Jon Lindeman,
Johanna Evenson. Cecilia Wickström, fiol.
Kl. 19.00: Kvällsmässa i Sunds
kyrka. Ingrid Björkskog, John-

Adam Sjölund.
Kl. 19.00: Kvällsmässa i Vårdö
kyrka. Outi Laukkanen, Maria
Sjölund.
Kl. 21.00: Kvällsmässa i Geta
kyrka. Jon Lindeman, Johanna
Evenson. Cecilia Wickström, fiol.
Långfredag 15.4
Kl. 11.00: Gudstjänst i Geta
kyrka. Jon Lindeman, Johanna
Evenson.
Kl. 11.00: Gudstjänst i Vårdö kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam
Sjölund. Efter gudstjänsten
kyrkvandring (ca 10 km) på Simskäla, samåkning från kyrkan till
färjan. Egen matsäck med! Mer
information från Bengt Grunér,
tfn 040 7658155.
Kl. 14.00: Korsvägsandakt i Finström, Prästgårdsnäset. Start
från Mikaelsgården. Jon Lindeman, Johanna Evenson.
Lördag 16.4 kl. 23.00: Påsknattsmässa i Finströms kyrka.
Jon Lindeman, Johanna Evenson,
Ida Löfman, Mikaelskören.
Påskdagen 17.4 kl. 11.00:
Högmässa i Geta kyrka. Jon
Lindeman, Johanna Evenson,
Getakören.
Kl. 11.00: Högmässa i Vårdö kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam
Sjölund.
Kl. 14.00: Högmässa i Sunds kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam
Sjölund. Kyrkkaffe i kyrkan.
Annandag påsk 18.4 kl. 11.00:
Högmässa i Finströms kyrka.
Söndag 24.4 kl. 11.00: Högmässa i Finströms kyrka. Jon Lindeman, Johanna Evenson.
Kl. 11.00: Högmässa i Sunds kyrka. Outi Laukkanen. Efter högmässan bjuder Den Inre Oasen r.f.
på kyrkkaffe i Sunds prästgård.
Kl. 19.00: Konsert i Sunds kyrka.
”Vinden bär hem - sånger längs
postvägen”. Konserten ingår i
firandet av Åland 100. Medverkar
gör Anita Henriksson, Nina Andersson och Kaj-Gustav Sandholm. Fritt inträde.

ECKERÖ-HAMMARLAND

S:t Lars kyrka
Skärtorsdagen
Mässa med Getsemaneandakt:
14.4 kl 19 med Benny Andersson
och Kjell Frisk. Kollekt: Eckerö-Hammarlands församlings
diakoniarbete.
Påskdagen
Mässa med konfirmation: 17.4
kl 13 med Jean Banyanga, Benny
Andersson, Kjell Frisk, Catherine
Frisk Görnberg, sång. Kollekt:
Finska Bibelsällskapet r.f.
Annandag påsk
Gudstjänst: 18.4 kl 11 med Benny
Andersson och Kjell Frisk. Kollekt: Lärkkullastiftelsen sr.S:ta
Catharina kyrka.
Sånger längs postvägen: Anita
Henriksson, Nina Andersson,
Kaj-Gustav Sandholm. Lö 23/4
kl 18:00 i S:t Lars kyrka. Konserten sker inom ramen för firandet
av Åland 100 år (fri entré)
S:t Lars kyrka
Långfredagen
Gudstjänst: 15.4 kl 11 med Jean
Banyanga, Kjell Frisk och Voces
Alandicae. Kollekt: Elpida r.f.
Påskdagen
Mässa med konfirmation: 17.4
kl 10 med Jean Banyanga, Benny Andersson och Kjell Frisk,
Catherine Frisk Görnberg, sång.
Kollekt: Stiftelsen Hemmet
Första söndagen efter påsk
Gudstjäst: 24.4 kl 11 med Jean
Banyanga och Sami Immonen.
Kollekt: Mediamission Budbärarna r.f.
Herrlunch: på Catharinagården
29 april kl 12. Anmälan till tel
38387 senast 26 april kl 12.
Övrigt
Skriftskolshelg: 8-9.4
Klapp & klang: i Catharinagården
på torsdagar kl 10.30.
Sykretsen: samlas varannan
vecka i Catharinagården och
Församlingsgården Laurentius på
måndagar kl 12.30 jämna veckor
med start 4 april i Eckerö.

ÅBO Utfärd

JOMALA Allsång

En dag vid havet!

Sånger om liv

Dagsutfärd till Senaps lägergård på
Kakskerta 17.5.2022 tillsammans med
Johannes församling från Helsingfors.
Kom med och njut av en dag vid havet! Vi samlas vid Aurelia kl.
10.45. Pris: 10€/person,
max 20–24 pers. Anmälning 25.42.5.2022
till Nenne Lappalainen
0403417467 eller nenne.
lappalainen@evl.fi

i Jomala kyrka annandag påsk 18.4 kl. 18.
Allsång med vårliga sånger och
psalmer. Körsång
med Ålands kyrkosångskretsens körer.
Fritt inträde, kollekt
för Matbanken på Åland.
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KOLU M N E N
FOTO: ALEXANDRA ÄNG

Deáki - piano, Guy Karlsson dirigent.
LÖ 16.04 kl. 23.00: Påsknattsmässa i S:t Görans kyrka. Servering i församlingshemmet.
SÖ 17.04 kl. 11.00: Högmässa
i S:t Görans kyrka, medverkar
gör b.la. Kaj-Gustav Sandholm,
S:t Mårtenskören, Freda’kören,
Marcus Gustafsson - trumpet.
Även livestreaming på församlingens Facebooksida.
SÖ 17.04 kl. 14.00: Musiksagan
Gryningsljus i S:t Mårtens kyrka,
Barnkören, Mikala Johansson berättare, Anders Maine - piano
och dirigent.
MÅ 18.04 kl. 11.00: Familjemässa
på Margaretagården.
MÅ 18.04 kl. 11.30: Familjefest,
börjar efter mässan. Vi pysslar,
leker och sjunger. Församlingen
bjuder på korv med bröd, saft/
kaffe/te. Ingen anmälan behövs.
TO 21.04 kl. 11.30: Lunchmässa i
S:t Görans kyrka.
TO 21.04 kl. 12.00: Sopplunch i
församlingshemmet.
TO 21.04 kl. 20.30: Pilgrimsmässa i S:t Görans kyrka.
FR 22.04 kl. 14.00: Önskepsalmen i församlingshemmet.
SÖ 24.04 kl. 11.00: Högmässa i
S:t Görans kyrka, medverkar gör
b.la. Kaj-Gustav Sandholm, Veronica Törnroos.
TO 28.04 kl. 11.30: Lunchmässa i
S:t Görans kyrka.
TO 28.04 kl. 12.00: Sopplunch i
församlingshemmet.
TO 28.04 kl. 20.30: Pilgrimsmässa i S:t Görans kyrka.
Kyrktaxi till gudstjänst: tfn 01819500.

STEFAN ÄNG

Det gudomliga
åskvädret
GENOM ATT dö upphöjd i luften på ett kors
rensade Jesus luften från demonerna, säger kyr
kofadern Athanasios från 300-talets Egypten.
Det kan låta aningen udda i vår tid, men under
antiken tänkte man att luften var demonernas
domän. Där förpestade de omgivningen med
sin närvaro.
För mig har det blivit en bild som jag bär med
mig; att Jesus ”rensar luften” från allt som för
pestar den. Avundsjuka, girighet, illvilja, själv
iskhet, uppblåsthet, omänskliga förväntning
ar, omöjliga ideal, kränkningar. Kort sagt, allt
sådant som skadar människor och med rätta
kan kallas demoniskt och som ofta sitter just
”i luften”.

»Jesus är som ett redigt
åskväder som rensar
luften och kommer med
nytt syre.«
JESUS ÄR som ett redigt åskväder som rensar
luften och kommer med nytt syre. Ett åskvä
der kan vara nog så skrämmande, särskilt om
det fångar oss ovetandes, men det bär med sig
friskhet som gåva. Vi står nu inför Guds lidan
des mysterium; den som har skapat världen ut
lämnar sig själv för att dö och läggas i en grav,
för att göra dödens och ondskans makt om in
tet. Det är ett åskväder av kosmiska proportio
ner. Särskilt i de oroliga tider vi lever i är pås
ken en inbjudan till oss att låta det gudomliga
åskvädret drabba oss så att vi kan andas den
friska uppståndelseluften; fylld med hoppets
och fridens syre.

Stefan Äng är kyrkoherde i Jomala
församling.
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ÅBOLAND-ÅLAND
Gud bestämmer
– då blir det bra
Jaana Rosenblad flyttade till Houtskär
för att hon längtade efter att bo i skärgården. Nu har hon blivit ledd till nya
uppgifter – och jobbar som diakon.
TEXT: SOFIA TORVALDS
HOUTSKÄR – Jag trodde inte attett nytt liv skul
le vänta mig som 61-åring, men så gick det!
Det säger Jaana Rosenblad, som i vintras
hoppade in som tf diakon i Houtskär efter att
Wiveca Eklund gick i pension.
Jaana Rosenblad har under åren jobbat
som specialsjuksköterska på många olika
områden, bland annat inom kirurgi och ge
riatrik. Till Kimitoön flyttade hon år 2012,
år 2016 till Houtskär.
– Jag hade länge haft en dröm om att bo
i skärgården. Jag älskar natur – särskilt lite
vildvuxen natur. Jag hade ett sådant livsske
de att jag frågade mig själv vad jag riktigt vill
göra och vad som på riktigt är viktigt för mig.
Nu bor hon i Kittuis i Houtskär med hun
den Sofie och katten Kajsa.
– Jag har vuxit upp i en finskspråkig fa
milj. I min familj är det ingen annan än jag
som talar svenska.
Språket har hon lärt sig för att hon varit
intresserad och för att hon i tiden hade en
styvdotter som mest talade svenska.
– Jag läste många muminböcker för henne
och nu är hon en av mina vänner.

”Jag har blivit ledd”
Hon har alltid haft en barnatro. Hon kall
ar sin tro genuin men vardaglig.
– Jag tänker att Gud är med mig 24/7. När
jag börjar min arbetsvecka på tisdag bru
kar jag sitta en stund i kyrkan och lyssna
på vad den allsmäktige har att säga mig. Att
vara tyst och lyssna skapar hos mig ett lugn
som gör att det är lätt att jobba.
När hon flyttade till Houtskär skrev hon
in sig i Väståbolands församling för att hon
ville hitta en gemenskap. Via Missionsbo
den i Houtskär fick hon vänner och kon
takter. Det ena ledde till det andra. Ett tag
vikarierade hon kyrkvaktmästaren och ett
tag sin föregångare Wiveca.
– Jag har blivit ledd till vissa uppgifter
och själv har jag längtat efter gemenskap.
Jag tänker att Gud får kasta mig in i det
som han tycker är bäst, och då blir det bra.
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Jaana Rosenblad är
glad över att
ha fått en ny
karriär som
61-åring.
FOTO: PRIVAT

Hur har du trivts med ditt jobb?
– Det är jätteintressant och mångsidigt, och
jag har blivit så väl emottagen av försam
lingens andra diakoniarbetare. Jag tyck
er om att jobba med människor, lyssna på
människor och lösa problem – och det får
man göra i det här jobbet.

Jaana Rosenblad
Tf diakon i Houtskär.
Född i Helsingfors, har bott på olika orter i Nyland. Bor sedan
2016 i Houtskär.
Har varit aktiv frivillig i Missionsboden i Houtskär. ”Just nu
har vi plockat ihop ett paket till en ukrainsk familj. Arbetet
kring Missionsboden bygger gemenskap, dessutom samlar
vi pengar – till exempel till kvinnor i Etiopien.”
Ordförande för Röda Korset i Houtskär. Pro Houtskär-medlem
och med i miljögruppen.
Brinner för mänskliga rättigheter, kristen tro, natur, djur och
mission.

Hon brinner också för att utveckla sitt
arbete. Hur gör man tröskeln lägre?
– Här i Houtskär är avstånden långa och
människorna kommer inte till prästgården.
Det är prästgården/församlingen som mås
te ut till människorna.
Hon tänker att var och en som jobbar i
församlingen kan föra Guds bud lite närma
re människor genom att vara en helt van
lig reskamrat på den vägen.
– Vi är alla bara vanliga dödliga som be
höver Guds nåd, varendaste dag. Kärleken
är viktigast. Jag försöker lämna ett sådant
spår att folk inser att det alltid finns hopp.
Vi människor får möta många svåra saker
i livet. Man kan klara också det svåra om
man vet att det finns ett skyddsnät ifall det
man själv byggt upp inte håller, säger Ja
ana Rosenblad.
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S J U T I PS
OM A T T B E
Att be: oändligt spännande, oändligt frustrerande och oändligt belönande. Här några tips
baserade på skribentens egen erfarenhet.

1.

TEXT: SOFIA TORVALDS
Du kan be med vilka ord
som helst.
Du kan be Gud som haver eller Fader vår (om du minns hur de går) el
ler Jesusbönen i sin kortaste form:
”Herre Jesus Kristus, Guds son,
förbarma dig över mig.”
Du kan använda egna ord: ”Kä
ra Gud, kan du göra slut på kriget
i Ukraina. Amen.” Du kan sitta ute
i naturen och säga: ”Tack.”
Du behöver inte ens be med ord.
Du kan bara föreställa dig en bild,
kanske ansiktet på någon du äls
kar, och sända den personen upp
åt som de gör i Star Trek: Beam
him/her up, Scotty.

2.

Bra ställen att be på: tåg,
bussar, kaféer, när du går
på toa efter eller inför ett jobbigt
möte på jobbet. Att be i sängen om
kvällen är okej, men är man trött
riskerar man att somna.

3.

Fundera inte för mycket
på vad som menas när Bi
beln säger: ”Be, så ska du
få.” Fundera inte för mycket på
att Gud redan vet vad vi ber
och hur det går, eftersom
han är konstant närva
rande i alla tider. Vi
vet inte hur det
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fungerar. Bön är en relation. Gud
vill att du hör av dig för att han äls
kar att höra din röst. Börja med att
säga vad du önskar. Tillägg sedan
det som du skulle säga till din vän
om du ville låna pengar av hen:
”Skulle du ha 100 euro att låna,
om det är möjligt för dig?” Som Je
sus i Getsemane: ”Fader, låt den
na bägare gå för
bi mig, om det är
möjligt. Men in
te som jag vill,
utan som du
vill.” (Och kla
rar du inte den
andra biten så
är du inte den
första som in
te gör det.)

4.

Det tjänar inget till att
förställa sig för Gud. Han
vet ändå allt. Var ärlig.
Om du allra mest i livet just nu
längtar efter något som du anar
är fel: be om det så får du det un
dan. Det har hänt sig att människor
kommit väldigt nära Gud för att de
jamsat dagligen om sådant som de
efteråt varit väldigt tacksamma för
att de inte fick. Det är också full
komligt okej att vara arg på Gud.
Psaltaren är full med psalmer av
folk som är ursinniga när de ber.

5.

Föreställ dig Gud/Jesus
hur som helst. Om det
tröstar dig att tänka på
Gud som en skäggig farbror på ett
moln, why not? Ett bra sätt är att
du föreställer dig att Jesus sitter
framför dig i en länstol, som en
förstående terapeut. Och så sä
ger han på terapeuters vis: ”Hur
är det just nu?” Och så
berättar du.

6.

Var inte så
rädd för att
be raden ”ske din vilja”
i Fader vår, som om det
var de orden som skulle
kunna locka fram varje
tortyrinstrument som
Gud har placerat fram
just för dig. Du kan också tänka
på den raden på ett annat sätt,
som ett ”må det bli som du vill”.
Kanske Guds vilja inte är något du
stoiskt måste uthärda utan något
du får vara med om att genomföra?

7.

Tro gottomGud. Med Mar
tin Lönnebos ord kan du
tänka på Gud och säga så
här: ”Du är gränslös, du är nära,
du är ljus och jag är din.” Det är
en bön man kan be nästan i vil
ken hemskhet som helst. Döden
är bara en tunn gardin som skiljer
oss och Gud från varandra.
Källor och inspiration av riktiga böneveteraner: ”Frälsarkransen” av
Martin Lönnebo, ”Om bön” av CS Lewis,
”Bön. En guide till bönens värld” av
James Martin.
FOTO: PEXELS/COTTONBRO
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Han går
ensam hem
från festen
16

Av alla lass jag burit är herr
Alzheimer det tyngsta, säger
Kaj Illman. Först tog han
hand om sin pappa, sedan
om sin mamma. Kort efter
att de fått sitt första barnbarn
insjuknade hans fru Siv i
Alzheimers sjukdom. Hon var
bara sextio. – Det tyngsta är
ensamheten.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS
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Kaj Illman
Bor i Rastböle i Helsingfors.
Har gjort arbetskarriär i försäkringsbranschen.
Är i dag pensionär men har ett disponentföretag.
Familj: Frun Siv, två barn, fyra barnbarn.
Planer för hösten: Ska bli mentor för närståen
devårdare i Folkhälsans regi.

nen funderat att allt inte var som det skul
le med Siv.
– Vi hade ett livligt socialt umgänge och
ett gäng som träffades regelbundet. Om jag
på måndag sa att vi ska till Holmbergs på
fredag, kunde Siv några dagar senare frå
ga om vi har program på veckoslutet. Och
så gick dagarna och jag påminde om att vi
skulle till Holmbergs, men det gick inte in.
Hon kom bara inte ihåg det.

Avskedet var hemskt för båda

Kaj Illman
har gett
upp många
drömmar
– men han
hoppas han
har några
kvar.

D

en tunga livsperioden
började med att Kaj Ill
mans pappa fick en min
nessjukdom. I sju år låg
han på långvården. Ef
ter pappans död kom en
respit på några år, sedan blev hans mam
ma dålig.
Kaj Illman arbetade fortfarande, men
blev i praktiken närståendevårdare för sin
mamma. Han förde en hård kamp för att få
den hjälp hans mamma behövde, för att få
en vårdplats, för att få service på svenska.
Då kom följande slag.
– Som bara 60-åring blev min fru Siv
diagnosticerad med Alzheimers sjukdom.
Jag hade mamma på Blomsterfondens bo
ende i Helsingfors och Siv på intervallvård
på Björken, så jag körde mellan de här två
ställena. Det var ganska tufft.
Redan en längre tid hade han och bar
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När Siv fick sin diagnos jobbade han fortfa
rande. Han blev deltidspensionär för att ha
tid att vårda henne. Siv blev stadigt sämre
och behövde allt mer hjälp. Han hade gått
igenom byråkratin redan en gång, med sin
mamma, och visste hur allt fungerade. Vid
63 gick han i pension.
– Vi fick duschhjälp en gång i veckan, an
nars skötte jag Siv. Jag kunde ju inga hem
sysslor. Siv hade skött allt det hela sitt liv
och gjort det jättebra. Jag funderade till och
med om jag behövde skaffa en skild tvätt
maskin för mörkt byke, skojar han.
Han är inte bra på att laga mat, så det
handlade om att värma färdiga portioner.
Ju råddigare Siv blev, desto mer fick han
hjälpa henne med allt.
Han säger att det är svårare att sköta en
minnessjuk person än ett litet barn.
– Säger du till en tvååring att här har du
schampo, sätt det i håret, så gör barnet det.
Men sa jag det till Siv så masserade hon
schampo på benen i stället.
Strax innan coronaepidemin började
fick Siv intervallvård vid Folkhälsan. Se
dan kom coronan och intervallplatsen rök
– det blev Stengårds sjukhus i stället.
– Det var tunga tider, med Siv en vecka
hemma och en vecka på vård. Under den
vecka hon var på sjukhus hann jag precis
återhämta mig lite, men jag hade ingen rik
tig egen tid. Det var ett helvete varje mån
dag då Siv skulle på intervallvård igen. Jag
grät redan på lördag och söndag, avskedet
var hemskt för oss båda.

”Sedan går jag ensam hem”
Under vårdveckan ordnade Helsingfors stad
en vårdare som kom hem till dem och tog
hand om Siv under ett par timmar.
– Det här vet inte alla närståendevårda
re om, och det fungerade jättebra.
Men efter ett tag var situationen ohåll
bar. Hans krafter var slut. En utvärdering
visade att sjukdomen framskridit så långt
att Siv behövde heltidsvård. Hon fick en fin
vårdplats på Folkhälsans Björken.
Idag har hon varit sjuk i sju år. Hon fyl
ler 68 i maj.
– Siv har ju inte dött. Hon är värl
dens snällaste människa och den snäll
heten finns kvar. Men hon är inte sam
ma människa jag blev kär i när jag var
21 och som jag levt med i 40 lyckliga år.

Hur handskas du med det?
– De praktiska sakerna lär man sig. Men
det psykiska är svårt.
Han försöker ta hand om sig själv, pro
menera, spela innebandy med vänner och
med familjen. Men han saknar småsaker
na. Att se på teve och prata om det som
kommer på nyheterna.
– Det går inte att diskutera med Siv, för
jag får ingen respons. Det är svårt också för
barnen, som förlorar sin mamma så tidigt.
Ibland känner han sig isolerad från de
gamla vännerna. Visst bjuder de honom på
middag. Visst säger de – finlandssvenskt
artigt – att de tänker på honom och på Siv.
– Jag vill inte bli bitter. Men ibland får
jag vara lite av en skådespelare. Jag sitter
på middag, och platsen där Siv brukade
sitta är tom. Vi sjunger Helan går och det
är trevligt. Sen går jag hem ensam. Jag får
kämpa för att ha en kiva kväll.

»Ibland får jag vara lite
av en skådespelare.«
Min största styrka är min svaghet
Han hälsar på Siv så gott som varje dag,
men ofta känner han lättnad när han åker
därifrån.
– Om jag får ha hälsan har jag kanske tio
bra år framför mig. Ska jag leva den tiden
ensam? Ska jag resa ensam, åka ensam till
sommarstället?
Han känner sig kluven. Å ena sidan
känns det för tidigt och fel att träffa nå
gon annan. Och vad skulle barnen säga?
Å anda sidan finns den stora ensamheten.
– En gång sa jag till en vän: Vet du, man
måste spela med de kort man har. Och han
sa: Vet du Kaj, det kommer nya kort.
På ett sätt känns det som att Siv har dött.
Å andra sidan finns hon fortfarande där.
– Nog har jag ju undrat: varför ska det
här hända mig? Först pappa, sedan mam
ma, sedan Siv. Vad har jag gjort fel för att
drabbas så här?
Det handlar ju också om att ge upp dröm
mar. Det var allt det där han och Siv skulle
göra tillsammans efter att de gått i pension.
– Men samtidigt tror jag nog att det finns
en högre makt. Och jag tror inte heller att
någon får mer på sina axlar än han orkar
bära. Jag har förstått att be om hjälp, jag har
förstått att ta hand om mig själv. Jag bru
kar alltid säga till andra: Goda människor
händer det goda saker.
Han läser några ord han skrivit i sin ka
lender en natt, då han vakade: ”Det är ing
ens fel att livet blev så här. Du vet inte idag
vilka trevliga saker du har framför dig. Gör
trevliga saker för dig själv. Säg hellre ja än
nej, säg hellre och än men. Se i vindrutan,
inte i backspegeln. Min största styrka är
min svaghet.”
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I N K AST

Var rädd om
din längtan!
VAR RÄDD OM din längtan! Det skrev vännen Nita
åt mig för länge sedan. Själv tyckte jag mest att den
var en plåga, något som dåliga dagar brände och slet
i bröstet och bättre dagar mera liknade ett vemod, en
stilla dragning bort, mot något annat. Det var något
som skavde i mig, något som drev mig vidare.
Jag trodde att längtan handlade om att komma bort,
men den handlade om att komma hem, hem till mig
själv, om en famn, en tillhörighet. Jag sökte på dåliga
ställen, mötte många besvikelser, men jag lärde mig
också på vägen att alla de ytliga önskningarna som
jag fick uppfyllda inte stillade min innersta längtan.
Den var en drevhund som fått vittring på något och
outtröttligt sprang vidare i snårskogen.
I ett av världslitteraturens vackraste stycken i Bekännelser skriver Augustinus: ”Först sent kom jag att älska
dig, du skönhet, så uråldrig och så ung, sent kom jag att
älska dig! Och du var i mig, men jag var utanför (…) Du
kallade mig, du ropade, och genombröt min dövhet, du
strålade, du skimrade och skingrade min blindhet; din
väldoft spred du, jag andades in, och suckar nu efter
dig; jag fick smaka din godhet, nu hungrar och törstar
jag; du rörde vid mig, och jag upptändes till din frid”

»Vi uthärdar Getsemaneångest och Golgatavandring om vi har ett hopp.«
LÄNGTAN GÖR oss sårbara. Kärlek gör oss sårba
ra. Krossade drömmar kan driva oss över förtvivlans
brant. Samma folkmassa som just sjungit Hosianna,
skanderar några dagar senare: Korsfäst, korsfäst! Ta
ifrån människan hennes hopp och hon kan ta sig till
nästan vad som helst.
Vi uthärdar Getsemaneångest och Golgatavandring
om vi har ett hopp, om vi vet att det finns en mening,
om vi vet att inte ett enda steg behöver vi ta, utan att
Kristus går med oss. Han visar oss kärlekens väg och
ett annorlunda vetande.
”Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det
ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd.”
Det kallas vetekornets lag. Det förunderliga som vi be
höver lära oss; att älska, och älska igen, även om vi alltid
riskerar sorgen, att vinna tillit genom att våga vara
i rädslan, att vinna genom att ge upp kampen.
Våra liv är också korstecknade med kärle
kens smärta, den lidande kärlekens tecken.
Livets väg är en Via Dolorosa, en smär
tornas väg, men Kristus har gått den
för oss och Han går den med oss. Vi
är vägens folk.
Så ja-a, var rädd om din längtan,
men var inte rädd ...
Katarina Gäddnäs är författare
och präst.
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Påskens radio- och tv-gudstjänster
Långfredagens radiogudstjänst kommer i år från Houtskärs kapellförsamling. Liturg och
predikant är Janette Lagerroos. Gudstjänsten sänds fredag 15.4 kl. 13.03 i Yle Vega.

Alexandra Gustafsson som Maria från Magdala, Christer Romberg som lärjungen Johannes och
Johan Aspelin som lärjungen Petrus i ”Kärlekens väg” i Sibbo kyrka. FOTO: MIKAEL GRÖNROOS

I tv på långfredagen sänds den första delen av passionsskådespelet ”Kärlekens väg” från
Sibbo kyrka. I skådespelet - som är något av en mini-musikal - ser vi Alexandra Gustafsson som Maria från Magdala, Johan Aspelin som lärjungen Petrus, Christer Romberg som
lärjungen Johannes och Paulina Biström som Johanna från Galiléen. Dansaren Minna Liimatainen medverkar också i pjäsen.
Första delen av ”Kärlekens väg” sänds fredag 15.4 kl. 12.00 i Yle Fem.
”Kärlekens väg” sänds i sin helhet på påskdagen söndag 17.4 kl. 12.00 i Yle Fem.
Påskdagens radiogudstjänst sänds från Pargas kyrka, då är det Pär Lidén som är predikant.
Gudstjänsten sänds söndag 17.4 kl. 13.03 på Yle Vega.
Radiogudstjänsten på annandag påsk firas med Karleby svenska församling. Peter Silfverberg predikar. Gudstjänsten sänds måndag 18.4 kl. 13.03 på Yle Vega.

RADIO & TV
Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

(med repris kl. 9.54)
Torsdag 14.4 Johanna Evenson, Hammarland
Tisdag 19.4 Heidi Juslin-Sandin, Esbo
Onsdag 20.4 Heidi Juslin-Sandin, Esbo
Torsdag 21.4 Heidi Juslin-Sandin, Esbo
Fredag 22.4 Heidi Juslin-Sandin, Esbo
Måndag 25.4 Gustav Björkstrand, Åbo
Tisdag 26.4 Fred Wilén, Esbo
Onsdag 27.4 Katarina Gäddnäs, Mariehamn
Torsdag 28.4 Kalle Sällström, Helsingfors

Torsdag 14.4 Aktläsning med Johan
Klingenberg (Repris från 1.4.2021.)
Fredag 15.4 Guds lamm. Textläsare:
Karin Erlandsson och Fredrik Erlandsson. (Repris från 19.4.2019.)
Lördag 16.4 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 17.4 Kristus är uppstånden.
Textläsare: Karin och Fredrik Erlandsson. (Repris från 21.4.2019.)
Måndag 18.4 Mötet med den uppståndne. Textläsare.: Karin Erlandsson
och Fredrik Erlandsson. (Repris från
22.4.2019.)
Tisdag 19.4 Margareta Puiras, Ekenäs
Onsdag 20.4 Margareta Puiras, Ekenäs
Torsdag 21.4 Margareta Puiras, Ekenäs
Fredag 22.4 Margareta Puiras, Ekenäs
Lördag 23.4 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 24.4 Uppståndelsens vittnen.
Textläsare: Sarah Tiainen och Heidi Storbacka. (Repris från 28.4.2019.)
Måndag 25.4 Jan-Peter Paul, Helsingfors
Tisdag 26.4 Monika Koskinen, Kuni (repris från 16.6.2020)
Onsdag 27.4 Karoliina Maria Schauman,
Helsingfors
Torsdag 28.4 Sara Högberg, Åbo

Gudstjänst kl. 13.03
Fredag 15.4 Gudstjänst med Väståbolands
svenska församling. Predikant och liturg: Janette Lagerroos. Kantor: Ulla-Maija Söderlund.
Körledare: Mikael Granlund. Kör: Mariakören.
Sändning från Houtskärs kyrka.
Söndag 17.4 Festhögmässa med Väståbolands svenska församling. Predikant och liturg:
Pär Lidén. Kantor: Hanna Lehtonen. Sändning från
Pargas kyrka.
Måndag 18.4 Gudstjänst med Karleby svenska
församling. Predikant: Peter Silfverberg. Organist: Johan Sten. Kantor: Martti Laitinen. Sång:
Barnkören. Sändning från Karleby sockenkyrka.
Söndag 24.4 Gudstjänst med Kristinestads
svenska församling. Predikant: Daniel Norrback.
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Erik Cainberg och hans värld
Den Nedervetil-födde bildhuggaren Erik Cainberg (1771–1816) gjorde kometkarriär via
Tobias Sergels ateljé i Stockholm, vidare till
Rom och sedan till Åbo, där hans idag kändaste
verk finns i universitetets akademisal.

16,50

Kulturhistoriker Henrik Knif försöker i boken
utreda varför Cainberg ändå inte åstadkom något
i Rom, och varför han aldrig egentligen avancerade efter tiden i Stockholm. Eller varför Cainberg inte fastnat på ett porträtt – vi vet inte ens
hur han såg ut. Cainbergs splittrade liv placerar
Knif i kontexten av den oroliga tidsepoken – en
tid då nationalitets- och identitetsperspektiv inte
ännu dominerade hur vi såg på världen.

Påskens gudstjänster i Äkäslompolo och Levi
Skärtorsdag 14.4
Kl. 21.30 Skärtorsdagsmässa i Sankt Lars kapell, Äkäslompolo.
Långfredag 15.4
Kl. 16.30 Andakt i Sankta Maria kapell, Levi.
Påsklördag 16.4
Kl. 19.30 Påskens psalmer och sånger i Raitismaja.
Pääsiäisen laulut ja virret Raitismajalla.
Påskdagen 17.4
Kl. 12 Påskkyrka för hela familjen, med efterföljande påskäggsjakt,
i Sankt Lars kapell, Äkäslompolo.

I PÅSKENS TID
MARTIN LÖNNEBO

Livets farkost SOS

– ögon som kan se Guds härlighet

29 90

Bönens och tröstens trädgård

KYRKPRESSEN NR 8 • 13.4.2022

SMÅNINGOM LÄRDE jag mig att kyrkan aldrig
formulerat någon officiell lära om vad Jesu död inne
bär. Jag har också lärt mig att läran om Jesu ställfö
reträdande offerdöd inte är det enda sättet att för
stå påskens händelser.
DEN PRISBELÖNTA journalisten Anna-Lena
Lauréns kolumn från ett krigshärjat Ukraina blev
rubriksatt med de här orden: ”Om det finns någon
Gud som skapade världen har han struntat i den för
länge sedan.” Bakom den raljerande rubriken fanns
mera hopp. Laurén skriver att det i krig och misär
inte har något betydelse huruvida man är troende
eller inte. En av de saker som utmärker människan
är det irrationella hoppet.
VAR VAR GUD när Sarajevo, Aleppo och Mari
upol bombades till spillror? Har Gud alls möjlig
het att gripa in i skeendena i världen? Det enda
tolkingen av korsdöden jag försiktigt vill tro på
är att påskens korsfästelse är ett tecken
på att Gud trots allt deltar i världens li
dande. Som en gråtande mor.

MARTIN LÖNNEBO

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

MEN DÄREMOT har jag aldrig förstått mig på Jesu
ställföreträdande offerdöd. Det är en sak att tro på mi
rakel och en helt annan sak att tro på att Gud lät sin
son dö för våra synder. Varför kräver Gud att någon
måste lida för att han ska kunna vara barmhärtig?

»Var var Gud när Sarajevo, Aleppo och Mariupol
bombades till spillror?«

100
år!

Varmt välkommen till Fjällkyrkan!

Martin Lönnebo vägleder till bönens och tröstens
livgivande gläntor. Två klassiker – nu i gemensam
nyutgåva!
Libris, inb.

Gud är en
gråtade mor
i Ukraina
GUD, OM vi ska talas vid du och jag måste jag va
ra helt ärlig. Så heter titeln på en av teologen Ann
Heberleins böcker.
Länge hade jag svårt med Gud. Inte för att jag ha
de något problem med jungfrufödseln. Inte heller
med att Jesus dog och uppstod. Jag tänker som så:
om man ändå vågar tro på Gud kan man lika gär
na tro på miraklerna.

Läs mer och beställ på www.boklund.fi eller på tel. 044-3788 363

En bok som skapar upptäckarlust att söka sig
bakåt i sin livshistoria, och framåt, mot den
bästa vägen för jorden, själen och kärleken.
Verbum, inb.

KOLU M N

24 90

MIN GUD, min Gud, varför har du
övergivit mig? frågar Jesus, och gan
ska många med honom. Ända hål
ler vi fast vid det irrationella hop
pet. Ondskan får helt enkelt inte
ha sista ordet.
Christa Mickelsson är redaktör på
Kyrkpressen.
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PÅSKKRYSSET

BRITT-MARI ANDTFOLK

MARSKRYSSETS LÖSNING
Bland de rätta lösningarna belönades följande med ett bokpris som kommer på
posten. Vi gratulerar: Ulrika Myllymäki, Nykarleby, Christina Heselius, Jakobstad
och Birgitta Tallbäck, Nykarleby.

SKICKA IN!

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 3 maj 2022 till: Kyrkpressen, Södra
kajen 8, 00130 Helsingfors. Märk kuvertet ”Påskkrysset”. För kännedom: de oöppnade kuverten med kryssvar och adressuppgifter skickas vidare till Svenska Lutherska
Evangeliföreningen som tar tillvara frimärkena till förmån för missionsarbete.
Du kan också ta en bild av krysset och skicka till layout@kyrkpressen.fi. De tre först
öppnade rätta lösningarna belönas med bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt Bibel
2000. Lycka till!
Namn & adress:
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Har du antikviteter, arvegods, värdelösöre?

KÖPES

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

Inom huvudstadsregionen

aArabia, Iittala etc

AB GAMLAKARLEBY AUKTIONSKAMMARE

glas/porslinsföremål
aAntik/design-möbler
aSamlarprylar
aDödsbon

Folkskolegatan 1, Karleby
Mäklare Raul Pohjonen 044 913 8284

Tel. 040 680 7701

ANNONSERA I

BOKNINGAR:
040 144 6200
www.kyrkpressen.fi

Skur´s Däck & Maskinservice
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

Välkommen till Pörtom

PÖRTOM BIL &
TRAKTOR

* Brännoljeförmedling
* Märkesservice
* Traktor och
tröskreparationer
* Reparation av alla
fordon och småmaskiner
* Shell o. Akcela
oljeprodukter
* Avgas-, bromstest o.
besiktningsservice
samt OBD-test
* Rökgasmätning av
dieselbilar
* Däck o. fälgförsäljning,
även lantbruksdäck

Velkmossv. 4, Pörtom
Rune: 0500-560 974
Tony: 040-564 6334

KYRKPRESSEN NR 8 • 13.4.2022

PÖRTOM HEMBYGDSFÖRENING,
tel. 050-541 6092
www. portom.hembygd.fi

Öppet: 1-31. 7
kl 12-17 alla dagar
Övriga tider
enl. överenskommelse.
Konstutställning
i Torpet 1-31. 7
Allsång 29.6 kl.18,30
Sommarmarknaden
10.7 kl. 10-15

MIKAVI
Anders: 040-760 0978, Niklas: 040-534 0164
Pörtom

Videoproduktion
Kent Wägar
66270 Pörtom
Tfn 0400-260426
Info@mikavi.fi

TAXI

Martin Mylläri
Tfn 0400-363796
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ÖNSKAS HYRA
Hyreslägenhet sökes i
södra Helsingfors! 30-45
m². Matentusiast och
absolutist, sökes efter ett
tryggt hem. Kontakta mig
tel. 0440222075 Mvh.Kitty

Önskar hyra från Juli,
Augusti. Etta i närheten av
Aalto Universitet eller med
bra förbindelser.
Tel. 0503226011

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

1 rum o. kök, badrum,
inglasad balkong mot
gården, översta våningen,
30 m2 i Åbo centrum.
Ledig fr.o.m. 01.05.2022.
Tel. 050-5235466
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€.

ANNONSERA I

1. – 7.8.
18. – 22.8.
1. – 8.9.
7. – 10.9.
19. – 23.9.

Möt människorna som längtar efter en präst!
Deaivvat olbmuiguin geat áibbašit báhpa!
Kohtaa ne ihmiset, jotka kaipaavat pappia!
Kiruna pastorat rekryterar församlingsherde
till Karesuando församling

Se filmen

Möten i Karesuando
k

So

k
Isa

Els
e
aj

Uthyres
1rum+kv33m2.Inglasad
balkong.Bilplats.Skolhusgatan 27B Vasa.Ledig från
1.5.22.Ring 0505254502

7. – 9.7.
25. – 31.7.

Platsannonsen finns på www.solfsforsamling.fi/nyheter
Tjänsten är ledig att sökas senast 30.4.2022.
Tillträde 1.8.2022.

Med Mannerheim genom tiden
Bussresa från Österbotten
Saimaa Cycle tour
Nordkalottens länder i krig och fred
Rundresa i Norge och Sverige
Vandringsresa i Österrike
Passionsspelen i Oberammergau
Vandringsresa i Slovenien
Resa till Östra Finland
Ruskaresa till Ylläs

M

Etta, kokvrå,badrum, i
Berghäll. Hyra 770 (vatten
inkluderat)/mån. Enligt
överenskommelse, genast
ledig.Ring 0400 500 464
Magnus

20. – 23.5.

fa

UTHYRES

KANTOR

Foto: Juha Pahajoki, Olle Thoors

Önskar hyra en tvåa i
Lovisa från och med 1.7
med möjlighet att flytta
in redan 17.6 om möjligt.
Max hyra 530€.
Ordentlig och rökfri kvinna med en katt.
Tel:0408236709/Marie

Kommande resor:

SOLFS FÖRSAMLING SÖKER

As
la

MARKNAD

och
sök tjänsten!

Församlingsherde - 100%

Åland med skärgårdsfärjorna
Visby – rosornas stad, Gotland
Släktbussen
Allsång på Skansen
Bottenhavet runt
Geiranger med ’The Golden Route’

15-17.6
27.6-2.7
4 avgångar i juli!
4-6.7 & 18-20.7
31.7-2.8
8-15.8

Mer info om resorna på vår hemsida!

Filmvisning och ansökan finns här:
www.svenskakyrkan.se/kiruna/lediga-tjanster
www.svenskakyrkan.se/kiruna
0980-678 00

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

Att jobba med musik i Svenska kyrkan
i Umeå är inspirerande, kreativt med
möjlighet att utvecklas som musiker
Nu söker vi en kantor till Ålidhems församling
och organist till Tegs församling.
Ring mig så berättar jag mer om hur jag tycker
att det är att jobba i Svenska kyrkan i Umeå.
/Richard Öberg +46 90 200 29 55
www.svenskakyrkan.se/umea/jobb

BOKNINGAR:
040 144 6200
www.kyrkpressen.fi
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OPINION
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.

Var Maria evig jungfru?

ANNELI EKHOLM,
i Purmo men inte Purmobo

SVAR:
Evangelierna säger ing
enting om att Josef och Ma
ria skulle ha gift sig. Din
söndagsskollärare har läst
in något i texten som inte

”Josef och Maria kan mycket väl
ha levt under samma tak utan ett
äktenskapligt samliv.”

finns där. Josef och Maria
kan mycket väl ha levt un
der samma tak utan ett äk
tenskapligt samliv.
Bibeln nämner ”bröder
och systrar” till Jesus, men
inte att de skulle ha varit
barn till Maria. Då åter
står två möjligheter: 1)
de är barn till Josef 2) de
är nära släkt till Josef el
ler Maria – alltså kusiner
till Jesus.
Familjebegreppet var
större på den tiden. Vi vet
ingenting om personernas
ålder, om de var äldre eller
yngre än Maria.

Det som starkast talar för
att Jesus var Marias enda
barn, är korsfästelsescenen
( Johannesevangeliet 19:26–
27) där Jesus säger: ”Kvin
na, där är din son.
Om Maria hade andra
barn, hade de automatiskt
tagit hand om sin mor. Kul
turen var sådan.
Men nu ber Jesus en som
inte hör till familjen att ta
hand om Maria. Egendom
ligt.

Om ni önskar understöda oss, är vi mycket tacksamma. Betalningen kan göras till föreningens
konto: FI15 3131 3002 2783 98, referens: 1067.
Bilagor:
Bilaga 1 – Bokslut 2021
Bilaga 2 – Verksamhetsberättelse 2021
Bilaga 3 – Budget 2022
Bilaga 4 – Verksamhetsplan 2022
Med vänliga hälsningar,
Jakob Nylund, Ordförande
Karolina Skogström, Skattmästare

Vad varje nära anhörig

borde veta?

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

FRED LINDSTRÖM
Helsingfors

Etelä Savon Perinnetervaus Oy Ab
Takspån, stickspån och
pärt, vi gör
kulturhantverk!

Är det verkligen så illa ställt?
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vid Åbo Akademi
firar 55 år!

Teologiska Studentföreningen arbetar främst för att stärka gemenskapen bland
teologistuderande. Vi upprätthåller samarbete med andra föreningar inom akademin genom
samarbete med främst Gnosis (religionsvetenskap) och Warum (filosofi), samt representerar
Teologiska Studenföreningen vid olika rekryteringsevenemang. Vi ordnar årligen en
traditionell sedermåltid, gemenskapskvällar av olika slag samt olika fester som höst- och
vårfest. Vi upprätthåller även ett kafferum som är öppet för studeranden för allmänt umgänge
och kaffepauser. Vi arbetar även för rekryteringen av nya studerande till exempel genom att
besöka Höstdagarna och Ungdomens Kyrkodagar.

För 200€ och en liten annons om att föreningen fyller 55 år, sätts er logo med i årsfestens
festblad. Ifall ni vill understöda föreningens verksamhet ytterligare sätts er logo på våra halare
för 300€, ta kontakt ifall något annat önskas.

Vår kyrka

Jag läser Sara Georges in
sändare i senaste KP (nr
7, 2022), om en kyrka som
hon upplever är stängd och
söndrig. Vidare att kyrkan
inte möter människans
behov och att den på oli
ka sätt svikit sitt uppdrag
i sin förkunnelse. Jag blir
ganska fundersam och li
te beklämd då jag läser om
prosterikollegan Saras bild
av vår kyrka.
Kyrkan får ofta kritik för
vad den gör eller inte gör,
tror eller inte tror. Man ta
lar lätt om kyrkan som ett
flummigt, urvattnat vä
sen som släpar sig fram ge
nom tid och rum, och som
många tror och önskar en

Ansökan om bidrag
Teologiska Studentföreningen vid Åbo Akademi r.f. ansöker om understöd på 200€ för
verksamhetsåret 2022, samt en liten annons om att föreningen firar 55 år. Vi firar vårt 55:e år
som förening och enligt traditionen ordnar vi en jubileums årsfest. Detta betyder mycket
evenemang omkring den veckan där studeranden, alumner och lärare är inbjudna att umgås
och fira föreningen. Föreningen ansöker stöd specifikt för evenemangen som sker omkring
årsfesten där vi utgår från att vi får samlas igen i april. Vi planerar ordna en filmkväll, en
bordsspelkväll med turnering, invigning av våra nya utrymmen, teologkaffe med en inbjuden
talare och teologdagen. Föreningen står för en del kostnader, under de flesta gäller detta
nödvändigt material och servering.

TEOLOGISKA
STUDENTFÖRENINGEN

Predikan

Jag hörde i bilen som kör
des av min chaufför i Öster
botten på väg från Purmo
till Terjärv i gudstjänsten
från Johanneskyrkan präs
ten som predikade påstå att
Maria var en evig jungfru.
Varifrån kommer så
dant? Har jag hört så fel
redan i söndagsskolan, att
hon gifte sig med Josef och
att de fick flera barn? Jesus
växte ju upp som timmer
mannens son i Nasaret
och han hade åtminstone
en broder, vad han nu het
te minns jag inte.

Teologiska Studentföreningen vid Åbo Akademi
Biskopsgatan 16
20500 ÅBO
tteolog@abo.fi

”Att utfärda ett
kollektivt underkännande
av kyrkans
arbete känns
orättvist.”

dag skall lägga sig ner för
att dra sin sista suck och
sedan dö.
Med risk för att lyfta på
min egen svans så menar
jag att kyrkan på många
håll gör ett gott och vik
tigt arbete där man min
sann lyfter fram det biblis

ka budskap som Sara Geor
ge menar att vi glömt eller
gömt. Bibeln kallar kyr
kan för Kristi kropp. Den
kroppen har självklart sina
brister och krämpor efter
som vi människor är ofull
komliga. Samtidigt pågår
ett envist och målmedvetet
arbete för Guds rike i lan
dets hundratals lokalför
samlingar. Arbetet utförs
av medlemmar, anställda
och förtroendevalda.
Att utfärda någon typ av
kollektivt underkännan
de av det arbetet känns il
la och orättvist.

Sibbo Klockstapel

Vi har över 20 års
erfarenhet!
Vi tjärar våra kära
kulturhistoriska tak!
Tag kontakt:
Telefon: 040-5003737
Email: Ets@spantaktjar.fi

MATS FONTELL
kyrklig ungdomsarbetare, Borgå
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NÄSTA KP

utkommer
27.4.

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

Öppet under
påsken

Boka rum 75 €/person

ter som inte kan ta in och svara på
andra människors behov.

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

Steg in i mobbningsfällor
Utåt sett fixade hon nästan vad
som helst och hade alltid ett pro
jekt på gång. Men ändå hade hon
ingen aning om sina egna emotio
nella behov.
– Jag steg in i mobbningsfällor,
som offer eller vittne. Jag pendlade
mellan att fly utan att förstå varför,
och att ta upp kamper som jag bara
kunde förlora. Mina känslor var en
blandning av stor förvirring och för
trängning, och så förblev det väldigt
långt in i mitt vuxenliv. Tänk om nå
gon hade sagt att jag ska lära mig att
akta mig för människor, att jag inte
ödmjukt ska acceptera alla, utan ha
en sund dos misstänksamhet i min
blick. Ett absolut kärlekspåbud kan
vara dödligt farligt, bokstavligen.

Sund misstänksamhet
är klokt, hade Maria
Antas behövt höra när
hon var ung.
TEXT: SOFIA TORVALDS
Maria Antas, 20 år, studerade litte
ratur vid universitetet i Helsingfors.
– Hon var som jag ännu är. Så
mycket av mig känns fortfarande
bekant. Men då hade jag en svår
artad tunghäfta och gömde mig
bakom stickningar på alla föreläs
ningar och på Östra Finlands Na
tion. Tröjorna var betydligt vildare
än jag själv, säger hon idag.
Men Maria Antas hade också
platser där hon levde ut.
– Jag sjöng i Furahakören, en fri
stad för allehanda personligheter
som svetsades samman av både afri
kanska rytmer, kantater och syd
afrikanska kampsånger. Redan då
avskydde jag all slags politik som
skapar gränser mellan människor.
– Det har alltid varit något slags
mysterium för mig att jag har haft
en förmåga att samtidigt vara rädd
och oförskräckt, säger hon.
Sommaren 1985 fattade hon ett
snabbt beslut att åka som au pair till
Österrike. Det blev ett konstigt år.
– Jag underpresterade i min dag
liga städning – det fanns inga barn,
bara städning – blev förföljd av
kvinnan i familjen och hotad med
utvisning. Men jag hängde kvar i
staden, studerade och växte så det
knakade, och glömde att jag led av
tunghäfta.
Det finns speciellt ett råd som
hon hade behövt då och även
långt senare i livet: Lita inte på al

»På varje arbetsplats finns minst
en idiot.«

Maria Antas växte upp i Borgå men bor idag i Stockholm och jobbar vid
Kulturrådet som handläggare för projekt som rör översättning av svensk litte
ratur. FOTO: CECILIA BRISANDER

En ung Maria Antas. FOTO: PRIVAT

la människor. Som ung kvinna kän
de hon samhörighet med kyrkan,
den gav henne kanaler för att tän
ka och känna som inget annat sam
manhang.
– Men det ovillkorliga kärleks
budskapet, och en barlast från min
barndom, gjorde att jag ville och
måste lita på precis alla människor.
Men alla vill inte varandra väl. De är
inkapslade i och beroende av makt
positioner, eller har personlighe

Samma dag som hon svarar på
dessa frågor har hon suttit tillsam
mans med en 28-årig litterärt skri
vande programmerare på flykt från
Ukraina.
– Han sade att ungefär 20 pro
cent av ett gäng kan skapa problem,
men att 80 procent vill skapa ge
menskap och goda mål att uppnå,
i god samstämmighet. Det slog mig
då att jag hade behövt tänka unge
fär så i tjugoårsåldern.
Hon har varnat sina egna barn
på väg in i vuxenheten: på varje ar
betsplats finns alltid minst en idiot
eller förstörare.
– Det är inte cynism eller förakt,
det är en utgångspunkt för övning
en i självrespekt, ett sätt att lära
sig hitta sina egna värderingar, si
nasanna känslor och att ta ansvar
för helheten. Det är en aktiv form
av kärlek.

Jesus: Kan vi få ett bord för 26 personer? Hovmästaren: Men ni är ju bara 13 personer?
Jesus: Jo, men vi ska alla sitta på samma sida.

LITA INTE PÅ ALLA

