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Stiftsdekanen är förstås inte vald än
och det finns också andra sökande med
meriter inom kyrka och församling.

2 173 MEDLEMMAR i församlingen i
Pedersöre valde hösten 2021 uppmärksammat teologie doktor Mia Anderssén-Löf till kyrkoherde.
Det signalerade den breda folkkyrkans
återkomst. Ett val i en församling engagerade för en gångs skull över hälften av
medlemmarna och 56 procent röstade.
Det har varit kvinnornas årtionde som
kyrkoherdar i Borgå stift, nu också i de
stora församlingarna – 30 år efter att yrket öppnades för kvinnor. Så starkt satt
den gamla ordningen i kyrkans väggar.
Valet i Pedersöre blev mer än en lokal
sak. Mia Anderssén-Löf tillträdde på ett
frontavsnitt i stiftet, där kvinnoprästfrågan är svår. Traditionell väckelse möter liberal livssyn. Men rätt människa, på rätt
plats, i rätt tid, tänkte många.
DÄREFTER söker Mia Anderssén-Löf
strax ett annat jobb i södra Finland och
vill nu bli stiftsdekan.
Frågan är om man därefter ska skriva
om en kvinnas rätt att välja sitt liv. Eller om
ett brutet förtroende gentemot dem som
stödde en för att de tyckte det var viktigt.
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BISKOP Bo-Göran Åstrand sitter, om livet har sin gång, på sin post för resten av
2020-talet. Därefter uppges många redan
vilja se Mia Anderssén-Löf som stiftets
nästa biskop, första kvinnan.
Frågan är om det den dagen är församlingsplattformen eller stiftskansliets fördel som ska visa sig ha varit bästa taktik.
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I PEDERSÖRE är en del förstås besvikna. Först läggs förnyelsens råstenar ut.
Sedan kan det visa sig att allt bara var
ett experiment. Allt förstärks av att kyrkoherden valdes av folket, i direktval.
Också i politiken frågas det om man
sviker sina väljare om man kliver av för
ett annat jobb. Det finns de som har kunnat sitta i riksdagen på färre röster än
Mia Anderssén-Löf fick i enbart Peders
öre. I en kommun är det ännu strängare att inte hoppa av, är man vald så sitter man i fyra år.
Som en nåd på slutet noterar vi ändå
att riksdagen känner till ett fall från 1949
då en riksdagsledamot tilläts avgå. Han
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Kajanaland – som kyrkoherde.
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”Vi tar det
för givet”

Vem är du? Carolina Lindström är kyrkoherde på
Åland och underlöjtnant i
reserven. Hon känner att folk
plötsligt insett att försvarsmakten behövs till något.

– I samband med hemförlovningen uppmuntras man att uppdatera sina uppgifter (i suomi.fi-onlinetjänsten). Försvarsmakten behöver veta om man har specialkunskaper. Till exempel läkare, ingenjörer
och präster kan jobba vid andra, strategiska punkter och inte direkt med truppuppgifter.

TEXT: SOFIA TORVALDS

Vad har prästerna för uppdrag om det
blir kris eller krig?
– Oberoende av vilken kris det är frågan
om måste församlingen sköta sina lagstadgade uppgifter. Prästernas huvudsakliga uppgifter kommer alltså att vara i församlingarna. Folk måste begravas och döpas och vigas. Vissa präster
har en uppgift inom försvaret. De stöder trupperna, andligt och psykiskt, och
har hand om underhållet, vars uppgift det
är att ta hand om de stupade.

År 2013 var Carolina Lindström beväring
i Dragsvik. Efter tjänstgöringen stannade
hon kvar som militärpastorns vikarie, vilket innebar att tiden i Dragsvik förlängdes till cirka två år. Beväringarna titulerade henne ”fru underlöjtnant”.
– Det är lite mer respektingivande än
”fröken”, säger hon.
Hur bedömer försvarsmakten var folk
– till exempel präster – ska placeras i en
kris- eller krigssituation?
– Krigsplaceringarna är hemliga. Placeringarna görs enligt tjänstgöring, behov
och person.
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Är det än idag prästernas uppgift att
meddela anhöriga om att någon stupat?
– Idag är det polisens lagstadgade uppgift att framföra dödsbud, också i undantagstillstånd.

GÖR:
Kyrkoherde i
Saltvik, Åland.
Uppvuxen i
Pargas. Underlöjtnant i
reserven.
FAMILJ:
Mannen Benny Andersson,
som också är
kyrkoherde.
INTRESSEN:
Dataspel och
att gå på gym.

Det finns ändå fortfarande ett band mellan försvaret och kyrkan?
– Ja. Vi har militärpräster i våra brigader,
liksom vi har präster i fängelser och på sjukhus. Militärpastorns uppgift är långt densamma i fredstid som i undantagstillstånd.
Hen stöder trupperna och vakar bland annat över att religionsfriheten förverkligas i
försvaret, och är kontaktperson till andra
religiösa samfund.
Har du upplevt en svängning i attityden
gentemot försvarsmakten under kriget
i Ukraina?
– Ja, attityden är helt annan nu. Plötsligt
är veteranernas berättelser verkliga. Vi
börjar komma ihåg det de en gång kämpade för och som vi nu tar för givet, så där
som i sången Veteraanin iltahuuto: snart
är bröderna borta, vem ska sedan minnas
varför de stred?
– Man kan kanske säga att både kyrkan
och försvaret hör till ett slags tyst underhåll, som vi tar för givet. När något händer blir de intressanta. Plötsligt är vi stolta över att ha det här systemet och den här
beredskapen.
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NYHETER
Mia Anderssén-Löf har sökt tjänsten som stiftsdekan vid
domkapitlet efter bara fem månader som kyrkoherde i
Pedersöre. – Jag har känt det som min kallelse och plikt,
säger hon.
TEXT: JAN-ERIK ANDELIN & SOFIA TORVALDS

TIPSA
OSS!

Har du ett
nyhetstips?
Epost:
redaktionen@
kyrkpressen.fi
Telefon:
040 831 6902
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Hon är beredd
att lämna
Pedersöre

Mia Anderssén-Löf, 37, är beredd att lämna kyrkoherdetjänsten i Pedersöre. Hon har
sökt det lediganslagna jobbet som stiftsdekan vid domkapitlet i Borgå som ska tillträdas i höst.
Det kan betraktas som överraskande
eftersom Mia Anderssén-Löf för bara åtta månader sedan i ett mycket uppmärksammat kyrkoherdeval valdes till tjänsten
i Pedersöre. Anderssén-Löf fick omkring
60 procent av rösterna mot motkandidaten Harry S. Backström.
Mia Anderssén-Löf säger att hon sökt
stiftsdekanstjänsten för att hon alltid haft
den tanken att hon vill tjäna kyrkan där
kyrkan behöver henne.
– Jag har känt det som min kallelse och
plikt att ställa mig till förfogande så att
domkapitlet får ett urval, ett utbud mot vilket de kan pröva vilket behov stiftet har för
den här tjänsten just nu.
Andra som skickat in ansökningar till
domkapitlet i Borgå är stiftssekreterare Tomas Ray och kaplanen Karl af Hälström. Till Kyrkpressen svarade åtminstone kaplanen och forskaren Johanna
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– Men jag tänker ändå att det viktiga med
kyrkoherdevalet i Pedersöre i augusti var
att församlingen fick reflektera över hurdant ledarskap de önskar för sin församling, hurudan utveckling man vill se i församlingens ledning. Den verkligheten försvinner ju ingenstans även om jag skulle
bli vald till en annan tjänst.
Hon poängterar att hon inte vill lämna Pedersöre, men är beredd att göra det.
– Jag trivs bra i mitt arbete som kyrkoherde, jag tycker vi har god gemenskap, det går
framåt med olika utvecklingsprojekt och
jag trivs väldigt bra. Skulle jag inte bli vald
till stiftsdekan fortsätter jag med glädje
mitt arbete där. Jag far inte från någonting.
En sak som vägt tungt då hon fattade beslutet att söka tjänsten är att hon tycker att
stiftsdekanens roll är så viktig..
– I ett litet stift blir flexibilitet och mångsidighet mer kritiskt. I ett större stift kan
flera tjänstemän nischa sig utifrån sina
styrkor och personliga preferenser. I Borgå stift har stiftsdekanens roll sett något
annorlunda ut än i de andra stiften – det
är kanske en diskussion man borde föra i
domkapitlet, om eller hur rollen borde harmonieras med de övriga stiftens.

"Jag såg inte öppningen komma"
I Pedersöre har Mia Anderssén-Löf funderat på stiftsdekanstjänsten en längre
tid, och medger att öppningen kom lite
väl snabbt för hennes del – bara ett halvt
år efter att hon började som kyrkoherde i
församlingen efter ett val som engagerade
många församlingsbor.
– Jag såg det inte komma, att den skulle lediganslås nu. Det kom överraskande.
Redan innan nyheten läckte ut hade hon
berättat för församlingens förtroendevalda och medarbetare att hon har sökt tjänsten, och insett att det finns en besvikelse
hos många, som hoppats att hon skulle
stanna längre.
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Har någon bett dig söka tjänsten?
– Ingen har ringt och bett mig söka. Det
som kommit mig till del är vinkar om att jag
kunde ha mycket att ge på den här tjänsten.
– För mig är den övergripande tanken
att jag vill tjäna den här kyrkan där kyrkan behöver mig. Var jag gör det mest effektivt just nu får domkapitlet ta ställning
till. Jag har frid över att ha ställt mig till förfogande, säger Anderssén-Löf.
Mia Anderssén-Löf har gjort en snabb
karriär som teolog och inom kyrkan. Hon
disputerade för teologie doktorsgraden
2017. Året därpå valdes hon till kyrkoherde i Nykarleby 2018, till kontraktsprost
2019 och till medlem av kyrkomötet 2020.
Stiftsdekanen betraktas ofta inom domkapitlet som "nummer två" vid sidan av biskop Bo-Göran Åstrand som leder domkapitlet. Stiftsdekanen svarar i huvudsak
för fortbildningen av präster inom stiftet.
Åbobiskopen Mari Leppänen var stiftsdekan vid Åbo ärkestift innan hon blev
vald till biskop.

270 av 380 motsätter sig
sammanslagning på Bergö
Cirka tre fjärdedelar av församlingsmedlemmarna på Bergö har skrivit under en namnlista som
motsätter sig sammanslagningen av Malax, Petalax och Bergö församlingar.
Namnlistan som cirkulerar har 270 namn och
församlingen 380 medlemmar.
– Folk här på Bergö är arga över initiativet och
flera har hotat att lämna kyrkan. Det jämförs med
kommunsammanslagningen då allt togs bort härifrån, säger Erik Söderholm, viceordförande för
församlingsrådet på Bergö.
Också i Petalax har namnlistor cirkulerat, men
där har inte uppslutningen varit lika stor som
på Bergö.
Senaste vecka lämnade de tre berörda församlingsråden och gemensamma kyrkofullmäktige
sina utlåtanden om initiativet till domkapitlet.
Församlingsråden i Petalax och Bergö församlingar motsätter sig sammanslagningen så gott
som enhälligt. Församlingsrådet i Malax är i sin
tur enhälligt för medan åsikterna i gemensamma
kyrkofullmäktige är delade, sex röster för och fem
emot, medan en röst var blank.
I namnfrågan understöds namnen Malax församling, Malax gemensamma församling och
Bergö församling.

Ukrainas metodister
bytte bort Moskvabiskop
Metodistkyrkan i
Ukraina har nu en
dansk biskop. En
extra centralkonferens i kyrkan har
flyttat över de ukrainska metodisterna
till biskop Christian
Alsteds nordiskbaltiska biskopsområde.
Metodistkyrkans
relativt lilla USAbaserade gren har bara fyra biskopar i Europa
med vidsträckta biskopsområden. År 2020 röstade metodisterna i Ukraina och Moldavien för att
lämna Moskvabiskopen Eduard Khegays område som omfattar de förra Sovjetstaterna.
Khegay har sagt sig acceptera beslutet, men har
sedan dess inte haft kontakt med församlingarna
i Ukraina. Biskopsarrangemanget är tillfälligt för
den tid kriget i Ukraina pågår.

FOTO: PEXELS/NATI

Björkholm-Kallio och kaplanen och assessorn Monica Heikel-Nyberg att de
kommer att söka tjänsten. Domkapitlets
andra prästassessor, kyrkoherde Stina
Lindgård kommer däremot inte att söka
jobbet. Ansökningstiden går ut den 20 maj.
I Borgå stift har bara 13 präster i aktiv
tjänst den formella behörighet som krävs
för de ledande tjänsterna vid domkapitlet.

»Jag har fått vinkar
om att jag kunde ha
mycket att ge på den
här tjänsten.«

FOTO: ARKIV/JOHAN SANDBERG

Mia Anderssén-Löf säger att hon inte vill
lämna Pedersöre, men är beredd att göra
det. FOTO: ARKIV/JOHAN SANDBERG
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– Vad är det som hindrar oss från att bara göra saker i kyrkan? frågade Helsingforsbiskopen Teemu Laajasalo om kyrkans projekt och processer.

Kyrkomötet: Biskop röt
till om projektdjungeln
Biskop Teemu Laajasalo har skrivit tvsketcher i sina dagar. Med en viss glimt
i ögat luggade han kyrkan för att ha gått
vilse i sin egen djungel av projekt och
processer. Och kyrkomötet applåderade.
TEXT OCH FOTO: JAN-ERIK ANDELIN
– Jag misstänker att jag har fått en överdos av projektprat, utvecklingsprat och
strukturprat i kyrkan. Jag har följt motioner och initiativ. Och det är bra. De framställs av människor som älskar sin kyrka.
Men jag har frågat mig: vad är det då som
hindrar? Vad hindrar oss att göra de förändringar som behöver göras här och nu?
Helsingforsbiskopen Teemu Laajasalo
kommenterade framtidsutskottets rapport
vid kyrkomötet med bästa raljansen från
sin tid som extraknäckande tv-komiker.
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»Verkligt
viktigt att
forskarstipendierna
skulle vara kvar.«

– Min oro är att vi (i kyrkan) är mästare
på att planera. Mästare på att specificera;
mästare på att skriva ner förhoppningar.
Och alltid finns det någon nivå inom förvaltningen vi tror är anledningen till att vi
misslyckas. I våra egna sinnen alltid någon annanstans.
Biskop Laajasalo tog exemplet med att
för få barn döps och blir medlemmar i kyrkan. Av det kan man göra kartläggningar,
projekt och initiativ.
– Och så utreder man hur det ska kunna göra kvalitativt, konsekvent, resultatinriktat, fastställbart, mätbart. Pappersprocesser där kyrkoherden bara borde skicka
iväg sina präster.
Kyrkomötet bröt efter biskop Laajasalos
inlägg ut i det för den församlingen ovanliga applåder.

Påminnelsen om vigslarna
Frågan om regnbågsvigslar behandlades i

kyrkomötet, trots att den under de senaste åren har visat sig vara närmast en frusen konflikt.
Kyrkomötet tros inte i sin nuvarande
sammansättning fram till hösten 2023 kunna lösa frågan med den 3/4-dels majoritet
som krävs. Särskilt många lekmannadelegater uppges stå fast vid den traditionella
synen på äktenskapet.
Trots det röstade kyrkomötet med 59–43
för att biskoparna ska arbeta vidare med
frågan.
Sparåtgärderna vid kyrkans centralförvaltning väckte också diskussion. Bland
Borgå stifts ombud väckte det i korridorerna höjda ögonbryn att den svenska centralen KCSA hade fått stå för närmare 10 procent av inbesparingarna.
Att fasta jobb vid kyrkans central Utbildning och forskning hade bevarats, medan
en stor mängd forskarstipendier hade strukits, väckte också diskussion.
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Vasa öppnar för
samkönade vigslar
Kyrkomötet hade vikt en kväll åt att möta
unga. Ombudet Patrik Hagman lyssnar.

Församlingsrådet i Vasa svenska
församling öppnar sina utrymmen för
vigsel av personer som tillhör sexuella
minoriteter.
TEXT OCH ARKIVFOTO: JOHAN SANDBERG

Borgå stifts delegation leddes som vanligt av
biskop Bo-Göran Åstrand.

– Det här är en av de få delar av forskningen som riktar in sig på den evangelisk-lutherska kyrkan. Det skulle vara verkligt viktigt att de här pengarna finns kvar,
sade lekmannaombudet Patrik Hagman,
teolog och forskare.

Byråkratiskt blomster

Beslutet fattades efter omröstning där rösterna föll tolv mot tre. Motförslaget var att
vänta tills kyrkan löst äktenskapsfrågan.
Därmed är Vasa sannolikt den första församlingen utanför Nyland och Åbo som
öppnar sina kyrkor för vigsel av medlemmar som tillhör en sexuell minoritet.
– Vi vill se representanterna för sexuella minoriteter som fullvärdiga medlemmar och att de ska ha samma rättigheter
som alla andra, säger kyrkoherde Mikael
Forslund, församlingsrådets ordförande.
Beslutet gäller alla utrymmen där den
svenska församlingen har förrättningar.
Men det berör inte finska församlingen,
trots att de delar samma utrymmen. Biskoparna i Borgå och Lappo stift har haft olika linje i frågan, eftersom Lappobiskopen
varnat präster som vigt par av samma kön.
Enligt kyrkoordningen har församlingsrådet tillsammans med kyrkoherden rätt
att bestämma vad kyrkan kan användas
till. Därmed kan de lokala församlingarna
avvika från kyrkans officiella linje, att äktenskapet är mellan man och kvinna. Den
lokala församlingen har makt att göra lo-

kala tillämpningar när det gäller användning av kyrkorummet.
– Situationen är lite knepig. Alla präster
har vigselrätt och äktenskapen är juridiskt
bindande. Då linjen i kyrkan har varit att
vänta och se så har inte prästerna fått använda den rätten. Nu har det skett en förändring i och med att stiften har olika linje när det gäller varningar till präster som
viger sexuella minoriteter, säger Forslund.
I församlingen har man tillräckligt
många präster som är beredda att viga par
av samma kön.
– Men om man tycker att det inte är förenligt med den ed man gett vid prästvigningen
ska man inte tvingas utföra sådana uppgifter.
Vi har präster som är villiga att viga. Men vi
har också präster som har frågor kring det.

Dessa församlingar viger

»De ska
ha samma
rättigheter
som alla
andra.«

Församlingar i Borgå stift som öppnat
kyrkan för vigsel av par av samma kön:
Borgå domkyrkoförsamling
Ekenäsnejdens svenska
Johannes
Matteus
Olaus Petri
Vanda svenska
Vasa svenska
Åbo svenska
I Esbo svenska församling är "bollen i
rullning" i och med att en finsk församling
i samma samfällighet fattat beslut om att
öppna Esbo domkyrka för vigsel av samkönade par.

Biskop Laajasalos inlägg fick lekmannadelegaten och ex-statstjänstemannen Lauri Palmunen från ärkestiftet
att muntert citera ur Kyrkostyrelsens
verksamhetsberättelse:
"Utvecklingstjänsteprojektets huvudmål är att ge en bedömning av strategins
effekter och en uppföljningsmodell för att
definiera och utvärdera effektmålen. För
att förbättra projekt- och processaktiviteter, och den ekonomiska uppföljningen
av dem, lanserades en uppföljningsprocess som uppdaterades i den gemensamma projektportföljen i mappen 'Verktyg
och pågående projekt'. För att stärka kyrkans framförhållningsfunktion byggdes
en situationsbildsprocess som bearbetas
i ett virtualteam bestående av olika enheter i organisationen."
Palmunen noterade att avsnittet dessutom talade om "ett modelleringsprojekt
för kunskapsorienterat ledarskap".
Mikael Forslund vill se representanter för sexuella minoriteter som fullvärdiga församlingsmedlemmar.
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Religionslöshetens
arv har i dag blivit
det nya normala
Finlandssvenska kulturkretsar i
Helsingfors utropade på 1900-talet
religionen som ett etablerat hyckleri.
Men ingen har forskat i hur religionslösheten har nedärvts privat i
familjer. Som när skådespelaren
Tobias Zilliacus växte upp.
TEXT: JAN-ERIK ANDELIN
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Elisabeth Söderhjelm föds i en adelsfamilj
i Helsingfors och döps aldrig som barn. I
dag är det ingenting dramatiskt med det.
Men det var det försommaren 1906.
I dag, över 100 år senare, visar forskarna, är det nya normala i samma huvudstad
att man är religionslös. Mindre än 50 procent av ortsborna hör till folkkyrkan. I Vanda går prognosen mot att bara var fjärde
ortsbo inom en generation hör till kyrkan.
Åren strax efter förrförra sekelskiftet ska
familjen Söderhjelm flytta, men då ska dottern Elisabeth inte ens enligt dåtida praxis
ha varit folkbokförd mer än på ett lösblad i
kyrkboken. I enhetskulturens Finland blev
alla helt enkelt bara döpta.

Elisabeths far Torsten Söderhjelm och
hans akademiskt bildade syskon Werner
och Alma hörde till den den kulturradikala Euterpe-kretsen. I den ifrågasatte man i
modernitetens namn allt från förryskningen i Finland till traditionell sexualmoral,
kyrka och religion.
– Filosofen Rolf Lagerborg som hörde
till samma krets var en naturvetenskapligt
motiverad ateist, och gjorde uppror genom
att vägra viga sig kyrkligt. Någon borgerlig
vigsel fanns inte och då trädde hans fästmö (Elna Selin) fram och vittnade avtalat
om att hon och Lagerborg hade haft sexuellt umgänge, varefter en domstol dömde
dem till äktenskap.
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Religionslös i Helsingfors
»Går vi i kyrkan så knäpper
mina föräldrar händerna då när
man ska. Och jag har fått höra
att när man dör så kommer man
till himlen. Men det är liksom
ingenting deep. Det finns ingen
ting vi inte får göra, för att Gud,
för att religionen.«
Janika, 33, studerande vid universitet
”Nya nyanser” – Jenni Spännäri.
FOTO: HEIDI STRENGELL

»Några år nu har jag gått i jul
kyrkan, liksom bara för att stilla
mig, inte för religionens skull.
Ensam, och för att jag är
nyfiken. Så att jag ska få några
egna jultraditioner.«
Aurora, 29, fysioterapeut

”Religionen förlegad” – Tobias ZIlliacus.
FOTO: LAURA MALMIVAARA

»När jag anmäldes till skolan
skulle mina föräldrar fylla i
något formulär. Då frågade min
mamma om jag tror på Gud. Det
var enda gången vi någonsin
hemma talade om att tro eller att
vara troende.«
»Folk tycks uppleva det som
lite fel att inte höra till någon
religion alls eller att inte kunna
säga vilken kategori man tillhör.
Folk vill veta vad du tror på och
vilken gemenskap du tillhör.«
Vilja, 29, jobbar med teater och musik

I Helsingfors
är det nya
normala
att man är
religionslös.
FOTO: TAPIO HAAJA/
UNSPLASH

”Förvånande pinsamt” – Merete Mazzarella.
FOTO: ARKIV/SOFIA TORVALDS

»Det jag ofta får förklara för
kompisar är varför jag inte tror,
men ändå hör till kyrkan. Det
är ett slags välgörenhetsidé. Jag
tycker om tanken att den där
pengen går till diakoni och
annat, för jag uppskattar vad
dom gör, fast jag inte tror.«
Matti, 30, jobbar med marknadsföring

Författaren och litteraturprofessorn
emerita Merete Mazzarella kan den här
delen av finländsk kulturhistoria. Efter en
nyutkommen bok är hon redan är inne på
följande. Den ska preliminärt handla om
Gud och religion.
– Jag ska försöka skriva mig fram till vad
det egentligen är jag tror för egen del, säger hon.
Fenomenet att det i vissa finlandssvenska
kulturkretsar har förblivit pinsamt att tala om tro fascinerar henne. Som när goda vänner över en lunch berättar hur deras barnbarn hade insisterat på att få gå i
skriftskola med läger.
– Och de två morföräldrarna hoppades
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verkligen att barnet inte skulle låta konfirmera sig till råga på allt – och det gjorde han inte heller, till deras stora lättnad.
Men det lät som han hade blivit i färd med
att bli kidnappad av någon konstig sekt.
Det gjorde mig väldigt förvånad, säger hon.
Precis som man kan ärva religiösa traditioner i familjer och släkter så har forskarna nu börjat intressera sig för att religionslöshet kan vara en hållning som går i arv.
Någon sociologisk studie av hur det religionskritiska eller agnostiska har nedärvts
i finlandssvenska kulturmiljöer har såvitt
de forskare KP har talat med aldrig gjorts.
Forts. på följande sida.

»Jag upplever att jag som
religionslös har rätt att till
exempel gå på yoga, som kan
ske lånar från något religions
samfunds verksamhet, men
jag tar bara det till mig, och inte
själva religionen.«
Kirsi, 33, sjukskötare
Citaten är ur Tiina Parkkinens pro gradu 2019
om religionslösa ur millenialgenerationen i
Helsingfors. Citaten kan ha komprimerats för
att göras mera lättlästa.
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Köpte ett Nya testamente i smyg
En dag i Hangö i början av 1980-talet gick
nioårige Tobias i smyg och köpte ett Nya
testamente. Farmor Harriet som han hade haft en nära relation till hade dött och
Tobias hade börjat grubbla.
– Det var för mig det första dödsfallet i
min närkrets och jag blev väldigt rädd för
döden. Då hade jag en rationell fas då jag
beslöt mig för att tro på Gud, för att inte
gå miste om den möjligheten ifall jag skulle dö. Jag började be och läste faktiskt nästan helt igenom Nya testamentet. Jag talade aldrig om det för någon.
Det säger Tobias Zilliacus, 50, skådespelare i dag.
Farmor hade varit den enda i släkten som
hade varit öppet troende. Det religionslösa
arvet hade i sin tur varit starkt på mormor
Elisabeths sida – hon som modernt aldrig
skrevs in i kyrkan 1906.
Tobias Zilliacus föräldrar var ut över
det också engagerade inom den politiska vänstern, också den kritisk till religion och kyrka.
– Religion var inte något vi någonsin pratade om, annat än om farmor, då vi ibland
kunde himla oss över hennes aftonböner
och andliga godnattsånger. Men annars var
det snarast ett slags icke-attityd.
Som barn gick Tobias inte på ett enda
dop; begravningarna hölls i kapell utan
präster. I skolan deltog han inte i religionsundervisningen och erbjöds inte heller i 80-talets Hangö några alternativ. Han
fick sitta i ett skilt rum och rita.
Tobias och Linda Zilliacus gifte sig civilt men med en kyrklig välsignelse efteråt. Om barnen var överenskommelsen att
de – i dag 19, 18 och 13 – inte skulle döpas
utan i sinom tid få välja själva.
– Vi har varit måna om att inte försöka påverka dem. Men skulle de ha haft
en dragning till tron skulle de absolut ha
fått gå den vägen. Men de har nog vuxit upp till hårdförare ateister än jag själv
och tror bara på det som naturvetenskapligt går att bevisa.

Religionslöshet kan vara ett familjearv, precis som religiösa traditioner kan vara det. FOTO: MIKA KORHONEN/UNSPLASH

Slut på tigandets kultur
Forskningen har först nu börjat fokusera
religionslösheten som ett familjearv precis som religiösa traditioner kan vara det.
– Nu bryts kulturen att inte tala om existentiella frågor i den allra yngsta generationen. Tidigare har det i många finländska familjer varit en tigandets kultur kring frågor
om åskådning, säger teologen och forskaren
Jenni Spännäri vid ett projekt vid Östra
Finlands universitet.
De unga talar nu mycket mera om livets
mening med sina vänner, om vad som är
rätt och fel, säger hon.
Det blir också allt mindre dramatik kring
de val man gör. I de stora städerna är religionslösheten det nya normala och man
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»Forskarna har
lustigt
nog trott
att man
är religionslös
som en
motreaktion mot
någonting.«

behöver inte längre motivera varför man
väljer bort skriftskolan eller religionstimmarna.
Fast någon jackpot för fritänkarföreningar och organiserad ateism är utvecklingen inte. De upplevs ofta som för extrema och
har bara några få tusen anhängare i hela
landet, säger flera forskare till KP.
– Forskningen gör också lustigt nog ofta
gjort misstaget att tro man är religionslös
som något slags motreaktion mot en religiös uppväxt eller så, säger Jenni Spännäri.

är han i dag moderat religionslös.
– Jag kan fortfarande gå i kyrkor och
tycka om gemenskapen i att sjunga psalmer tillsammans. Men jag knäpper kanske inte händerna.
Han betraktar ändå tro och religion i
många avseenden som gammal och förlegad – från en tid då man sökte stöd och
tröst inför saker man inte kunde förklara vetenskapligt, säger han.
– Om man uppdaterade lite kunde man
kanske få större trovärdighet.

”Religionen från en annan tid”
Tobias Zilliacus är aktuell med en ny politisk krimthriller på C More. Mitt i livet

För den här artikeln har KP också talat med
forskarna Jussi Sohlberg och Teemu Taira.
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I N K AST

Kunde, borde,
måste eller vill
MIN VÄN berättar att de ska förstora
sin terrass inför sommaren och han visar
ivrigt hur bred och djup den nya ska bli.
Det kommer att bli otroligt fint och det
låter onekligen som en dröm. Men det
låter samtidigt också lite som en mardröm. När ska de hinna vara helt lediga?
Ta dagen som den kommer? Läsa böcker? Bygga sandslott? Vila, vila, vila?
Livet på hyra har många fördelar, men
jag inser i just den stunden att det kanske allra bästa är att just de här projekten inte finns där. Vi behöver inte hela
tiden fundera på vad vi kunde, borde,
måste eller vill göra härnäst åt huset
eller gården. Vårt hem bara är.
Missförstå mig inte. Du får bygga ut
din terrass. Du får renovera badrummet. Du får byta golv i tvättstugan. Om

J AG F ICK U P P L E VA ...

du vill det och om det ger dig mer glädje än det kostar. Men du måste inte.
Och det gör hela skillnaden.
DET ÄR mycket man inte måste. Så
heter en bok av en av mina allra bästa
författare, Tomas Sjödin. I ett ständigt
flöde av andra människors lyckade projekt kan det vara svårt att komma ihåg
allt det där vi faktiskt inte måste. Vi
måste inte ha fräscha kulörer på kakelplattorna. Eller springa maratonlopp
i början av hösten. Eller göra den där
veckoslutsresan. Eller …
Jag tror det gör oss gott att längta och önska, men vi kan inte längta
och önska på alla fronter samtidigt.
Den som ständigt går omkring och
törstar efter ännu mer går ju ständigt
omkring och är törstig och förnöj-

»Vi kan inte längta
och önska på alla
fronter samtidigt.«

samheten lyser lätt med sin frånvaro.
FÖRNÖJSAMHETEN HAR ofta oförtjänt dåligt rykte och pekas ibland ut
som ett hot mot ambition och utveckling. Men ärligt talat – hur ofta är nutidsmänniskans största fallgrop att ambitionsnivån är för låg eller att hon vill
för lite? Däremot är det lätt att falla ner
i en grop av allt det där som vi kunde,
borde, måste eller vill.
Våren och allt det löftesrika som den
innebär är en underbar tid, men jag ser
också faran. Aldrig vill vi lika mycket
som inför sommar och semester. Aldrig tror vi att vi ska orka och hinna och
förmå lika mycket.
Jag hoppas att du får en sommar som
innehåller exakt de projekt du verkligen vill göra och att du har sinnesnärvaro nog att hoppa över precis alla andra. Det är mycket du inte måste. Det
mesta, faktiskt.
Amanda Audas-Kass är modersmålslärare och för tillfället finlandssvensk läs
ambassadör.

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

Tassar i natten
... på golvet i ett vardagsrum i en grå förort
i Vanda med Ring III brusande utanför. Vi
beslöt att litet liv ska flytta till oss. En katt.
Som ska mäta upp den del av vårt liv den
tassar med oss. Mjukt och hemlighetsfullt
om nätterna, seende sådant vi inte ser.
Jan-Erik Andelin
KYRKPRESSEN NR 10 • 11.5.2022
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BETRAKTAT

SÖNDAG 15.5.2022, Fjärde söndagen efter påsk
Söndagen ger kyrkoåret puls. Varje söndag har ett namn och ett tema som återkommer
i bibeltexterna. Den här sidan berättar vad de närmsta två söndagarna handlar om i
våra kyrkor.

Den här söndagen
kallas också Cantate som betyder Sjung! Denna söndag är mitt i kedjan
av glädjerika söndagar. Ledda av den heliga Anden får de kristna leva som
medborgare i det himmelska riket redan här i världen. Temat för söndagen är
Himmelrikets medborgare i världen.

Helgens texter
JOHANNA BJÖRKHOLM-KALLIO

Håll fötterna stadigt
på marken!
HÖR DU till de människor som älskar att röra sig ute i naturen när våren kommer? Att andas in den friska vårvinden
och låta solen värma kinderna och samtidigt känna glädjen
över att få leva och uppleva hur naturen än en gång vaknar
till liv efter en lång och mörk vinter. För visst var den mörk
och helt tillräckligt lång!
Tiden efter påsk är en glädjefylld tid i kyrkan. Den fjärde söndagen efter påsk påminns vi om hur vi har ett dubbelmedborgarskap – vi är himmelrikets medborgare i världen.
Bibeltexterna talar om hur Gud sänder oss hjälparen, den Heliga Anden. Guds Ande har ibland jämförts med vinden, som
rör sig vart den vill utan att vi kan se den.

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 63:7–9
ANDRA LÄSNINGEN
Jak. 1:17–21

”Jag har mycket mer
att säga er, men ni
förmår inte ta emot
det nu.”
Läs mera i
Joh. 16:5–15.

Psalmförslag
532
582
813
383
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

EVANGELIUM
Joh. 16:5–15

Herre, lär mig att hålla fötterna stadigt
på marken, mitt huvud och min själ
i himlen och mitt hjärta hos dem som
behöver mig mest.
Bönen är skriven av Johanna Björkholm-Kallio

»Den fjärde söndagen efter
påsk påminns vi om hur vi har
ett dubbelmedborgarskap.«
NÄR JAG tänker på Anden går mina tankar till berättelsen
om Elia. Han befinner sig i en situation där han gett sitt allt.
Han är ensam och övergiven. Då får han veta att Gud kommer att närma sig honom. Först uppstår en stark storm –
men Gud är inte i stormen. Sedan kommer ett jordskalv –
men Gud är inte heller där. Till sist kommer en oväntad stilla susning och där finns Gud. Det låter så bekant. Gud finns
där var vi minst anar!
Att vara himmelrikets medborgare i världen betyder att
vi behöver ha fötterna stadigt på marken. Vi lever här och
nu. Vi behöver inte låta oss kastas runt av fanatiska stormvindar som så ofta ger endast fredlöshet, fördomar och illamående. Att vara himmelrikets medborgare innebär att Gud
tar hand om oss och bär och leder oss. Egentligen är det inte så märkvärdigt.

Johanna Björkholm-Kallio är vårdledig kaplan i Jakobstads svenska församling. Hon drömmer om gemenskap, sommar och sol. Hennes tips: utmana dig själv
med att hitta tre glädjeämnen varje dag och berätta
dem för en vän.
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SÖNDAG 22.5.2022, Femte söndagen efter påsk

Nästa söndag
kallas också Bönsöndagen eller Rogate som betyder Bed! Anropa! Bönsöndagens texter handlar om bönen och om Kristus som den stora förebedjaren och
böneläraren. Temat är Hjärtats samtal med Gud.

Helgens texter
FÖRSTA LÄSNINGEN
Jer. 29:11–14

”I världen får ni lida,
men var inte oroliga,
jag har besegrat världen.”

ANDRA LÄSNINGEN
Ef. 3:14–21

Läs mera i
Joh. 16:23–33.

Psalmförslag
382
315
333
222
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

EVANGELIUM
Joh. 16:23–33
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I DIN FÖRSAMLING

PROGRAMMET
UNDER TIDEN
12.5–25.5

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

Testa gudstjänst!
Många vittnar om att deras liv förvandlats när
de gjort experimentet att gå till en gudstjänst
varje vecka. Tänk om du skulle ge gudstjänsten
en chans i en månad, och kolla vad som händer i dig själv och i ditt liv? På de här sidorna
kan du kolla in ett brett utbud av olika sorters
gudstjänster i församlingar i Nyland.

FOTO: KIRKON KUVAPANKKI / AARNE ORMIO

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
ESBO

Högmässor:
Esbo domkyrka sö 15.5 kl. 10.00:
Tvåspråkig mässa på de stupades dag
tillsammans med Espoon tuomiokirkkoseurakunta. Kanckos, Malmgren.
Karabacka kapell sö 15.5 kl. 10.00:
Ertman, Kronlund. Kyrkkaffe.
Olars kyrka sö 22.5 kl. 10.30:
Kanckos, Kronlund. Kyrkkaffe.
Esbo domkyrka sö 22.5. kl. 12.15:
Högmässa med konfirmation. Ertman, Kronlund, Brunell, Dannholm,
Emilia Tikkala, Vilja von Weissenberg.
Esbo domkyrka to 26.5. kl. 12.15:
Utegudstjänst. 150-års födelsedagsfest i församlingsgården för Kira Ertman, Nina Kronlund och Eeva-Liisa
Malmgren som fyller jämna år. Ifall
du vill komma ihåg med en gåva, får
du gärna göra det via Kyrkans Utlandshjälps Kvinnobank.
Familjeklubbar för föräldrar och
småbarn: Vi träffas på följande platser kl. 9.30–11.30: Sång och lek i
Sökö kapell varje ti. Esbo domkyrkas
församlingsgård varje on. I Mattby
kapell Imse Vimse varje to. I Köklax
kapell varje fre. Familjeklubbarna
fortsätter till 23.6.
Familjeläger: För familjer, ensamståKYRKPRESSEN NR 10 • 11.5.2022

ende med barn, mor-och farföräldrar
med barnbarn. 26–28.8 på Hvittorps
lägercentrum, Kyrkslätt. Deltagaravgift (kost & logi) mellan 35€–15€.
Barn under 3 år deltar gratis. Befrielse från avgift möjlig. Info och
elektronisk anmälan 23.5–12.6 på
esboforsamlingar.fi/kom-med/barnoch-familj. Frågor: helena.aitti-lindberg@evl.fi, 040–7636250
Hobbyklubbar för barn: Anmälningen
pågår till höstens Kockis & Sportis-klubbar för barn i åk 2,3 och 4.
Elektronisk anmälning senast 31.5
på esboforsamlingar.fi/kom-med/
barn-och-familj/barn-i-skolaldern.
Klubbarna hålls 2 ggr/vecka mellan
kl. 14–16.
Hilavitkutin-läger: Veckoslutsläger
på svenska och finska 23–25.9 med
tema Escape Room för 12–14-åringar. Busstransport till Enäseppä. Pris
35€. Elektronisk anmälan 1.6–2.9 på
esboforsamlingar.fi. Frågor: camilla.
dannholm@evl.fi
Samlingar för daglediga: kl. 13–14.30.
To 19.5 Torsdagsträffen med program,
servering och andakt i Södrik kapell.
Marthorna berättar om Östersjön och
bjuder på fiskpaj.
Stöd och hjälp: Olars kyrka lö. 14.5 kl.
11. Vid livets gräns – en livsbejakande
föreställning som består av teater
och musik och handlar om möten,

bemötande och musikens kraft vid
en sjukhusavdelning. Sjukhusmusiker
Anna Brummer och skådespelare
Helena Ryti. Till publik 18 år och uppåt. Kaffe/te och diskussion efteråt.
To 19.5 kl. 18. Sorgegruppens sista
träff: i Förrättningskapellet vid Esbo
domkyrka. Gruppens träffar leds av
församlingspastor Mirja, mirja.vonmartens@evl.fi.
Musik: fre 20.5 kl. 18. Vårkonsert
med pensionärskören Furorna; Guds
andedräkt – mässa i irländsk folkton,
i Sökö kapell. Dir. Håkan Wikman.
Program 15€.
Sö kl. 19. Musik i sommarkvällen:
– en avgiftsfri musikupplevelse på
söndagskvällar i Esbo domkyrka.
Konsertserien i samproduktion med
kantorer i Esbo svenska församling
och Espoon tuomiokirkkoseurakunta
inleds sö 29.5. Kammarkören Novena
sö 5.6. Fullständigt program: esboforsamlingar.fi/evenemang.
Vårutfärd: On 25.5 till Kyrkslätt. I
dagsutfärden ingår bl.a. guidad rundtur i Haapajärvi kyrka och Hvitträsk.
Pris 30€. Anmälning fortast möjligast
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, 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.

GRANKULLA

Sö 15.5 kl. 10: Tvåspråkig gudstjänst
på de stupades minnesdag i Sebastos.
Ulrik Sandell, Anna-Kaisa Tuomi, Anna Marte, Kari Huoponen, flygelhorn.
Efteråt uppvaktning vid de stupades
gravar. Kari Huoponen, trumpet.
Ti 17.5 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos, Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 10.30: Diakonimottagning
och brödutdelning i Sebastos.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine
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Granlund, Carola Wikström.
On 18.5 kl. 14: Kyrkosyföreningens
vårfest i Sebastos.
Torsdag 19.5
Kl. 10-11: Lovsångs- och förbönegrupp i Metodistkyrkan, Catherine
Granlund, Carola Wikström.
Granidagens konsert :”På ljustets
sida” på torget i Grankulla köpcentrum.Grankulla finska församlingens
damkör AccaBella, dir. Teija Palolahti,
Tiro Rohkimainen & band.
Sö 22.5 kl. 12: Högmässa i Sebastos,
Daniel Nyberg, Barbro Smeds. Kaffeservering.
Kl. 18: Sång till friheten. Konsert i Nya
paviljongen. Mammakören Änglaklang & Graziakören, dir. Heli Peitsalo.
Tvåorna från Granhultsskolan, dir.
Lotta Vaenerberg. Fritt inträde, programblad 10€ till förmån för Ukraina
via Kyrkans Utlandshjälp.
Ti 24.5 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos, Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 10.30: Diakonimottagning
och brödutdelning i Sebastos.
Kl. 12.45: Sångstund för pensionärer i
Casa Seniori, Barbro Smeds.
Kl. 13.30: Tisdagsträffen i Casa Seniori, Catherine Granlund, Barbro
Smeds. Vi sjunger vårsånger.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine
Granlund, Carola Wikström.
Sommarklubb för 3-7-åringar: i
Sebastos alla vardagar 7 - 17.6 kl.
9-13. Förhandsanmälning till daniela.
hilden@evl.fi

KYRKSLÄTT

Sö 15.5 kl. 11: Tvåspråkig gudstjänst i
S:t Mikaels kyrka
Må 16.5 kl. 17:30-19:30: Kompisklubb
i Ellen, för vuxna med specialbehov
Ti 17.5 kl. 13.30-15: Seniorgruppen i
Mikaeligården
Ons 18.5: Sista dagen att anmäla sig till
StressLess helg på Räfsö för personal
inom skolvärlden och småbarnspedagogiken i Kyrkslätt. Mer info på hemsidan under verksamhet för vuxna.
To 19.5 kl. 10-13: Förmiddag på Hörnan
Sö 22.5 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels kyrka

To 26.5 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels kyrka
www.kyrkslattsforsamlingar.fi
tel. 040 350 8213

TAMMERFORS

Sön 15.5: OBS! kl. 11 Tvåspråkig högmässa i Pispala kyrka, Åbo svenska
församlings barnkör, dir. Sofia Liljeström, Jaana Rantala, Tarja Laitinen,
Paula Sirén
Tis 17.5: kl. 12.30-15.45 Tisdagsklubben för eleverna i årskurs 3 i Svenska
Hemmet
Ons 18.5: kl. 13 Onsdagskaffe i
Svenska Hemmet, Vårkaffe med
vårsånger
Fre 20.5: kl. 15 Tyskaklubben i
Svenska Hemmet, ”Stubentigern”,
Silva Salonen, 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 22.5: kl. 11 Högmässa i Svenska
Hemmet, Antero Eskolin, Anna Arola
Tis 24.5: kl. 12.30-15.45 Tisdagsklubben för eleverna i årskurs 3 i Svenska
Hemmet
Tisdagar: kl. 8-10 Telefonjour om
neuropsykiatriska störningar (bl.a.
ADHD, autism) för familjer, lösningsinriktad neuropsykiatrisk coach Piu
Heinämäki, tfn 040 804 8587 (OBS!
Ingen telefonjour 17.5 och 24.5)

VANDA

FRE 13.5 kl. 14: Veckomässa i Folkhälsanhuset, Anu Paavola och Anders Ekberg.
SÖ 15.5 kl 10: De stupades dag. Högmässa i Helsinge kyrka S:t Lars. Kristian Willis, Tuomas Antola och Anders
Ekberg, Kransläggning vid hjältegraven i Helsinge efter högmässan kl.
11. Kransläggning vid hjältegraven i
Rödsand kl. 12 och kl. 12.30 vid minnesmärket i Sandkulla.
SÖ 15.5 kl 12: Mässa i Dickursby kyrka, Sini Aschan och Anders Ekberg.
TO 19.5 kl. 14-16: The Message Club
i Dickursby kyrka. Engelskspråkig
bibelstudiegrupp. Anmälan till Heidi
Salminen 050 3301828

TYSKA KYRKAN

Vårens körkonsert
Tisdag 24 maj 19.00 Tyska kyrkan, Unionsgatan 1, Helsingfors:
Musik full av vårstämning, livsglädje och naturkänsla vid sidan
av klagosång och längtan efter
fred i den Tysk-finska körens
konsert. Den tyska församlingens
trombonkör deltar också i lovsången till livet. Verk av Mendelssohn, Brahms, Hassler, Olsson,
Fauré, Kuula, Kuusisto, Fougstedt,
Nystedt. Dirigent är Agnes Goerke. Fri entré, program 10 euro.
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SÖ 22.5 kl 12: Konfirmationsmässa
i Helsinge kyrka S:t Lars. Vinterskriftskolans konfirmation. Sini Aschan,
Heidi Åberg. Obs tiden!
Ti.24.5 kl. 13: Seniorcafé i Dickursby
kyrka
TO 26.5. kl 10: Högmässa i Helsinge
kyrka S:t Lars, Anu Paavola och Heidi
Åberg.
Övrigt
TI 7.6-TO 9.6 Gubbläger: i Helsinge
skola. Du lär dig laga god och hälsosam mat ekonomiskt och sparsamt.
Anmälningar och förfrågningar diakon Heidi Salminen 0503301828.
Lägret ordnas i samarbete med
Dickursby Marthaförening.
TI 14.6 Pensionärernas utfärd till
Pokrova: Avfärd: kl 9.30 Håkansböle
kyrka, kl 9.40 Dickursby kyrka, kl
9.50 Folkhälsanhuset, kl 10.15. Pris
10€. Virtakyrkan. Anmälningar till
Annakatri Aho 0504645068.

HELSINGFORS PROSTERI
JOHANNES

www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Middagsbön och diakonijour: tisdag
17.5 kl 12 i Johanneskyrkan.
Veckomässa: onsdagar kl. 18 i Johanneskyrkan.
Högmässa: söndagar kl. 12 i Johanneskyrkan. Kyrkkaffe i kyrkan.
Mässa: söndagar kl. 10 i S:t Jacobs
kyrka. Kyrkkaffe. Mässan 15.5 är tvåspråkig, i samarbete med Lauttasaaren Seurakunta.
Mässa i Folkhälsanhuset i Brunakärr:
söndag 15.5 kl. 15.
Högmässa: torsdag 26.5 kl 12 i Johanneskyrkan.
GEMENSKAP  
Middagsbön och diakonijour: tisdag
17.5 kl. 12 i Johanneskyrkan. Diakoniarbetare på plats kl. 12-14.
Träffpunkt: tisdag 17.5 utfärd till Åbo
skärgård 17.5 kl. 9-18.
Samtalsgrupp bibel, tro och tvivel:
måndag 16.5 kl. 18 i Hörnan.
FAMILJER  
Musiklek: måndagar kl. 10 samt fredagar kl. 9.30 och 10.30 på Högbergsgatan. Servering. Tisdagar kl 14 i Bokvillan.
Babyrytmik: måndagar kl. 11 på Högbergsgatan. Servering.
Pilgrimsvandring för småbarnsfamiljer: torsdag 19.5 kl 10 i S.t Jacob.
Terminsavslutning för familjecaféet.
Nallegudstjänst: fredag 20.5 kl 10 i
Johanneskyrkan. Servering i kryptan.
MUSIK  
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla
kyrkan.
Evensong: torsdag 26.5 kl 20 i Johanneskyrkan. Kammarkören CCFreja medverkar.
UNGDOMAR OCH UNGA VUXNA   
Besök ungdomsarbetets hemsida
johannesungdom.wordpress.com för
program och senaste nytt!

MATTEUS

www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus
Mässor: Söndagar kl. 10 i Matteuskyrkan. 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 i Matteuskyrkan kl.
18-19.30. Följande träff är torsdag
12.5. Välkommen! För info kontakta
Gun Holmström, 040 759 6851.
Uppvaktning vid hjältegravar: De
stupades dag den 15.5. Vilan kl. 12,
Östersundom kyrkogård kl. 13.
Kristi himmelsfärdsdagens högmässa: 26.5 kl. 10 i Matteuskyrkan.
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. Vi håller på t.o.m. 31.5!
Tweentisdag: Öppet hus för barn i
åk 3–6. Kom och pyssla, spela TVspel, gör läxor tillsammans med en
hjälpis, häng med dina vänner och
fika. Tisdagar kl. 14-17. Vi håller på
t.o.m. 17.5!
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.
Sommarens läger: Mer info om lägren finns på vår webbsida, www.
helsingforsforsamlingar.fi/matteus.
Dagläger 1, 6–10.6, Dagläger 2, 1317.6, Dagläger 3, 1-5.8, Övernattningsläger för 11-14-åringar 21-23.6,
Övernattningsläger för 7-10 åringar
7-9.8. Sista anmälningsdag den 15.5!
Anmälan till catarina.barlund-palm@
evl.fi.
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.
PROGRAM FÖR OLIKA ÅLDRAR
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Stickklubben: Vi träffas 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
Kaffe på plattan: 21.5 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.
Motion & Mission -söndagsvandring:
15.5 kl. 15 i Hertonäs strand. Träff vid
Hertonäs metrostation på Österledens
sida. Maje Tast, 050 368 4612, Juho
Kankare, 050 380 3957. Eget kaffe
med. Under promenaden berättar ledarna om Matteus missionsprojekt.
Behöver du hjälp eller stöd?
Du kan alltid kontakta församlingens
anställda och diakoniarbetarna om
du behöver hjälp eller stöd i vardagen
eller bara någon att tala med! Våra
diakoniarbetare är Carita Riitakorpi
050-380 3986 eller Mari Johnson
050-380 3976.

PETRUS

www.petrusforsamling.net
Högmässa: Sö kl. 10. i Munksnäs
kyrka, 22.5 Thylin. Söndagsskola för
barnen. Sö kl. 12 i Åggelby gamla
kyrka, 22.5 Thylin.
Puls-gudstjänst: Sö kl. 15.30 i Petruskyrkan. Lovsång, undervisning
och gemenskap. Barnkyrka och
CoolKids i samband med gudstjänsten.
Petrusmässa 15.5: kl. 15.30 i Petruskyrkan. Hela församlingens gemensamma gudstjänst och vårfest.
Välkommen med hela familjen! Inga
andra gudstjänster denna söndag.
Gudstjänst på Kristi Himmelsfärds
dag: To 26.5 kl. 10 i Åggelby gamla
kyrka. Välkommen!
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!
Kl. 10 söndagsskola i Munksnäs i
samband med gudstjänst.
Barnkör och musiklek: Du kan redan
nu anmäla ditt intresse till höstens
musiklek grupper (föräldrar och barn
0-5år) och barnkör för lågstadiebarn.
Musiklek ti kl. 10 i Malm och to kl. 10 i
Haga. Barnkör ons kl. 15 i Petruskyrkan i Månsas. Kontakta kansliet för
mera information.
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BÖN OCH ANDAKT
Du kan alltid skicka in dina böneämnen: till pray.petrus@evl.fi, per post:
Petrus församling, Skogsbäcksvägen
15, 00630 Helsingfors.
GEMENSKAP OCH EVENEMANG
Vårtalko på Björkebo 14.5: Vi ställer
i ordning lägergården inför en ny säsong. Start från Helsingfors 14.5 kl. 9.
Vi bjuder på lunch, kaffe och middag.
Dagen avslutas med helgmålsbön
kl.18. Hemfärd kl. 19 - eller enligt
egen tidtabell. Mer info på hemsidan.
Anmälan: Ronny Thylin, 050-3803
548, ronny.thylin(at)evl.fi.
Minnesstund: Öppen minnesfest för
Stiga & Stina Fernström 14.5 kl. 16 i
Petruskyrkan. Varm mat, kaffe och
glada minnen. Mer info och anmälan
via https://bit.ly/stigastina

RASEBORGS PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

Sö 15.5
Högmässa: kl. 10 i Ekenäs kyrka.
Gudstjänst: kl. 10 i Tenala kyrka.
Gudstjänst: kl. 12 i Bromarvs kyrka.
Kransnedläggning vid hjältegravarna:
kl. 9 i Ekenäs, efter gudstjänsterna i
Tenala och Bromarv.
Sö 22.5
Högmässa: kl. 10 i Ekenäs kyrka.
Kristi Himmelsfärdsdag to 26.5:
Högmässa: kl. 10 i Ekenäs kyrka.
KONSERTER
Från Schumann till Sibelius: to 26.5
kl. 15 i Ekenäs kyrka. Helena Plathán,
Juhana Rauramo. Fritt inträde. Programblad 20€.
Musikmeditation 4: J.S. Bach: Soloviolinsonat nr 3, C-dur Telemann: ur
Fantasier för soloviolin. Frida Backman, violin. Fritt inträde | Programblad 20€
- lö 21.5 kl. 18 i Tenala kyrka
- sö 29.5 kl. 16 i Ekenäs kyrka
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

Sö 15.5:
- kl. 10.00 Högmässa: Degerby kyrka. Hellsten, Gustafsson Burgmann.
- kl. 12.00 Kransnedläggning, de
stupades dag: Degerby gravgård.
- kl. 12.30 Kransnedläggning, de
stupades dag: Ingå gravgård.
- kl. 13.00 Kransnedläggning, de
stupades dag: Västankvarn gravgård
- kl. 16.00 Konsert, Porvoon suom.
seurakunta: Ingå kyrka. Borgå finska
församlings barn-, ungdoms samt
unga vuxnas körer: Riimu, SAUNDI,
Sancti Amici, Lauluyhtye Frida, dir.
Minna Wesslund. Fritt inträde.
Må 16.5:
- kl. 13.15-15.00 Einsteinklubben för
lågstadie-elever: Församlingshemmet. Nylund.
Ons 18.5:
- kl. 13.00-16.30 After School: För-

ESBO

Läger för unga
Hilavitkutin-läger: Veckoslutsläger på svenska och finska
23–25.9 med tema Escape Room för 12–14-åringar. Busstransport till Enäseppä. Pris 35€. Elektronisk anmälan 1.6–2.9
på esboforsamlingar.fi. Frågor: camilla.dannholm@evl.fi
samlingshemmets 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.
To 19.5:
- kl. 11.30-13.00 Matservering – vårens sista: Församlingshemmet. 4 €/
person. Sköld-Qvarnström.
- kl. 13.00 Minnes- och stödgrupp
för närståendevårdare: Strandvägen
11. Nylands Minneslots, Lindell.
- kl. 17.00-19.00 Familjecafekväll:
med kvällsmål, lekparkens lekstuga
öppen. Nylund, Sköld-Qvarnström.
Fre 20.5:
- kl. 18.00 Israelisk dans: Församlingshemmet. Unnérus.
Lö 21.5:
- kl. 11.00-14.00 Bakluckeloppis:
Församlingshemmets parkering.
Platspris 5 €, som går till insamlingen Gemensamt Ansvar. Lekparkens
lekstuga öppen. Platsreserveringar:
noora.nylund@evl.fi el. tel. 050-501
1755/ Nylund.
Sö 22.5:
- kl. 10.00 Tvåspråkig festmässa:
Ingå kyrka. Vi firar församlingens
årsdag samt välkomnar församlingspastor Terese Norrvik. Sjöblom,
Norrvik, Gustafsson Burgmann.
Må 23.5:
- kl. 13.15-15.00 Pysselklubb för
lågstadie-elever: Församlingshemmet. Nylund.
- kl. 18.30 Bibelgrupp: Prästgården.
Norrvik.
Ons 25.5:
- 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 26.5:
- kl. 17.00 Tvåspråkig kärleksmåltid,
Kristi himmelsfärdsdag: Församlingshemmet. Anmälningar för servering-

ens skull senast 23.5. tel 09-2219 030
eller e-post: inga.kansli@evl.fi.
Ingå församlings kansli: öppet må-ti
kl. 9-12, ons-to endast telefonbetjäning, fre stängt. Mera information:
www.ingaforsamling.fi

KARIS-POJO

Sö 15.5 De stupades dag
kl. 10: Högmässa i Pojo kyrka.
kl. 12: Högmässa i Karis kyrka.
Kransnedläggning vid hjältegravarna:
kl. 9.15 i Pojo, kl. 11.30 i Karis och
kl. 13.30 Svartå.
Söndag 22.5
kl. 10: Gudstjänst i Pojo kyrka.
kl. 12: Högmässa i Karis kyrka *)
To 26.5 Kristi himmelsfärdsdag
kl. 10: Högmässa i Pojo kyrka.
kl. 12: Högmässa i Karis kyrka.
kl. 16: Högmässa i Svartå kyrka.
*) mässan 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

15.5. kl. 11.00: Tvåspråkig gudstjänst på
de stupades dag i Virkby kyrka. Laurin
Miehet sjunger. Kransnedläggning vid
hjältegravarna. Kyrkkaffe, kyrktaxi.
17.5. kl. 13.30: Samling för daglediga
i Virkby kyrka. Trevlig samvaro och
kaffe. Taxi.

DOMPROSTERIET
BORGÅ

Fre 13.5. kl. 19 Vigselmusikkonsert i
Domkyrkan: församlingarnas kantorer
Sö 15.5. kl. 10 Gudstjänst i Emsalö
kapell: Lovén, Söderström.
kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan:
Apostolidou, Lovén, Tollander, Ove
Blomqvists gudstjänstgrupp. Strömmas. Färdtjänst.
kl. 13.30 Uppvaktning vid Hjälte-
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gravarna: De stupades dag, på Näsebacken, Ståhlberg, Sihvo, Leo
Kylätasku, trumpet.
kl. 14.15 Kaffe på de stupades dag:
församlingshemmets festsal, Lundagatan 5
Må 16.5: pastorskansliet stängt.
Ti 17.5 kl. 12 Andakt med lunch för
pensionärer och arbetssökande, församlingshemmet på
Lundag. 5
To 19.5 kl. 9-11.30 Familjeträff med
vårfest: Domprostgården, Antila,
Strömfors
Lö 21.5 kl. 18 Konsert i Domkyrkan:
Borgå kammarkör
Sö 22.5 kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan: Eisentraut-Söderström,
Ståhlberg, Söderström, Tollander,
Gaudeamuskören, Anna Hennings
gudstjänstgrupp
Ti 24.5 kl. 12 Andakt med lunch: för
pensionärer och arbetssökande, församlingshemmet på Lundag. 5
On 25.5. kl. 18-19.30 Café au Lady: umgås med kvinnor i alla åldrar,
släppa vardagens rutiner för en stund
att luta oss mot varandra och låta
gemenskapen bära · att stilla sig och
fira en kort andakt. E-post: elefteria.
apostolidou@evl.fi, tel: 040 711 2800.
Vi träffas via Teams

Formgivaren Vala Boucht lät sig inspireras av domkyrkans fönster och andra asymmetriska detaljer i kyrkan.
FOTO: MAARIT MALINEN

SIBBO

Mer information: www.sibbosvenskaforsamling.fi
Anmälan till Bönen bär 1.6 kl. 9.30 på
Nilsas till Sara George, sara.george@
evl.fi, 050 566 3691 senast 20.5. En
dag med begrundan över bönens
kraft. Promenad, morgonkaffe, lunch.
Camilla Ekholm, Stefan Djupsjöbacka
och Sara George medverkar.
Anmälan till församlingens utfärd till
Elimä kyrka, Verla och Rudom gård
senast 7.6 till sibboforsamling@evl.fi
eller tel 09-230 1005 (må, ti, to
kl. 9-12), senast 23.5.
Lö 14.5 kl. 10-21 Missionsseminariet
Värdefull: Kyrkoby församlingshem.
Program på felm.finskamissionssallskapet.fi/kom-med/missionsfesten.
Sö 15.5 kl. 11.30 Uppvaktning på de
stupades dag: Gamla kyrkan.
kl. 12.30 Högmässa: Sibbo kyrka.
OBS tiden!
On 18.5 kl. 10 Frukost: Söderkulla kyrka.
kl. 18 kvinnor mitt i livet: Nilsas. Våravslutning.
Sö 22.5 kl. 10 Mässa: Söderkulla kyrka.
kl. 12 Högmässa: Sibbo kyrka. Välsignelse av hjälpledare.
Må 23.5 kl. 10 Diakonisyföreningens
vårutfärd: till Gallen-Kallelamuséet
i Esbo. Anmälan till Sara George 050
566 3691 senast 20.5.
On 25.5 kl. 10 Frukost: Söderkulla
kyrka. Inleds med firande av nattvard.
To 26.5 kl. 18 Mässa på Kristi himmelsfärds dag: Sibbo kyrka. Strömmas på Youtubekanalen Kirkko
Sipoossa – Kyrkan i Sibbo.
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Esbo domkyrka fick
nytt dopträd
– Det är en påminnelse om att vi alla är som
löv på ett träd, delar av en kropp, trädet Jesus
Kristus, säger Heidi Jäntti, som är kaplan i Esbo. Dopträdet formgavs av en studerande vid
Aalto-universitetet.
TEXT: AGNETA GESTRIN/ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

ESBO Heliga 3 är ett unikt dopträd designat för Esbo domkyrka
med hänsyn till kyrkans gamla formgivning. Dopträdets
formgivare Vala Boucht lät
sig inspireras av fönstret bakom det gamla altaret.
– Dopträdets bågar symboliserar treenigheten, under
vilken de döptas namn hänger
skyddade i en och samma troende familj, säger Boucht.
Uppdraget att formge ett dopträd
var ett samarbetsprojekt mellan
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Esbo svenska församling och

Barnens namn blir som löv på ett
träd. FOTO: MAARIT MALINEN

Aalto-universitetet, som en del av
kandidatstudierna för de studerande i formgivning. De olika förslagen
bedömdes av en urvalsgrupp som
bestod bland andra av kyrkoherde
Kira Ertman och Antti Kujanpää
(numera pensionerad). Dopträdet
togs i bruk 24.4 i samband med en
tvåspråkig festhögmässa.

»Dopträdets grenar bär barnen
inför Gud.«
– Dopträdet är en symbol för
dopets gåva, det är en påminnelse om att vi alla är
som löv på ett träd, delar
av en kropp, trädet Jesus Kristus. Dopträdets
grenar får bära barnen
inför Gud, som en bön
om välsignelse och beskydd för vart och ett av
barnen på trädets grenar.
Dopträdet talar också om
delaktigheten i förlåtelsens
glädje, över glädjen att få vara
Guds barn bland alla barn i Guds
familj, säger kaplanen Heidi Jäntti från Esbo svenska församling.
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Ställ upp fast
fyra år känns
som en lång tid
Låt inte studier och andra framtidsplaner hindra dig från att ställa upp
i församlingsvalet, säger Nicolina
Grönroos.
TEXT: JAN-ERIK ANDELIN

BORGÅ Nicolina Grönroos, 30, låter som
en erfaren politiker när hon talar om de senaste tr e perioderna som beslutsfattare inom kyrkan i Borgå.
Som 18-åring blev hon invald första
gången, som enda ung kandidat. Den and
ra perioden stod hon över för att hon studerade i Åbo och Vasa. Och den tredje perio
den gjorde hon comeback.
Ändå hoppas hon att många unga ska
ställa upp i församlingsvalet i november.
– Många är oroliga för att ställa upp, för
att det är i den åldern man flyttar bort från
hemstaden och inte vet vad som händer de
kommande fyra åren. Men jag har sagt att
också bara ett eller två år kan vara jätteviktiga, säger Nicolina Grönroos.
Den som är i arbetslivet kan ju också
plötsligt flytta eller få något nytt jobb.
Som det gick för henne själv – hon jobbar nu som ungdomsledare i Johannes församling i Helsingfors och slutar som förtroendevald i Borgå.
Det finns två val att ställa upp i. Man kan
bli vald till både församlingsrådet och
kyrkofullmäktige. Vad är skillnaden?
– Det enkla är att församlingsrådet är närmare församlingen och dess verksamhet.
Är man är osäker på att ställa upp så är det
där det är lättare att börja.
Gemensamma kyrkofullmäktige handlar mera om det byråkratiska som sköts av
samfälligheten som i Borgå är den finska
och den svenska församlingens gemensamma förvaltning, säger hon.
– Där fattas mera betydande beslut. Där
hör och lär man sig jättemycket om man
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Nicolina
Grönroos
började i
församlingsrådet som
18-åring.
FOTO: PRIVAT

»Jag
gjorde
min valkampanj
på Facebook och
Instagram.«

till exempel är mer inriktad på att i framtiden påverka inom kommunen, eller av en
politisk bana, säger hon.
Nicolina Grönroos har varit med om stora
beslut bland annat om kyrkans hus i Borgå. Församlingen avstår till exempel från
Svenska församlingshemmet och dess populära ungdomsvåning UV.
– En komplicerad grej. Jag vet och förstår att det har varit en viktig plats för
många församlingsmedlemmar och det
är jobbigt att säga hej då. Men om man
lyssnar på dem som har jobbat där så har
de sagt att huset inte har fungerat. Och
andra känner sig hemma på nya ställen,
säger hon.

Behöver man göra valkampanj om man
ställer upp?
– Jag postade nog mest bara material på
Facebook och Instagram. Och hade många
kompisar och släktingar i Borgå. Men bor
man på en ny ort kan man få jobba lite.
Församlingsvalet är också viktigt för att
det är via församlingarna som till exempel
kyrkomötet eller biskopen väljs.
– Många unga som inte har varit engagerade i lokalförsamlingen på en ny ort har
ändå gått och röstat, när de har förstått
hur de de valda sedan ”röstar vidare”. Om
man till exempel vill få igenom samkönade vigslar som var den stora diskussionen
i det senaste valet.
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DOMPROSTERIET
BORGÅ
Fre 13.5. kl. 19 Vigselmusikkonsert i Domkyrkan:
församlingarnas kantorer
Sö 15.5. kl. 10 Gudstjänst i Emsalö kapell: Lovén,
Söderström.
kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan: Apostolidou,
Lovén, Tollander, Ove Blomqvists gudstjänstgrupp.
Strömmas. Färdtjänst.
kl. 13.30 Uppvaktning vid Hjältegravarna: De stupades dag, på Näsebacken, Ståhlberg, Sihvo, Leo
Kylätasku, trumpet.
kl. 14.15 Kaffe på de stupades dag: församlingshemmets festsal, Lundagatan 5
Må 16.5: pastorskansliet stängt.
Ti 17.5 kl. 12 Andakt med lunch för pensionärer
och arbetssökande, församlingshemmet på
Lundag. 5
To 19.5 kl. 9-11.30 Familjeträff med vårfest: Domprostgården, Antila, Strömfors
Lö 21.5 kl. 18 Konsert i Domkyrkan:
Borgå kammarkör
Sö 22.5 kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan: Eisentraut-Söderström, Ståhlberg, Söderström, Tollander, Gaudeamuskören, Anna Hennings gudstjänstgrupp
Ti 24.5 kl. 12 Andakt med lunch: för pensionärer
och arbetssökande, församlingshemmet på Lundag. 5
On 25.5. kl. 18-19.30 Café au Lady: att umgås
med kvinnor i alla åldrar · att släppa vardagens
rutiner för en stund · att luta oss mot varandra och
låta gemenskapen bära · att stilla oss och fira en
kort andakt. E-post: elefteria.apostolidou@evl.fi,
tel: 040 711 2800. Vi träffas via Teams.

SIBBO
Mer information: på Sibbo svenska församlings
hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi
Anmälan till Bönen bär 1.6 kl. 9.30 på Nilsas till
Sara George, sara.george@evl.fi, 050 566 3691
senast 20.5. En dag med begrundan över bönens
kraft. Promenad, morgonkaffe, lunch. Camilla
Ekholm, Stefan Djupsjöbacka och Sara George
medverkar.
Anmälan till församlingens utfärd till Elimä kyrka,
Verla och Rudom gård senast 7.6 till sibboforsamling@evl.fi eller tel 09-230 1005 (må, ti, to
kl. 9-12), senast 23.5.
Lö 14.5 kl. 10-21 Missionsseminariet Värdefull:
Kyrkoby församlingshem. Program på felm.finskamissionssallskapet.fi/kom-med/missionsfesten.
Sö 15.5 kl. 11.30 Uppvaktning på de stupades dag:
Gamla kyrkan.
kl. 12.30 Högmässa: Sibbo kyrka. OBS tiden!
On 18.5 kl. 10 Frukost: Söderkulla kyrka.
kl. 18 Kvinnor mitt i livet: Nilsas. Våravslutning.
Sö 22.5 kl. 10 Mässa: Söderkulla kyrka.
kl. 12 Högmässa: Sibbo kyrka. Välsignelse av
hjälpledare.
Må 23.5 kl. 10 Diakonisyföreningens vårutfärd: till
Gallen-Kallelamuseet i Esbo. Anmälan till
Sara George 050 566 3691 senast 20.5.
Må 23.5 kl. 18.30 Vårkonsert: Församlingshemmet
i Kyrkoby, Församlingens musikgrupper uppträder.
Fritt inträde. Servering.
On 25.5 kl. 10 Frukost: Söderkulla kyrka. Inleds
med firande av nattvard.
To 26.5 kl. 18 Mässa på Kristi himmelsfärds dag:
Sibbo kyrka. Strömmas på Youtubekanalen Kirkko
Sipoossa – Kyrkan i Sibbo.

MELLERSTA NYLANDS
PROSTERI
VANDA
FRE 13.5 kl. 14: Veckomässa i Folkhälsanhuset,
Anu Paavola och Anders Ekberg.
SÖ 15.5 kl 10: De stupades dag. Högmässa i Helsinge kyrka S:t Lars. Kristian Willis, Tuomas Antola
och Anders Ekberg, Kransläggning vid hjältegraven
i Helsinge efter högmässan kl. 11. Kransläggning
vid hjältegraven i Rödsand kl. 12 och kl. 12.30 vid
minnesmärket i Sandkulla.
SÖ 15.5 kl 12: Mässa i Dickursby kyrka, Sini Aschan
och Anders Ekberg.
TO 19.5 kl. 14-16: The Message Club i Dickursby
kyrka. Engelskspråkig bibelstudiegrupp. Anmälan
till Heidi Salminen 050 3301828
SÖ 22.5 kl 12: Konfirmationsmässa i Helsinge kyrka S:t Lars. Vinterskriftskolans konfirmation. Sini
Aschan, Heidi Åberg. Obs tiden!
TI 24.5 kl. 13: Seniorcafé i Dickursby kyrka
TO 26.5. kl 10: Högmässa i Helsinge kyrka S:t Lars,
Anu Paavola och Heidi Åberg.
Övrigt
TI 7.6-TO 9.6 Gubbläger: i Helsinge skola. Du lär
dig laga god och hälsosam mat ekonomiskt och
sparsamt. Anmälningar och förfrågningar diakon
Heidi Salminen 0503301828. Lägret ordnas i samarbete med Dickursby Marthaförening.
TI 14.6 Pensionärernas utfärd till Pokrova.
Avfärd: kl 9.30 Håkansböle kyrka, kl 9.40 Dickursby kyrka, kl 9.50 Folkhälsanhuset, kl 10.15. Pris
10 €. Virtakyrkan. Anmälningar till Annakatri Aho
0504645068.

BORGÅ Trivas tillsammans

SIBBO Att be

Sommarcafé på
Domprostgården

En junidag på
Nilsas om bön

Välkommen till Sommarcafé för barnfamiljer i Domprostgårdens klubbhus.
Vi är både ute och inne beroende av
väder. Caféet är öppet måndagar från
30.5 till 20.6 kl. 10–12.

Den 1 juni blir det en dag på Nilsas
lägergård då vi begrundar bönens
kraft. Det blir promenad, morgonkaffe och lunch, med Camilla
Ekholm, Stefan Djupsjöbacka och
Sara George.

Vi som välkomnar dig är Kerstin Eklöf,
Anita Strömfors och Jenni Antila!

Du behöver anmäla dig - se information i församlingens radannons!
FOTO: UNSPLASH - JON TYSON
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KOLU M N E N

Testa gudstjänst!
Många vittnar om att deras liv förvandlats när de gjort
experimentet att gå i en gudstjänst varje vecka. Tänk om
du skulle ge gudstjänsten en chans i en månad, och kolla
vad som händer i dig själv och i ditt liv? På de här sidorna kan du kolla in ett brett utbud av olika sorters gudstjänster i församlingarna i ditt närområde.

GUNVOR HADDAS

Naturen ger
glädje i ångesten
EFTER ATT HA firat semester i två hela veckor kom jag verkligen ifrån alla jobbtankar. Kroppen och knoppen fick vila
och följa sin inre klockas rytm både på kvällen och på morgonen, men också under dagen. Jag fick ta mig en tupplur då
jag kände för det och det var skönt.
Vädret var jättefint och det var dags att plocka fram cykeln.
Skönt att susa fram i värmen och att upptäcka naturen som
höll på att vakna. Jag tog en tur med cykeln varje dag för att
upptäcka vårens blommor och lyssna på fågelsången.

FOTO: KIRKON KUVAPANKKI / AARNE ORMIO

VANDA Gubbläger

Lär dig laga mat!
Kom på Gubbläger i Helsinge
skola, ti 7.6–to 9.6. Du lär dig
laga god och hälsosam mat
ekonomiskt och sparsamt.
Anmälningar och förfrågningar diakon Heidi Salminen
0503301828. Lägret ordnas
i samarbete med Dickursby
Marthaförening.

»Skönt att susa
fram i värmen
och att upptäcka
naturen som höll
på att vakna.«
NATUREN GER så mycket glädje att det känns som en nåd av
Gud. Kriget i Ukraina känns avlägset just där och då – bland
fåglar, porlande bäckar, alla sippor och tussilago. Allt väcks
till liv och man vill bara känna glädje.
Det känns som om man lever i två vitt skilda världar, en
spirande vacker och en ful och mördande med döden bakom ryggen.
DET ÄR SVÅRT att inte känna sorg, ilska och förakt när ett
krig får pågå i dagens värld. Många av oss känner ångest.
Psykologens bästa tips är just att gå ut i naturen och röra på sig. Då man är i fysiskt gott skick tenderar även psyket att vara det.
Jag tänker fortsätta med att hoppa på min cykel och trampa iväg i vårens vackra landskap.

Gunvor Haddas är informationssekreterare i Borgå
svenska domkyrkoföramling.
KYRKPRESSEN NR 10 • 11.5.2022
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Ann-Britt Olenius-Steffansson och Eva Nikkanen, som är missionskretsens föregående ordförande. FOTO: PRIVAT

Missionskretsen
är en dagträff
från bondetiden
Ann-Britt Olenius-Steffansson leder
en av de flitiga missionskretsarna i
Sibbo.
TEXT: JAN-ERIK ANDELIN
SIBBO – Ännu för tjugo år sedan fanns det
missionskretsar här i nästan alla byar, säger Ann-Britt Olenius-Steffansson. Hon
är pensionerad lärare och är med och håller
i gång det fortfarande mycket aktiva missionsintresset i Sibbo svenska församling.
Hon leder Norra Paipis missionskrets
som med Kyrkoby och Box missionskretsar är de tre som fortfarande finns kvar.
Närmare 4 000 euro samlade missionskretsen i Norra Paipis in varje år före
coronapandemin.
– Vi tycker om att vara hemma hos var-
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»Min
mamma
gjorde
det här,
och före
det hennes
mamma.«

andra, men under pandemin samlades vi i
Norra Paipis bykyrka, för att hålla avstånden. Om vi alla är på plats är vi tolv.
Finns det någon modell för hur ett missionsmöte ska gå till?
– Så där historiskt vet jag inte hur det har
varit. Det är dagtid varannan vecka och vi
är ju alla pensionärer. Vi börjar med andakt
och psalmer, en gammal och en ny, och sedan är det kaffe. Sedan har vi en skål där
vi lägger pengarna som går till missionen.
Så länge det här var ett jordbrukssamhälle med bondgårdar, så kunde man ju ha möte mitt på dagen, och vi har hållit kvar det
på det sättet, säger Ann-Britt Steffansson.
Missionskretsen är en tradition hon har
ärvt av sin mamma och sin mormor.
Efter kaffet blir det nyheter och rundbrev
från missionärerna. Just nu stöder Sibbo
församling missionsarbete i Etiopien och
i Mellanöstern via tv-kanalen Sat 7.
Församlingen också stött Andrey och
Christina Heikkiläs barnhemsarbete i
Sankt Petersburg. Dit har man skickat
mammalådor och Moder Teresafiltar. Av
missionsfälten är Sankt Petersburg också det enda som missionskretsen någonsin själv har besökt.

Rysslandsarbetet kommer man nu att avveckla; det ska ha beslutats redan före det
nu pågående kriget.
Varje år ordnar Norra Paipis missionskrets också i bykyrkan en stor missionsauktion, som lockar folk långväga ifrån.
Missionskretsen har också ett samarbete
med byns Marthaförening.
Har det någonsin rest ut några missionärer riktigt från Sibbo?
– Vi har ju haft Erik och Kerstin Vikström,
han hade sin första prästtjänst här i Sibbo
och fick många personliga vänner. Så vi
håller också kontakt med deras dotter Anna Tikum som nu är missionär.
Från Sibbo var också Stefan Weckström
som på 1990-talet började arbeta bland tyska muslimer.
Och så håller hon nästan på att glömma
Rolf Steffansson, sin mans son, som också har varit missionär i Tanzania och som
i dag är direktor för hela Finska missionssällskapet FMS.
Den 14 maj blir det FMS stora missionsseminarium i Sibbo. Missionskretsarna har
med ålderns rätt överlåtit arrangemangen
till församlingen.
– Men ett lotteri ska vi ha där.
KYRKPRESSEN NR 10 • 11.5.2022
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PÅ GÅNG I STAN
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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.

Anden gav en
helt ny frihet
JAG HAR ganska nyligen fyllt 25. Det
känns som en milstolpe. Man är liksom
tillräckligt gammal men fortfarande
ung. Samtidigt känns det som en ålder då jag blir ställd inför mitt hittills
levda liv och behöver plocka isär och
kanske omdefiniera vissa saker. Vem
är jag och vem vill jag bli? Vad är riktningen i mitt liv? Vad tar jag med mig
och vad vill jag lämna?

KOLUMN
Matilda Enlund
är med i ledarteamet på lärjungaskolan Transform.

INFÖR MIN födelsedag reflekterade jag
över det gångna året, som för mig har varit väldigt händelserikt på både ett inre
och ett yttre plan. En av mina viktigaste insikter lyder så här: ”Den Helige Andes verklighet är påtaglig, kraftfull och
frigörande.” För mig blev detta en rea-

litet denna vinter, när jag fick uppleva
Den Helige Andes närvaro på nya sätt
som var kraftfullare än någonsin tidigare. Min kropp skälvde, jag blev varm inuti och min själ och ande lyfte. Det kändes som liv, som att bli fri.

lätt när rädslor, lögner, missmod fick ge
vika och det bara var Jesus och jag. Jesus som fick komma in med sin kärlek,
sin sanning, sin frihet, sitt liv.

VÅR ANDE är skapt för att möta Gud.
Och det kan se ut på väldigt olika sätt,
men den gemensamma nämnaren är frihet. ”Herren är Anden, och där Herrens
Ande är, där är frihet” (2 Kor 3:17). Detta bibelord fick en helt ny betydelse för
mig. Jag insåg att jag trodde jag hade vetat vad Jesus menar med frihet. Men när
Den Helige Ande fick fylla mig upplevde jag en helt ny frihet. Min själ blev så

MÖTET MED Den Helige Ande öppnade upp en ny dimension i vad livet med
Jesus egentligen handlar om. Vi var aldrig tänkta att leva i egen kraft. Den Helige Ande var alltid tänkt att utgöra en del
av livet som Jesu lärjunge. På samma sätt
som vi kan känna Fadern och Sonen kan
vi också känna Den Helige Anden. Han
är Hjälparen. Vår vän. Tröstaren. Kraft.
Han är sanningens och uppenbarelsens
Ande. Och Han pekar ständigt på Jesus
och gör honom levande i oss.

»Den Helige Ande
är påtaglig, kraftfull
och frigörande.«

SÅ DET jag vet om riktningen för mitt
liv vid det här laget, är att jag vill bli en
kraftfull kvinna i Guds rike, fylld av Den
Helige Andes kraft, ledning, inspiration
och glädje för att få bli till kärlek för vår
brustna värld och göra allt det som Han
har kallat mig till.

Hallå där
Elsa Thylin!
Hon ska delta i Petrus församlings
dagsläger i sommar.
– DET ROLIGASTE med barnlägret är programmet och särskilt tävlingarna. I början av veckan delas alla in i lag och så
tävlar man i samma lag resten av veckan. Det är ofta olika
samarbetstävlingar och det bästa laget får pris.
Hon är 12 år och har varit med på församlingens dagsläger varje sommar ända sedan hon var 7 år. I år får hon testa
på att vara med i ledarteamet som minihjälpledare.
– LÄGRET ÄR kanske främst till för lite yngre barn än jag.
Det finns både vuxenledare, hjälpledare och så minihjälpledare. Jag får säkert göra lite små uppgifter.
JOHAN MYRSKOG
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Matteus församlings kantor Niels
Burgmann har sysslat med musik sedan unga år. Han skriver också egen
musik och inspireras av både texter
och andra former av konst.
TEXT OCH FOTO: JOHAN MYRSKOG
– Musiken har nog varit med mig ända från
början. Min pappa var orgelbyggare, vilket
gjorde att vi alltid hade huset fullt med olika instrument som jag tyckte om att testa.
Min mamma utbildade sig senare till kantor och i något skede konstaterade hon att
det är lika bra att jag får ta lektioner då jag
ändå håller på och spelar hela tiden.
Niels Burgmann är född i Tyskland och
uppvuxen i Sverige. Efter att ha tagit organistexamen i Sverige ville han studera vidare och valet föll på Sibelius-A kademin i
Helsingfors. Nu jobbar han sedan flera år
tillbaka som kantor i Matteus församling.
– Det var i tonåren som jag blev seriös
med att spela musik, men jag började studera musik först senare. Jag tyckte både
om klassisk musik och rockmusik, vilket
utgjorde en god musikalisk balans. Min orgellärare talade varmt om kantorsyrket och
det var väl en av orsakerna som ledde in
mig på kyrkomusik.

»En god
musiker
är den
som kan
reda upp
alla fel
hen gör.«

Behöver vara nyfiken och flexibel
Niels Burgmann betonar att en god musiker inte nödvändigtvis är en musiker som
aldrig gör några fel.
– En god musiker är den som kan reda upp
alla fel hen gör, säger han med ett skratt.
Han beskriver en god kantor som någon
som är både flexibel och som kan tänka utanför sina egna preferenser och referensramar.
– Alla kantorer har inte lyxen att ha kolleger, vilket gör att det kan vara ganska krävande att göra allt själv. Då är det bra att
vara nyfiken på både människor och musik och att våga prova på det som kanske
känns lite obekvämt. Vi som har inflytande behöver vara lyhörda för vad för slags
musik församlingsborna behöver.
Han tänker att kyrkomusiken i framtiden på många sätt kommer att utformas
på olika sätt på olika lokala plan.
– Det finns utrymme för väldigt olika
slags musik. Det som kantorer kanske behöver akta sig för i framtiden är att glömma bort sådan musik som inte tilltalar alla. Samtidigt som jag också tror att det är
bra att våga vara självkritisk och pragmatisk och ställa sig frågan, till exempel inför nästa psalmbok: vilka sånger använder vi inte?
Förutom orgeln, den liturgiska och den
klassiska musiken har Burgmann de senaste 15 åren även upptäckt en ”ny” iden-
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MUSIKEN
BESKRIVER
KÄNSLOR
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Med metron till musiken
Är ett musikaliskt samarbete mellan fem
församlingar i östra Helsingfors.
En musikserie med blandat innehåll varje
tisdag i juni, juli och augusti.
Konsertlokalerna är nära metron: Matteuskyrkan, Botby gårds kapell samt Nordsjö, Kvarnbäcken och Gårdsbacka kyrkor.
Består av allt från jazz till renässansmusik.
Läs mera på www.metrollamusiikkiin.fi

titet som körledare.
– Det är något jag trivs väldigt bra med.
Förutom att det finns mycket, mycket bra
körmusik så är det också en social gemenskap med en grupp människor som tillsammans får musiken att lyfta.

Inspireras av text och konst

På fritiden
lyssnar Niels
Burgmann
gärna på
rockmusik,
särskilt i
tåget eller på
gymmet.

Genom åren har Niels Burgmann också
själv komponerat en del musik.
– Länge komponerade jag nästan bara
körmusik, där jag känner till instrumenten bra och vet vad som fungerar och inte fungerar. Men mer och mer har jag också börjat komponera instrumentalmusik.
Ju mer man gör det desto lättare faller bitarna på plats.
Han utgår gärna från någon text då han
skriver, även om musiken skulle vara instrumental. Det är särskilt stämningen i
en text han är ute efter.
– Texten är väldigt viktig för mig. Jag älskar också att gå på konstutställningar och
inspireras mycket av olika former av konst.
Det är hemskt lyxigt att vara kompositör
i dagens läge där vilken musik som spelas
och skrivs inte bestäms ovanifrån likt den
gjordes på till exempel 1800-talet. Då var
musiken kanske lite mer funktionell medan det i dagens läge är okej att både skriva
traditionellt och att experimentera.
Han säger att den musik han lyssnar på
inte nödvändigtvis är den musik han skriver själv.
– Då jag skriver blir det ofta klassisk musik i nutida, modernistisk stil medan jag
lyssnar på musik som ofta är mer rockbetonad, sådant som jag vuxit upp med.
Vad betyder musiken för dig?
– Musik och text beskriver känslor och är
ett sätt att fundera på livet och dess innehåll. Jag har svårt att tänka mig en tillvaro utan musik. Själv tror jag att jag behöver en ganska stor palett med olika stilar
och stämningar. Musik blir ett sätt där jag
kan uttrycka mig själv.
Du kan höra Niels Burgmann i Kvarnbäckens
kyrka den 7 juni som en del av öppningskonserten för festivalen Med metron till musiken.
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KYRKAN I HELSINGFORS
PROGRAMMET GÄLLER FREDAG 13.5–TORSDAG 26.5

Matteus
församling
Andligt liv

Mässor: Söndagar kl. 10 i
Matteuskyrkan.
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 i Matteuskyrkan
kl. 18-19.30. Följande träff
är torsdag 12.5. Välkommen!
För info kontakta Gun Holmström, 040 759 6851.
Uppvaktning vid hjältegravar: De stupades dag den
15.5. Vilan kl. 12, Östersundom kyrkogård kl. 13.
Kristi himmelsfärdsdagens
högmässa: 26.5 kl. 10 i
Matteuskyrkan.

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. Vi håller
på t.o.m. 31.5!
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. 1417. Vi håller på t.o.m. 17.5!
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.
Sommarens läger: Mer info
om lägren finns på vår
webbsida, www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus.
Dagläger 1, 6–10.6, Dagläger 2, 13-17.6, Dagläger 3,
1-5.8, Övernattningsläger för
11-14-åringar 21-23.6, Övernattningsläger för 7-10 åringar
7-9.8. Sista anmälningsdag
den 15.5! Anmälan till catarina.barlund-palm@evl.fi.

MATTEUS Profylaxkurs

Föda utan rädsla
Föda utan rädsla-profylaxkursen den 29.5 kl. 14–18,
ger förståelse för hur kroppen och känslorna samverkar
under födandet samt praktiska verktyg att använda när
det känns tufft. Kursen är en diskriminationsfri zon, och
vi använder inkluderande språk. Anmäl er (gravida+stödperson) till Daniela Strömsholm 09 2340 7324 eller
daniela.stromsholm@evl.fi senast 23.5.

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.

Program för
olika åldrar
Stickklubben: Vi träffas 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
Missa inte! Kaffe på plattan:
21.5 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.
Missa inte! Motion & Mission
-söndagsvandring: 15.5 kl.
15 i Hertonäs strand. Träff vid
Hertonäs metrostation på
Österledens sida. Maje Tast,
050 368 4612, Juho Kankare,
050 380 3957. Eget kaffe
med. Under promenaden
berättar ledarna om Matteus
missionsprojekt.
Behöver du hjälp eller stöd?
Du kan alltid kontakta församlingens anställda och
diakoniarbetarna om du
behöver hjälp eller stöd i
vardagen eller bara någon
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HELSINGFORS
att tala med! Våra diakoniarbetare är Carita Riitakorpi
050-380 3986 eller Mari
Johnson 050-380 3976.

Familjer  

Johannes
församling

Musiklek: måndagar kl. 10
samt fredagar kl. 9.30 och
10.30 på Högbergsgatan.
Servering. Tisdagar kl 14 i
Bokvillan.
Babyrytmik: måndagar
kl. 11 på Högbergsgatan.
Servering.
Pilgrimsvandring för
småbarnsfamiljer: torsdag 19.5 kl 10 i S.t Jacob.
Terminsavslutning för familjecaféet.
Missa inte! Nallegudstjänst:
fredag 20.5 kl 10 i Johanneskyrkan. Servering i kryptan.

Gudstjänster

Musik

MATTEUS FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.
fi/matteus
Kansliet: Fysiska kansliet är
stängt. Telefontid ti och to 10-14.
Lokaler: Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3 (Matteussalen vån. 1).

Middagsbön och diakonijour: tisdag 17.5 kl 12 i Johanneskyrkan.
Veckomässa: onsdagar kl. 18
i Johanneskyrkan.
Högmässa: söndagar kl. 12 i
Johanneskyrkan. Kyrkkaffe i
kyrkan.
Mässa: söndagar kl. 10 i S:t
Jacobs kyrka. Kyrkkaffe.
Mässan 15.5 är tvåspråkig, i
samarbete med Lauttasaaren Seurakunta.
Mässa i Folkhälsanhuset i
Brunakärr: söndag 15.5 kl. 15.
Högmässa: torsdag 26.5 kl
12 i Johanneskyrkan.

Gemenskap  

Middagsbön och diakonijour: tisdag 17.5 kl. 12 i Johanneskyrkan. Diakoniarbetare på plats kl. 12-14.
Träffpunkt: tisdag 17.5 utfärd till Åbo skärgård 17.5 kl.
9-18.
Samtalsgrupp bibel, tro och
tvivel: måndag 16.5 kl. 18 i
Hörnan.

Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i
Gamla kyrkan.
Missa inte! Evensong:
torsdag 26.5 kl 20 i Johanneskyrkan. Kammarkören
CCFreja medverkar.

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

JOHANNES Barnfamiljer

Pilgrimsvandring
Pilgrimsvandring för småbarnsfamiljer på torsdag
19.5 kl 10. Träff på innergården till S:t Jacobs kyrka. Vi vandrar i barnens
takt och stannar upp några
gånger. Det går också bra
att delta med barnvagn. Vi
avslutar med en kort barnvänlig gudstjänst i kyrkan
och servering i församlingssalen. Terminsavslutning för familjecaféet.
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PETRUS Petrusmässa

Församlingens vårfest
Välkommen på hela församlingens gemensamma Petrusmässa 15.5 kl. 15.30 i Petruskyrkan. Efter gudstjänsten firar
vi våren tillsammans med något salt och kaffe och dopp.
Eget program för barnen under gudstjänsten. Välkommen
ensam eller med hela familjen!

Petrus
församling
Gudstjänster

Varmt välkommen på gudstjänst!
Högmässa: Sö kl. 10. i
Munksnäs kyrka, 22.5 Thylin.
Söndagsskola för barnen. Sö
kl. 12 i Åggelby gamla kyrka,
22.5 Thylin.
Puls-gudstjänst: Sö kl. 15.30
i Petruskyrkan. Lovsång, undervisning och gemenskap.
Barnkyrka och CoolKids i
samband med gudstjänsten.
Missa inte! Petrusmässa
15.5: kl. 15.30 i Petruskyrkan.
Hela församlingens gemensamma gudstjänst och vårfest. Välkommen med hela
familjen! Inga andra gudstjänster denna söndag.
Gudstjänst på Kristi Himmelsfärds dag: To 26.5 kl.
10 i Åggelby gamla kyrka.
Välkommen!

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! Kl. 10 söndagsskola
i Munksnäs i samband med
gudstjänst.
Barnkör och musiklek: Du
kan redan nu anmäla ditt

PETRUSMÄSSA
OCH VÅRFEST
15.5 KL. 15.30

intresse till höstens musiklek grupper (föräldrar och
barn 0-5år) och barnkör
för lågstadiebarn. Musiklek
ti kl. 10 i Malm och to kl. 10
i Haga. Barnkör ons kl. 15
i Petruskyrkan i Månsas.
Kontakta kansliet för mera
information.

Bön och andakt

Du kan alltid skicka in dina
böneämnen: till pray.petrus@evl.fi, per post: Petrus
församling, Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors.

Gemenskap och
Evenemang
Missa inte! Vårtalko på Björkebo 14.5: Vi ställer i ordning
lägergården inför en ny säsong. Start från Helsingfors
14.5 kl. 9. Vi bjuder på lunch,
kaffe och middag. Dagen
avslutas med helgmålsbön
kl.18. Hemfärd kl. 19 - eller
enligt egen tidtabell. Mer
info på hemsidan. Anmälan:
Ronny Thylin, 050-3803
548, ronny.thylin(at)evl.fi.
Minnesstund: Öppen minnesfest för Stiga & Stina

Fernström 14.5 kl. 16 i Petruskyrkan. Varm mat, kaffe
och glada minnen. Mer info
och anmälan via https://bit.
ly/stigastina
PETRUS FÖRSAMLING
www.petrusforsamling.net
Kansliet: Må-ti, to-fre kl. 10-13,
ons kl. 13-16, tel. 09-2340 7100.
Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors.
Lokaler: Hagasalen och Södra Haga kyrka, Vesperv. 12,
Malms kyrka, Kommunalv. 1,
Munkshöjdens kyrka, Raumov.
3, Munksnäs kyrka, Tegelst. 6,
Petruskyrkan, Skogsbäcksv. 15,
Åggelby gamla kyrka, Brofogdev. 12.

Tyska
kyrkan
Vårens körkonsert

Tisdag 24 maj 19.00 i Tyska
kyrkan, Unioninkatu 1,
Helsingfors: Musik full av
vårstämning, livsglädje och
naturkänsla vid sidan av
klagosång och längtan efter fred i den Tysk-Finska
körens konsert. Den tyska
församlingens trombonkör
deltar också i lovsången till
livet. Verk av Mendelssohn,
Brahms, Hassler, Olsson,
Fauré, Kuula, Kuusisto,
Fougstedt, Nystedt.
Dirigent är Agnes Goerke.
Fri entré, program 10 euro.
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KORSHOLM

PÅ GÅNG LOKALT
KVEVLAX, SOLF
REPLOT, KORSHOLM

Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Korsholm utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. 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.

André Djupsjöbacka
framför Klippans
altartavla. Nedanför
berget öppnar sig
stranden och havet.

Här är man
i fred i naturen
Under sommaren är det full verksamhet på lägerområdet Klippan i Monäs,
Nykarleby. Hit kommer också Kvevlaxungdomarna på skriftskolläger.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
KVEVLAX Vid Storsand i Monäs, landskapet Österbottens längsta sandstrand, ligger
Digerberget. Stort är berget inte men den
tältformade kyrkan på berget syns långt ut
till havs. Kyrkan hör till lägerområdet Klippan dit ett fyrtiotal ungdomar från Kvevlax ska på skriftsskolläger i juni.
– Man kan fråga sig hur det kommer sig
att det uppstått ett lägerområde här. Det har
byggts upp genom gåvor och med mycket
talkoarbete, säger André Djupsjöbacka,
koordinator på Klippan.
Området köptes av Svenska Lutherska
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»Visst
har
lägren
format
mig.«

Evangeliföreningen (Slef) 1966. Sedan dess
har det varit i ständig utveckling. Kyrkan
blev invigd av biskop John Vikström 1975.
Stugbyn tillkom i början av 80-talet och
matsalsbyggnaden runt millennieskiftet.
Allt på talko.
– Drivkraften var att Slef ville bygga
upp ett område för kristen lägerverksamhet. Föreningens medlemmar är väldigt utspridda geografiskt och därför har området blivit en viktig knutpunkt där man kan
samlas, säger Djupsjöbacka.
Under sommarmånaderna är området i
daglig användning. Förutom församlingarnas skriftskolläger ordnar Slef egna läger för olika åldersgrupper: miniorer, juniorer, ungdomar, familjer och pensionärer.
– Det händer att folk vill gifta sig här,
men det brukar vara svårt att få in bröllop
under sommaren.
Under maj är Klippan i rätt aktiv använding för bland annat lägerskolor. På hösten ännu in i oktober används området sporadiskt.
Det kommer att ordnas flera skriftskolläger på Klippan i sommar, men bara en
församling i gången.
– En stor del av erfarenheten är att få vara

i fred här i naturen. Har man många grupper här samtidigt förstör man den stämningen. En del av poängen är också att området ligger långt borta från nästan allting.
Skriftskollägret varar i fem dagar. Församlingens egna anställda ordnar programmet som omfattar undervisning och
lättare kvällsprogram.
– Det enda vi brukar stå för programmässigt är äventyrsbanan. Till det kallar vi in
instruktörer.
André Djupsjöbacka har själv också varit lägerdeltagare på Klippan.
– Jag minns jag blev inspirerad av lägerdeltagarna som var äldre än jag. Jag
minns speciellt hur jag en gång funderade
på något som stod i Bibeln. Jag tyckte det
var fånigt och jag pressade en äldre lägerdeltagare att hålla med om att det här inte kan stämma. Han läste bibelstället och
konstaterade bara att det måste ha gått
till så om det står så. Det talade starkt till
mig att han tog texten på allvar. Då insåg
jag också att min egen inställning kanske
inte var det rätta. Visst har lägren format
mig. De spelar en stor roll när man knyter kontakter till andra deltagare och till
andra åsikter.
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KORSHOLMS PROSTERI
KORSHOLM

Konfirmation av Vårskriftskolan: lö 14.5 kl 11 i
kyrkan. Rune Lindblom, Susanne Westerlund och
Tommy Rannanpää.
Konfirmation av Vinter A-skriftskolan: lö 14.5 kl
14 i kyrkan. Rune Lindblom, Tommy Rannanpää
och Susanne Westerlund.
Högmässa: på De stupades dag sö 15.5 kl 11 i
kyrkan. Mats Björklund och Ann-Christine Nordqvist-Källström. Sång av Korall-kören. Efter
avslutad högmässa blir det kransnedläggning vid
hjältegraven.
Karaträff: ti 17.5 kl 13 i Smedsby fg, Gröna rummet. Kaffe och samtal under ledning av Rune
Lindblom.
Högmässa med kyrkoherdeinstallation: sö 22.5 kl
11 i kyrkan. Mats Björklund, Rune Lindblom, Frank
Isaksson och Ann-Christine Nordqvist-Källström.
Kammarkören Psallite, dir Susanne Westerlund
samt stråkorkestern medverkar. Efteråt servering
i församlingshemmet.
Högmässa: på Kristi Himmelsfärdsdag to 26.5 kl
11 i kyrkan. Frank Isaksson och Susanne Westerlund.

KORSHOLM Installation

Björklund installeras
som kyrkoherde
Mats Björklund valdes till kyrkoherde i Korsholms svenska församling 31.1.2021 och nu är
det äntligen dags för installation!
Söndagen den 22.5 inleds festligheterna kl
11 med högmässa i kyrkan. Predikar gör kyrkoherden själv, kaplan Rune Lindblom är liturg och församlingspastor Frank Isaksson
fungerar som textläsare. Ann-Christine Nordqvist-Källström är organist och Kammarkören
Psallite, dir Susanne Westerlund, samt stråkorkestern medverkar också.
Biskop Bo-Göran Åstrand, kontraktsprost Tomi Tornberg, prost Berndt Berg, församlingsrådets vice-ordförande Kerstin Lång
samt gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande Ossi Pursiainen är även de med under
välsignelsen.
Efter installationen är alla varmt välkomna
på kaffe och tårta till församlingshemmet!

KVEVLAX

Bön och nattvard: fre 13.5 och fre 20.5 kl. 8.45 i
kyrkan.
Högmässa och uppvaktning vid hjältegravarna: sön 15.5 kl. 10. Kass, Andrén, manskören.
Strömmas på församlingens fb-sida. Efteråt
uppvaktning vid hjältegravarna vid Vassor gravgård.
Kronoby sångkörs jubileumskonsert: sön 15.5 kl
15 i kyrkan. Programblad 10 euro, intäkterna går
till Ukraina.
Bön för bygden: mån 16.5 kl. 19 i krubban och
mån 23.5 kl 19 i Missionskyrkan.
Mathjälpen: tis 17.5 och tis 24.5 kl. 10. Kontakta
Nina Andrén om du inte hämtat mat tidigare tfn
044 0462312
Musikafton med orkestern Stråkdraget: lör 21.5
kl. 18. dir. Yngve Svarvar, karakaffets kör, Andrén, Kass.

Middag och Gudstjänst i församlingshemmet:
sön 22.5 Mat serveras från kl. 17.00. Gudstjänst
kl. 18.00 Kass, Andrén, skilt program (söndagsskola) för barnen. Se skild puff för mera information.
Utfärd för daglediga 25.5 till Korsnäs och Närpes: Vi besöker bl.a. Korsnäs prästgårdsmuseum
och gruvan i Korsnäs samt kyrkan i Närpes. Pris
för resan inkl. lunch och kaffe 35 euro. Anmälan
till Nina Andrén tfn 044 0462312 senast mån
16.5.
Gudstjänst på Kristi Himmelsfärdsdag: tor 26.5
kl. 10. Vesterlund, Andrén
Obs! Missionsfestens program 14.5 i Sibbo
strömmas delvis på YouTube-kanalen Kyrkan i
Sibbo. Info om programmet på FMS hemsida.

REPLOT

Gudstjänst: Replot kyrka sö 15.5 kl. 10.00, Berg,
Wargh. Uppvaktning vid hjältegravarna.
Gudstjänst: Björkö kyrka sö 15.5 kl.12:30. Berg,
Wargh. Uppvaktning vid hjältegravarna.
Andrum: Replot församlingshem ons 18.5 kl.
18.00. Ruth Vesterlund andakt. Diskussion och
bön.
Högmässa: Björkö kyrka sö 22.5 kl. 12:30. Store,
Wargh. Kaffe i Björkögården
Friluftsgudstjänst: Bodback Kristi himmelsfärd to
26.5 kl. 14.00. Samling vid Svedjehamn parkering
13.30, vandring till Bodback för gudstjänst. Store.
Byarådet säljer kaffe.

SOLF Barnläger

Anmäl dig till sommarens läger
Solfs församling ordnar också i sommar två olika läger! Ett dagläger
för de barn som går i åk 1-3, dvs Junior-läger, och ett för dem som
går i åk 4-6, dvs Chill-läger.
Juniorlägret är ett dagläger som ordnas på Kronvik lägergård, 1415 juni. Programmet på lägret består av bl.a. lek, bus och matlagning.
Busstransport ordnas till och från lägret båda dagarna. Anmälan senast måndagen 6.6 till Olof Jern, tel. 050 354 8258.
Chill-lägret är ett övernattningsläger där alla sover i tält. Chill-lägret hålls 21-22 juni på Sommaröfort i Södra Vallgrund. För information
och anmälan kontakta Olof Jern senast måndagen 13.6.
Varmt välkomna på läger!
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SOLF

Gudstjänst på De stupades dag: sö 15.5
kl 10. Firas tillsammans med Sundom
kapellförsamling. Malin Lindblom, Patrica
Strömbäck och Sundom-kören under
ledning av Monica Heikius medverkar,
samt Emma Strömbäck på cello. Efter
högmässan blir det uppvaktning vid de
stupades grav.
Motion för mission: må 16.5. Samling kl 9
vid församlingshemmet. Andakt och promenad med Joanna Holm.
Föräldra-barnträff: ti 17.5 med drop-in
från kl 9.30 i församlingshemmet. Ledare
Joanna Holm och Sanna Huhta. Lek, sånger och gemensam frukost (vid 10-tiden)
står på agendan.
Gudstjänst: sö 22.5 kl 10 med Patrica
Strömbäck och Patrik Vidjeskog.
Motion för mission: må 23.5. Samling kl 9
vid församlingshemmet.
Föräldra-barnträff: ti 24.5 kl 9.30. Avslutningspicknick i Tallbacksparken (om vädret tillåter, annars i församlingshemmet
som vanligt). Välkomna med!
Högmässa på Kristi Himmelsfärdsdag:
to 26.5 kl 10 med Patrica Strömbäck och
Patrik Vidjeskog.

BERGÖ

To 12.5 kl. 10: Familjeklubben i församlingshemmet.
Sö 15.5 kl. 14: Högmässa. Englund, Lax.
On 18.5 kl. 15: Junior i församlingshemmet.
On 18.5 kl. 16: Minior i församlingshemmet.
On 18.5 kl. 18: Kyrkokören i församlingshemmet.
To 19.5 kl. 10: Familjeklubben i församlingshemmet.
Fr 20.5 kl. 19: Ungdomskväll i församlingshemmet.
Sö 22.5 kl. 14: Gudstjänst. Englund, Brunell.
On 25.5 kl. 15: Junior i församlingshemmet.
On 25.5 kl. 16: Minior i församlingshemmet.
To 26.5 kl. 14: Gudstjänst på Kristi himmelsfärds dag. Englund, Brunell.

KVEVLAX Söndagsmiddag

Pastagryta och Gud
Vem önskar sig inte en söndag utan tanke på matlagning? Vi serverar söndagsmiddag åt hela familjen 22.5 från kl. 17.00
i församlingshemmet. På menyn står pastagryta med sallad och kaffe med muffins
som efterrätt. Priset för maten är 7.50 €
och en familj betalar högst 20 €.
Kl. 18.00 fortsätter vi med gudstjänst i
församlingshemmet. Barnen har sitt alldeles egna program med söndagsskola
och annat roligt under tiden. Alla är varmt
välkomna!
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MALAX

Sö 15.5 kl. 10: De stupades dag. Tvåspråkig högmässa i kyrkan. Kyrkokören
medv. Invigning av nya infotavlan vid
krigargravarna, samt uppvaktning av krigargravarna. Kyrkkaffe i KH med program.
Tornberg, Lax.
Må 16.5 kl. 10: Folkhälsans Familjecafé i
FH varje måndag.
Ti 17.5 kl. 19: Diskussionsgruppen Amici.
Våravslutning, platsen öppen, kontakta
KN. Vi diskuterar nytt och gammalt inom
filosofi, psykologi, teologi, litteratur.
To 19.5 kl. 13: Sångstund för daglediga i
KH. Välkommen att sjunga vårliga sånger
och bekanta dig med ”Mässa i dragspelston”. Mässan ska sjungas 10.7 på
hembygdsdag vid Brinkens Museum.
Sö 22.5 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Norrback, Lax.
Må 23.5 kl. 10: Karacafé i KH. Arr. Äldrerådet och Folkhälsan i Malax.
To 26.5 kl. 10: Himmelsfärdsdag. Familjemässa i kyrkan. Norrback, Lax.

PETALAX

Fr 13.5 kl. 13: Fredagssamling. Gäst: Heddy Norrgård.
Sö 15.5 kl. 12: Högmässa. Englund, Lax.
Må 16.5 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.
On 18.5 kl. 18: Minior och junior i prästgården.
Sö 22.5 kl. 12: Gudstjänst. Englund, Brunell.
Må 23.5 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.
To 26.5 kl. 12: Gudstjänst på Kristi himmelsfärds dag. Englund, Brunell.

KOLU M N E N

FREDRIK KASS

Till minnet
av de stupade
EN PAPPA i Odessa som har förlorat sin tremånaders
dotter och fru i samma missilattack mot deras hem. En
flicka som med tom blick sitter på tågstationen i Kramatorsk på väg hemifrån, på väg någonstans. En man som
tar vapenfri värvning och får som uppgift att ta hand
om de otaliga kroppar som kommer till bårhuset i Butja.
Bilderna och berättelserna från krigets Ukraina är oerhört många, så oerhört fruktansvärda. Vi har alla sett
bilderna och tagit del av berättelserna, så att en känsla
av immunitet infinner sig. Det går inte att ta in mera. Vi
vill inte läsa eller se mera. Ändå försvinner inte krigets
fasor någonstans. Det bara fortsätter.

»Vi kan bara ana vad de
uppoffringar som gjordes
betyder.«
SÖNDAG, 15 maj, är de stupades dag. På olika sätt hedras minnet av de stupade runt omkring i vårt land. Församlingarna har en viktig uppgift under denna dag. Från
norr till söder samlas man till kransnedläggning vid hjältegravarna, gravarna som ofta finns i anslutning till kyrkorna. Först firas gudstjänst. I gudstjänsten stannar vi
upp för en stund. Vi stannar upp för att tacka och be för
vårt fosterland. Sedan går vi ut till de stupades gravar för
att hedra deras minne. Det blir en fin helhet inringad av
bön, tacksamhet och vördnad.
KRIGSTIDEN är en plågsam del av vårt lands historia.
Min generation kan bara ana hur svårt det var. Och vi
kan bara ana vad de uppoffringar som gjordes betyder
för hur vi har det idag. Krigstiden är något vi har läst om
i historieböckerna. Kanske hört någon som har berättat.
Men vi kunde aldrig ana att vi skulle få se bilderna och
höra berättelsen såhär nära i vår tid.
De stupades dag är en viktig dag. Låt oss i år ge extra
tid för bön för anhöriga, sårade, traumatiserade, för de
stupade. Herre, förbarma dig.

Fredrik Kass är kyrkoherde i Kvevlax församling.
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KORSHOLM

Stråkdraget firar tioårsjubileum med musikandakt i kyrkan. FOTO: FREDRIK KASS

Stråkdraget firar
ett decennium
Det började med fyra violiner. Men rätt snart
kom både basfiol och flöjt med i bilden. Nu har
församlingens orkester Stråkdraget en hel sektion med blåsinstrument.
TEXT: JOHAN SANDBERG
KVEVLAX Det var den 18 januari
2012. Svante Nylund kontaktade
några personer som han trodde hade damm på sina instrument. Avsikten var att bilda en stråkorkester.
– Jag tycker det är trevligt med
musik och trevligt att spela. Jag
lyckades få fyra stråkar till en början. Därför namnet Stråkdraget.
Men sedan har en efter en droppat
in med fler instrument, säger han.
När Stråkdraget nu ska fira sitt
tioårsjubilem med en musikafton i
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Kvevlax kyrka den 21 maj klockan
18 består orkestern av elva medlemmar som spelar violin, cello, kontrabas, trumpet, klarinett, tvärflöjt
och barytonhorn.
– Vi har varit fjorton medlemmar
som mest. Vi träffas för att spela tillsammans varannan vecka.
– Svante är var bra på att samla
ihop folk, säger dirigenten Yngve
Svarvar.
Flera av orkestermedlemmarna
är pensionärer medan några är i ar-

betslivet. Alla inte från Kvevlax, utan någon kommer från Smedsby
och någon från Maxmo.
– Jag är en som startar upp. Jag
dirigerade orkestern till en början
tills någon annan kunde ta över,
säger Nylund.
Denne någon fann han vid pianot.
– Jag kom med i orkestern i ett lite senare skede som pianist. Då var
gruppen ännu så pass liten att pianot behövdes. Men i och med att orkestern blivit större kan vi nu göra flerstämmiga satser utan piano.
När Svante ville sluta dirigera tog
jag över, säger Svarvar.
Stråkdragets repertoar består av
lite av varje. Ibland deltar de i gudstjänsterna och då ackompanjerar de
också psalmsången. Men de spelar
också andra lämpliga andliga sånger och mindre stycken barock och
klassisk musik.
– Jag brukar också försöka engagera sångsolister till orkestern, säger Nylund.
De spelar mest i Kvevlax, ofta i
Kvevlax kyrka eller i någon av ortens frikyrkor. De har också rest

runt och spelat i Bergö, Replot,
Pedersöre och Jakobstads kyrkor.
– Vi kallar det inte konserter utan musikandakter där vi har spelat och kvällen avslutas med en andakt, säger Svarvar.
Tidigare spelade Stråkdraget
också under ringlekarna i skolorna före julen.

»Sedan har en
efter en droppat
in med flera
instrument.«
– Nu går det inte längre när skolenheterna blivit så stora, säger
Nylund.
Det är problematiskt att få tag på
färdigt skriven musik för den här typen av orkester och det blir att skriva egna arrangemang. Det gör både Yngve Svarvar och Lasse Hjerpe.
Till tioårsjubileet har Svarvar arrangerat ett avsnitt ur andra satsen
i Beethovens femte symfoni, som
Stråkdraget ska spela.
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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.

Det bästa med UK
är gemenskapen
Gemenskapen står ut som ett av de
bästa minnena från Ungdomens
Kyrkodagar för de Pedersöreungdomar
vi talat med.
TEXT: JOHAN SANDBERG
PEDERSÖRE En grupp på åtta delegater representerade Pedersöre församling på Ungdomens kyrkodagar på Lärkkulla i Karis
för några veckor sedan.
Laura Byström från Lövö och Liljah Hjulfors från Ytteresse deltog båda i UK för första gången. Laura går i gymnasiets tredje
klass medan Liljah går i nian.
– UK går ut på att man diskuterar aktuella frågor inom kyrkan och de motioner som
folk har lämnat in. Avsikten är att utveckla
kyrkan och dess riktning, förklarar Laura.
Besluten från UK sänds till stiftsfullmäktige och alla församlingar i Borgå stift, till
kyrkomötets svenska ombud och till Kyrkans central för det svenska arbetet.
Liljah var med om en motion om ungdomens röst i församlingen.
– Med motionen vill vi ha fler ungdomsrepresentanter i församlingarnas olika förtroendeorgan. Men om motionen får någon effekt vet jag inte, säger hon.
Hon tycker plenum var en lärorik upplevelse.
– Jag lärde mig mycket om samlingar och
Om andras perspektiv. Hela UK var spännande och jag var lite nervös för det var
första gången jag deltog.
Också Laura ville lära sig och involvera
sig i kyrkan under UK.
– Det kändes som ett bra sätt att komma
in och se en annan sida av kyrkan. Jag är
intresserad av att involvera mig och säga
mina åsikter.
Hon tycker att känslan av att vara involverad förstärktes av att biskop Bo-Göran
Åstrand var med en dag.
– Han lyssnade på diskussionen och fick
höra hur vi tänker.
Laura ser också en kyrklig utbildning
som ett möjligt alternativ.
– Men jag har inte bestämt mig ännu.
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Pedersöreungdomar på UK. Stående från vänster Laura Byström, Herman Lassfolk, Michelle
Hjulfors, Jakob Nylund och Liljah Hjulfors. Sandra Häggblom och Blenda Forsell står på knä.
FOTO: CHRISTA MICHELSSON

Både Laura och Liljah nämner gemenskapen under UK som en av de starkaste
minnena därifrån.
– Jag lärde känna många nya människor
och fick nya vänner. Jag upplever att jag
utvecklades som människa, säger Laura.

»Vi vill ha fler ungdomsrepresentanter i församlingarna.«

Men Liljah tyckte också om Open Stage.
– Vi Pedersörebor uppträdde där tillsammans med att sjunga några sånger. Vi sjöng
bland annat en österbottnisk låt av Kaj på
dialekt. Nylänningarna förstod inte så
mycket, men det var just det som var idén.
Båda vill gärna delta i UK på nytt i framtiden om tillfälle ges.
– Jag rekommenderar alla som gått på
hjälpledarutbildning att åka till UK, för
det är en upplevelse, säger Liljah.
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PEDERSÖRE PROSTERI
JAKOBSTAD

FR 13.5 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus, Mård.
LÖ 14.5 kl. 18.00: Psalmafton – vårpsalmer i Jakobstads kyrka, Borgmästars, Wester.
SÖ 15.5 kl. 11.00: Uppvaktning vid krigargravarna.
SÖ 15.5 kl. 12.00: Högmässa i Jakobstads kyrka,
Turpeinen, Edman, Borgmästars. Johan Sandbergs
gudstjänstgrupp. Sänds även via församlingens
Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
SÖ 15.5 kl. 15.00: Vårfest i Vestanlidgården.
Vestanlidgårdens strängband 45 år! Raimo Forss,
Bo-Göran Åstrand, Lisen Borgmästars, Annika
Wester. Servering.
TI 17.5 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön
och samtal.
TI 17.5 kl. 12.00: Taizéandakt i Johanneskapellet.
TO 19.5 kl. 12.00: Lunchmusik i Jakobstads kyrka.
FR 20.5 kl. 9.30: Småbarnens vårandakt i Jakobstads kyrka, Edman, Wester, Tallgren.
FR 20.5 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus, Mård.
LÖ 21.5 kl. 18.30: Fokus i Församlingscentret. Bibelstudium, Malakis bok, Krokfors, lovsång Kick
Östman, barnfokus, servering.
SÖ 22.5 kl. 12.00: Gudstjänst i Jakobstads kyrka,
Edman, Wester, Adorate, välsignelse av hjälpledare, Bertel Widjeskogs gudstjänstsgrupp. Sänds
även via församlingens Youtubekanal. Länk finns
på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
TI 24.5 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön
och samtal.
TI 24.5 kl. 12.00: Taizéandakt i Johanneskapellet.
ON 25.5 kl. 18.00: U-klubbens vårfest i Församlingscentret, Turpeinen, Sandström, Wester, Kyrkokören, servering.
TO 26.5 kl. 12.00: Högmässa på Kristihimmelsfärdsdag i Jakobstads kyrka, Krokfors, Turpeinen,
Wester, Borgmästars, Chorus Novus. Sänds även
via församlingens Youtubekanal. Länk finns på
www.jakobstads svenskaforsamling.fi
Anmäl till församlingsutfärden 27.5 till Pörkenäs
senast 18.5 till församlingskansli. Mera info på
hemsidan och i senaste KP.

NYKARLEBY Utfärd

Församlingsutfärd
till Replot skärgård
På torsdagen den 2 juni ordnar församlingen en gemensam
dagsutfärd till Replot skärgård. Bussen startar från Jeppo
Sale kl. 8.00, Nykarleby församlingshem kl. 8.15, Munsalagården kl. 8.30. I programmet ingår medhavt kaffe på
Strömsö, Lunch på Bernys på Replot, andakt i Replot kyrka
m.m. På hemvägen kaffe och bakelse vid Tottesunds herrgård ca kl. 16. Priset är 30 euro och anmälan lämnas senast
25.5 till diakoniarbetaren Maria, tfn 040 868 7065.

Café och öppet hus i Munsala
I den nya församlingslokalen i Munsala hålls öppet hus på
torsdag 19.5 kl. 13-15. Lokalen är centralt belägen i den f.d.
banklokalen på Södra Munsalavägen 11 A. Det hålls öppet
hus, café och fri samvaro. Alla är varmt välkomna!

KRONOBY

Kronoby
Sö 15.5 kl 10.00 Mässa: i Kronoby kyrka, Ventin,
Ray, Sångare från Kronoby och Terjärv manskörer.
Uppvaktning vid hjältegravarna, Kronoby Hornkapell.
Sö 22.5 kl 10.00 Gudstjänst: i Kronoby kyrka,
Kavilo, Borgmästars
To 26.5 kl 10.00 Mässa: i Kronoby kyrka, Saitajoki,
Klingenberg.
Terjärv
Sö 15.5 kl 10.00 Mässa: i Terjärv kyrka, Saitajoki,
Borgmästars, Stig Dahlvik, trumpet. Uppvaktning
vid hjältegravarna.
Sö 22.5 kl 13.00 Familjegudstjänst: i Terjärv kyrka,
Kavilo, Borgmästars, Dagklubben och Barnkören.
To 26.5 kl 10.00 Mässa: i Terjärv kyrka, Albert
Häggblom, Borgmästars, Kyrkokören.
Nedervetil
Sö 15.5 kl 10.00 Mässa: i Nedervetil kyrka, Wallis,
Smedjebacka. Uppvaktning vid hjältegravarna.
Nedervetil Hornorkester.
Sö 22.5 kl 10.00 Finskspråkig mässa: i Nedervetil
kyrka, Saitajoki, Ida-Emilia Store.
To 26.5 kl 13.00 Gudstjänst: i Nedervetil kyrka,
Saitajoki, Kristina Klingenberg.

LARSMO

Fre 13.5-sö 15.5 Biskopsvisitation i församlingen.
Fre 13.5 kl. 20 Ungdomssamling: i XODUS, biskop
Bo-Göran Åstrand m.fl.
Lö 14.5 kl. 19 Församlingsafton: i församlingshemmet. Biskop B-G Åstrand medverkar kring temat ”Att
kommunicera det kristna budskapet”, servering.
Sö 15.5 kl. 10 Gudstjänst: Sjöblom, Lassila, Forsman, barnkören. Strömmas via församlingens
Youtube kanal. Uppvaktning vid krigargravarna,
biskop B-G Åstrand, hedersvakt. Efteråt kyrklunch
och visitationsstämma i församlingshemmet.
Må 16.5 kl. 18 Vårtalko: vid Västerby bönehus,
servering.
Ti 17.5 kl. 19 Karasamling: vid Jeriko Gård i Ytteresse, Smedsvägen 2. Gemensam avfärd från Holm
bönehus kl. 18.30. Markus Smeds medverkar.
To 19.5 kl. 14 Nattvard vid Sandlunden: Sjöblom,
Forsman.
Lö 21.5 kl. 19 Prosteriets psalmsångfest: i kyrkan.
Välkommen med och sjung in våren tillsammans
med Pedersöre prosteris kyrkosångkrets körer!
Fritt inträde, kollekt uppbärs, andakt Kaj Granlund.
Sö 22.5 kl. 10 Högmässa: Sjöblom, Forsman, sång
Lars-Victor Öst. Strömmas via församlingens Youtu-

LARSMO Musik

JAKOBSTAD Alphakurs

Prosteriets
psalmsångfest

Alpha på svenska
och engelska i höst

Välkommen med och sjung in våren tillsammans med Pedersöre prosteris kyrkosångkrets körer!
Psalmfesten hålls i Larsmo kyrka
lördag 21 maj kl. 19.00. Fritt inträde, kollekt uppbärs, andakt. Arr:
Pedersöre prosteris kyrkosångkrets & Larsmo församling.

Alpha – en grundkurs i kristen tro,
erbjuds i höst igen under tio tisdagskvällar och inkluderar en weekend.
Kursen passar både dem som är ovana
med kristen tro och dem som vill fördjupas i sin tro. En kurskväll består
av middag, föredrag och samtal
i smågrupper. Föredragen: kaplan
Jan-Gustav Björk m.fl. Parallellt hålls
även en engelskspråkig Alphakurs.
Start 6.9. Anmälan senast 31.8 via
jakobstadssvenskaforsamling.fi.
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be kanal. Kyrkvärd: Storströmmen II. Söndagsskolans våravslutning vid prästgårdsstranden efter högmässan, korvgrillning
Ti 24.5 kl. 18-20 Vårförsäljning: vid missionsstugan i Holm. Försäljning av plantor
och hembakt, servering. Gåvor till försäljning tas emot med tacksamhet.
To 26.5 kl. 18 Kristi himmelsfärdsdagens
högmässa: Lassila, Forsman, lovsångsgruppen. Strömmas via församlingens
Youtube kanal. Kyrkvärd: Risöhäll.

NYKARLEBY

Gudstjänster
Sö 15.5 kl 10 Gudstjänst: S:ta Birgitta kyrka, Edman, Ringvall, Nykarleby manskör.
Efteråt uppvaktning vid hjältegravarna.
- kl 12 Högmässa: Munsala kyrka, Edman,
Ringvall. Efteråt uppvaktning vid hjältegravarna.
- kl 18 Kvällsgudsjänst: Jeppo kyrka, Östman, Lönnqvist, börjar m kransnedläggning vid hjältegravarna. Kyrkkaffe efteråt.
Sö 22.5 kl 10 Gudstjänst: S:ta Birgitta
kyrka, Smeds, Ringvall
- kl 12 Högmässa: Jeppo kyrka, Smeds,
Lönnqvist
- kl 19 Kvällsgudstjänst: Pensala bönehus, Jimmy Österbacka, Bengt Forsblom
On 25.5 kl 13 Nattvardsandakt: Jepoträffis, Östman, Lönnqvist, Vesternäs
To 26.5 kl 10 Högmässa: S:ta Birgitta kyrka, Edman, Lönnqvist, församlingskören
Samlingar och grupper
Sö 15.5 kl 18 Ekumenisk bön o lovsång:
Munsala fh, Jouni Sinisalo
To 19.5 kl 13-15 Café: församlingslokalen i
Munsala, öppet hus o samvaro.
Lö 21.5 kl 10-18 Pilgrimsvandring: Oravais, anm senast 12.5 till Kredu el KU.
To 2.6 kl 9 Församlingsutfärd: till Replot,
anm senast 25.5 t diakoniarbetaren Maria
tfn 040 8687 065.

PEDERSÖRE

Fr 13.5 kl. 18 Bön för Ukraina och världsläget: Pedersöre kyrka. Portin
Sö 15.5 kl. 10 Gudstjänst: Esse kyrka. Portin,
Malmsten-Ahlsved, karakören från Esse,

PEDERSÖRE Vägen hem

Barnkörerna framför
musikal i Esse
Välkomna till Esse kyrka torsdag 26.5 kl.
14 på en musikupplevelse som passar
alla åldrar!
Barnkörerna från Esse och Purmo
framför musikalen ”Vägen hem” som är
skriven av Jerker Leijon.
Genom sånger och drama får vi följa den förlorade sonens vandring. Barnen
sjunger med inlevelse och glädje.
Efter musikalen blir det fest i Achreniussalen med servering och gemenskap.

KYRKPRESSEN NR 10 • 11.5.2022

Samuel Forsblom trumpet. Kransnedläggning. Gudstj. strömmas även i youtube
- kl. 10 Högmässa: Pedersöre kyrka.
Österbacka, Ellfolk-Lasén, manskören.
Kransnedläggning
- kl. 10 Gudstjänst: Purmo kyrka. Albert
Häggblom, Pandey, Håkan Mattjus saxofon. Kransnedläggning
- kl. 18 Sammankomst: Bäckby skola
On 18.5 kl. 11-13 Lunch: Esse församlingshem. 10 €
To 19.5 kl. 18.30 Bibelsits: Ytteresse bönehus
- kl. 19 Bibel & bön: Forsby bykyrka
- kl. 19 Bön: Purmo kyrkhem
Fr 20.5 kl. 18 Bön för Ukraina och världsläget: Pedersöre kyrka
Lö 21.5 kl. 18 Möte och fågelskådning:
Emaus bönehus. Tomas Klemets. Efteråt
fågelskådning
- kl. 18 Psalmkväll i Larsmo kyrka: Prosteriets kyrkosångskrets körer
Sö 22.5 kl. 10 Högmässa: Esse kyrka.
Anderssén-Löf, Malmsten-Ahlsved, församlingskören. Strömmas även i youtube.
Efteråt kyrkkaffe i församlingshemmet,
avtackning av kantor Bill Ravall
- kl. 13 Högmässa: Åvist bykyrka. Österbacka, Ellfolk-Lasén
- kl. 14 Sammankomst: Punsar bönehus
- kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus
- kl. 18 Bön och lovsång: Purmo kyrka.
Lovsångsgruppen Hoppet, Kung
- kl. 18 Kvällsgudstjänst: Pedersöre kyrka. Anderssén-Löf, Pandey, Tonfallet
On 25.5 kl. 9.30 Småbarnens vårandakt:
Esse kyrka. Snellman, Flinck-Ahlvik, Mård
- kl. 14 Sångstund: Essehemmet. Kung
To 26.5 kl. 10 Högmässa: Pedersöre
kyrka. Portin, Pandey. Strömmas även i
youtube
- kl. 14 Musikalen ’Vägen hem’: Esse
kyrka. Barnkörerna i Esse och Purmo.
Efteråt familjefest i församlingshemmet.
Malmsten-Ahlsved, m.fl
- kl. 19.30 Möte i Joelsro, Åvist: Tomas
Klemets, Emma Sjölind

KOLU M N E N

IDA EDMAN

Ungdomarna visar
vägen på vägen
DET ÄR KRÅNGEL med österbottningarnas buss efter Ungdomens kyrkodagar i Karis. Vår chaufför försöker hitta felet med hjälp av chauffören som kör nylänningarnas buss. Under tiden vinkar ungdomarna häftigt
till varandra genom bussfönstret. Sedan blir de några till
hejdå-kramar på parkeringen och till sist vinkar vi ännu
ett varv tills bussen med nylänningarna är utom synhåll.
När jag ser ungdomarnas glädje, upprymdhet och omsorg om varandra på parkeringen blir jag rörd. Jag lägger
till detta ögonblick i mitt album i hjärnan som jag kallar
”vägarna ungdomarna lärt mig”. Albumet har fyllts på
ordentligt de senaste månaderna i mitt arbete som ungdomsarbetsledare.

»Glädjen behöver få utrymme på våra livsvägar.«
UNGDOMARNA HAR lärt mig att glädjen behöver få utrymme på våra livsvägar. När världen och omständigheterna inte slutar komma med mörker och hopplöshet, så
blir det viktigt att skapa utrymme för glädjen och skrattet.
Det blir viktigt att sjunga hårt till sångerna som berättar
om Guds kärlek och det hopp Jesus är för vår värld, viktigt
att berätta bra och dåliga vitsar och viktigt att kramas och
leka. Ungdomarna har också lärt mig att de vill ha med
oss vuxna på deras väg. De behöver vår omsorg och våra
lyssnande öron. De vill bli sedda och tagna på allvar, inte
bara av varandra, utan också av oss som gått lite före dem.
I mitt album finns också kunskapen om att då man
sätter i fel hals så kan det fara Purmovägen eller Essevägen (och kanske finns det ännu fler vägar?). Det är inte
lätt som nylänning att veta vilken väg som gäller, men
jag har kunnat lita på att få mild tillrättavisning av ungdomarna om jag misstagit mig.
Ibland går ungdomarna före och visar vägen. Ett flertal gånger har ungdomarna visat exempel i att vandra
den väg som vi vuxna predikar om. Vägen som innefattar enhet och relation, även om vi tänker och lever olika.
Den väg jag tror att också Jesus vandrar på.

Ida Edman är församlingspedagog i Pedersöre.
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JAKOBSTAD, KRONOBY,
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE

PÅ GÅNG
LOKALT

Jimmy Österbacka har läst Makarios och Johan Arndt. Foto: Privat

Mysteriet
med Makarios
Kaplan Jimmy Österbacka har sökt
spår av den egyptiske ökenfadern Makarios hos reformationens reformator
Johan Arndt.
TEXT: JIMMY ÖSTERBACKA
PEDERSÖRE ”Kroppen gjorde han naken,
och det är omöjligt för kroppen att leva utan
det som finns utanför den. Om den blir hänvisad till sin egen natur, utan att ta emot något utifrån, förtvinar den och går under. På
samma sätt är det för den själ som inte har
det gudomliga ljuset, skapad som den är till
Guds avbild. Han ville ordna så att den skulle ha evigt liv, men inte av sin egen natur utan från hans gudom, och få näring av hans
ande och hans ljus, andlig dryck och himmelska kläder.”
Citatet kommer från Makarios andliga
homilier (eller ”Vår helige fader Makarios
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»Jag läste
Makarios och
sjöng.«

Egyptierns andliga homilier fulla av god
hjälp till den fullkomlighet som kristna
måste eftersträva”), i svensk översättning
av Olof Andrén (Artos, 2001). I fastans sista dagar kom jag över denna enastående
skriftsamling som hör till den världsvida
kristenhetens mest älskade pärlor.
Sedan 400-talet syns inflytandet av Makarios hos alla stora lärare i östkyrkan. I
väst översattes han till latin först i början
av 1300-talet, även om man kan finna spår
av honom redan hos Benedikt av Nursia.
Först med reformationen får Makarioshomilierna ett nytt genomslag i väst. ”Jag läste Makarios och sjöng” skrev metodismens
fader John Wesley år 1736. Men även tidigare på lutherskt håll, hos den store Johan
Arndt (1555–1621) hittar vi Makarios. Det
sägs om Arndt, ”reformationens reformator”, att han lärde sig stora delar av Makarios utantill och smög in stora delar av undervisningen i sina böcker Paradisträdgården och Den sanna kristendomen!
”Har någon av er Johan Arndts Den sanna kristendomen hemma?” frågade jag mina kollegor på en arbetarkonferens. Nästa
dag kom de tre första delarna till kansliet!
Nu ska jag börja söka spår av den egyptiske ökenfadern hos Arndt.
Men vänta nu. Vem är egentligen Maka-

rios, eller Pseudo-Makarios som forskarna kallar honom? Bildningsnivån är inte vad man förväntar sig av en ökenasket.
Bildspråket och teologin verkar också ha
klarare likheter med äldre syrisk kristen
tradition (som temat med kläderna i citatet). Arabiska handskrifter anger inte heller ökenfadern Makarios som upphovsman
utan en Symeon av Mesopotamien, en kättarförklarad ledare i den gamla asketiska
rörelsen messalianismen! Ändå finns inte
mycket av det man tog avstånd från i själva skriftsamlingen, tvärtom kritiserar den
en del av detta.
Men Makarios sanna identitet verkar förbli en hemlighet. Likt de stora kristna mystikerna som Dionysios Areopagita, författaren till Icke-vetandets moln och En ädel
liten bok (Theologia Germanica) förblir han
anonym, trots att han ändå varit läst och
spridd i 1600 år. Vilken kontrast till dagens
kändisfixering, självupptagenhet och karriärsökande som också smyger sig in i andliga sammanhang.
Kanske finns en ledtråd i själva namnet
”Makarios” som betyder ”salig”. Så som
Kristus blivit ett med oss alla får vi bli ett
med Kristus, en enhet som Makarios beskriver som fylld av outsäglig glädje och
kärlek till allt skapat.
KYRKPRESSEN NR 10 • 11.5.2022
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Sven Eklund
Är pensionerad skogsbruksingenjör
Bor i Övermark sedan 1971, född i
grannbyn Öster-Yttermark
Familj: Fru, fyra söner, tolv barnbarn
Hobbyer: orientering, jakt, skidåkning.
”Jag är en sån som gillar att
röra på mig!”

Sven Eklund tar sig ut i skogen i Övermark mest varje dag. FOTO: TOM INGVESGÅRD

Med känsla för skog
Sven Eklund har ägnat mycket av sitt liv åt naturen och skogen. De kunskaperna behövs också i
kyrkorådet.
TEXT: PIAN WISTBACKA
NÄRPES – Jag lyssnar väldigt mycket på församlingsmedlemmarna,
säger Sven Eklund.
Han är medlem i ekonomisektionen i Närpes församling, och sitter
därmed också i kyrkorådet.
Ofta kan det bli diskussion vid
butiken kring församlingsärenden.
Ibland är det också någon som ringer upp.
– De kommer med synpunkter,
emellanåt kan det också komma
kritik. Min uppgift är att föra fram
önskemålen i de organ jag är med i.
KYRKPRESSEN NR 10 • 11.5.2022

I ekonomisektionen tar han ställning bland annat till frågor som
gäller församlingens fastigheter
och skogsbruksmark. Där kommer
Sven Eklunds specialkunnande väl
till pass. Före sin pensionering jobbade han nämligen inom skogssektorn i över 40 år, först vid Skogsvårdsföreningen och sedan 30 år
på Skogscentralen.
Också fritidssysselsättningarna
är naturnära.
– Jag har orienterat i 67 år. Intresset kom från min pappa. Efter att

han kom hem från kriget var han en
av pionjärerna inom orienteringssporten i Närpes. Själv började jag
som liten knatte.
Han har jagat älg i 45 år, och har
älghundar som han tränar. Och på
vintern är det skidåkning som gäller – gärna långt. Det har blivit ett
antal långlopp både i Europa och
Kanada.
Fortsättningsvis tar han sig ut i
skogen så gott som varje dag.
– Kanske jag ljuger lite om jag
säger att jag är i skogen varje dag
– men om jag säger varannan dag
ljuger jag ännu mer!

Skogen ger trygghet
Med åren har han blivit mer intresserad av samhällsfrågor, de senaste
åren också av församlingen.
– Mitt intresse för ekonomisektionens arbete ligger lite i det att
jag varit med och gjort upp skogsbruksplaner tidigare.
– Jag är inte så mycket involve-

rad i den andliga verksamheten.
Det tycker jag att de som är anställda och har den kunskapen sköter
väldigt bra!
Närpes församlingen har lite över
1000 hektar skog i sin ägo.
– Avverkningen enligt skogsbruksplanen ger en nettoinkomst
på över 100 000 euro per år, så det
är en liten trygghet.
Skogen ger också möjlighet till
rekreation.
Finns det något naturområde du
kan rekommendera?
– Vill man ut och vandra i naturen
finns det fina områden vid Vargberget. På vintern finns ett ganska långt skidspår som går på församlingens mark. Det här tas i beaktande så att inga avverkningar
görs som förstör spåret.
Kyrkorådet har också fattat beslut om att en frisbeegolfbana kan
anläggas i församlingens skogsmarksområde vid Vargberget.
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NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

Lö 14.5: Dagsutflykt till Seinäjoki. Gemenskap,
träff med kantor Lea Salumäe i Seinäjoki kyrka,
gemensam lunch och shoppingmöjlighet på Ideapark eller alternativt program i centrum erbjuds.
Resan är gratis, kollekt till förmån för missionen
(Familjen Tikum). Anmälan senast fredag 13.5 till
Hanna på telefon 044-4101825.
Sö 15.5 kl 11: Högmässa, gäst Edny Fors, SLEF.
Sång av Silver Sisters.
Sö 15.5 kl 12-14: Sopplunch, lax- och älgköttsoppa, till förmån för missionen. Tack till Korsnäs
jaktlag för köttet! Beställ gärna på förhand, säljs i
litersförpackningar. Det går även bra att äta soppa
i församlingshemmet, vi säljer så länge det finns
något i kastrullen!
On 18.5: Talkodag på begravningsplan, personal
finns på plats kl 9-15, kom och gå som du själv
önskar, ta med egen kratta. Församlingen bjuder
på dricka och tillbehör. Inhiberas vid regn.
To 19.5: Talkokväll vid strandhyddan i Molpe, vi
börjar kl 18. Ta med egna uteredskap. Församlingen
bjuder på dricka och tillbehör. Inhiberas vid regn.
Sö 22.5 kl 11: Gudstjänst, pred. Gösta Sundelin, LFF.
To 26.5 kl 11: Kristihimmelsfärdsdags gudstjänst
Lö 28.5 kl 14: Cykelutflykt under ledning av Guy
Kronqvist. Start från Taklax bönehus. Vi cyklar mot
Bjurbäck, Gyttjeviksvägen och grillar vid Kamb
grillkåta, till förmån för missionen. Anmäl dig senast kl. 12 samma dag till Hanna. Även möjlighet
att få busskjuts från Korsnäs församlingshem.

MALAX Information

Tavla och kulturvandring

Malax församling och Malax kommun har, på initiativ av Frontveteranföreningen Kamraterna,
skaffat en informationstavla vid krigargravarna.
Invigningen sker på De stupades dag 15.5 i samband med den tvåspråkiga högmässan och uppvaktningen av krigargravarna.
Kaffeservering i KH, där kulturkoordinator Jenna Matintupa berättar om projektet ”Kulturvandringen kring kyrkbacken i Malax” och Jarl Silfver
berättar om informationstavlan vid krigargravarna. Välkomna!

NÄRPES Utfärd

Församlingsutflykt
Välkommen med på årets församlingsutflykt
24.5 till Kilens hembygdsgård och Sideby kyrka.
Närmare info om dagsprogrammet hittar du på
www.narpesforsamling.fi. Vi startar kl 9 från kyrkan i Pörtom och åker tillbaka hem ca kl 15 från
Sideby. Kostnad: 25 €/person (buss & lunch)
Anmälan senast 16.5 till Kristina Örn: 040 7117
685, Anders Blomberg: 040 7117 696, Birgitta L
Engström: 050 3864565. Anmäl också ev. allergier och var ni stiger på längs vägen.

KRISTINESTAD

www.kristinestadssvenskaforsamling.fi
Fr 13.5 kl. 18: Bön för fred i kyrksalen i Lfds förs.hem.
Fr 13.5 kl. 19: Pärlbandet i Krs förs.hem.
Fr 13.5 kl. 21: Mässa i Krs kyrka. Gunilla Teir.
Sö 15.5 kl. 10: Gudstjänst i Lfds kyrka. Engström,
Martikainen. Efter gudstjänsten uppvaktning vid
hjältegraven.
Sö 15.5 kl. 11.30: Före gudstjänsten uppvaktning
vid Ulrika Eleonoras hjältegrav.
Sö 15.5 kl. 12: Gudstjänst i Krs kyrka. Eklöf, Vättö.
Sö 15.5 kl. 14.45: Före gudstjänsten uppvaktning
vid hjältegraven i Sby.
Sö 15.5 kl. 15: Gudstjänst i Sideby kyrka. Engström, Martikainen. Kyrkkaffe.

On 18.5 kl. 13: Pensionärssamling i kyrksalen i Lfd.
On 18.5 kl. 18: Bön för fred i Krs kyrka, på svenska
och ukrainska.
To 19.5 kl. 19: Kyrkokörerna samövar i Krs förs.hem.
Fr 20.5 kl. 18: Bön för fred i kyrksalen i Lfds förs.
hem, på svenska och ukrainska.
Sö 22.5 kl. 10: Högmässa i Lfds kyrka. Norrback,
Rosengård.
Sö 22.5 kl. 15: Högmässa i Sideby kyrka. Norrback,
kantor.
Sö 22.5 kl. 18: Gospel pop up med Nanna Rosengård i Krs förs.hem.

Ti 24.5 kl. 12: Pensionärssamling i Härkmeri bönehus. Transport ordnas från Kstad, Lappfjärd och
Sideby. Vi avslutar terminen med en gemensam
samling i Härkmeri.
On 25.5 kl. 18: Bön för fred i Krs kyrka, på svenska
och ukrainska.

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes:
Sö 15.5: Gudstjänst i kyrkan kl 12. A-M.A-W, K.H
Lö 21.5: Sopplunch i Norrnäs bönehus kl 11

KRISTINESTAD Anmälningsdags

NÄRPES Babykyrka

Dagklubben

Döpta 2020–2021

Anmälningar till höstens dagklubb,
barn födda 2017 och 2018 till Christina Caldén-Back tel. 0400 218 199.
Dagklubb i Kristinestads församlingshem mån & ons 8:30-11:30 och
i Lappfjärd mån & ons 13:30-16:30.

Evenemang för döpta 2020–2021 i
Övermark och Pörtom kyrkor lördag
21.5 kl. 10–12, drop in.
Välkomna!
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Sö 22.5: Högmässa i kyrkan kl 12.
A-M.A-W, J-O.G
Sö 22.5: GloriaDei-mässa i Luthergården
kl 15. Kristian Norrback, Kristiina Heikkilä,
S:ta Marian kuoro
Sö 22.5: Diakoner tre på turné, Rangsby
bykyrka kl 18. Sång, tal, andakt, lotteri och
kaffeservering
Ti 24.5: Öppet hus på Kyrkbacken (Kyrktåget 2A) kl 12. Kaffeförsäljning och loppis
Ti 24.5: Församlingsutflykten – kom med
på årets utflykt till Kilens hembygdsgård
och Sideby kyrka. Anm. senast 16.5 till
Kristina Örn 0407117685, Anders Blomberg 0407117696, Brigitta L. Engström
0503864565
Sö 26.5: Högmässa i Närpes kyrka kl 12.
U.S, K.H, J-O.G
Sö 26.5: Konsert i Töjby bykyrka med Fred
Berg & Boris Teirfolk kl 18
Övermark:
Sö 15.5: Välgörenhetskonsert för Ukraina
i kyrkan kl 18. Församlingens körer och
kantorer. Solister och instrumentalister.
Kollekt för de nödställda i Ukraina
Ti 17.5: Tisdagskaffe i Övermark församlingshem kl 13
To 19.5: Gung och sjung, en sångstund för
barn med vuxna i församlingshemmet kl 18
Lö 21.5: Evenemang för döpta år 2020-21 i
kyrkan kl 10
Sö 22.5: Gudstjänst i kyrkan kl 10. U.S, J-O.G
Pörtom:
Sö 15.5: Gudstjänst i kyrkan kl 10. U.S, K.H
Lö 21.5: Evenemang för döpta år 2020-21 i
kyrkan kl 10
Sö 22.5: Gudstjänst i kyrkan kl 18:30. U.S, K.H
Höstens barngrupper har öppen anmälan
via hemsidan.
Dagklubbsanmälan: öppen fram till v. 34.
Sommarjunior: anmälan är öppen.
Höstens juniorgrupper: anmälan är öppen.

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

To 12.5 kl. 10: Familjeklubben i församlingshemmet.

Sö 15.5 kl. 14: Högmässa. Englund, Lax.
On 18.5 kl. 15: Junior i församlingshemmet.
On 18.5 kl. 16: Minior i församlingshemmet.
On 18.5 kl. 18: Kyrkokören i församlingshemmet.
To 19.5 kl. 10: Familjeklubben i församlingshemmet.
Fr 20.5 kl. 19: Ungdomskväll i församlingshemmet.
Sö 22.5 kl. 14: Gudstjänst. Englund, Brunell.
On 25.5 kl. 15: Junior i församlingshemmet.
On 25.5 kl. 16: Minior i församlingshemmet.
To 26.5 kl. 14: Gudstjänst på Kristi himmelsfärds dag. Englund, Brunell.

KOLU M N E N

MALAX

Sö 15.5 kl. 10: De stupades dag. Tvåspråkig högmässa i kyrkan. Kyrkokören medv.
Invigning av nya infotavlan vid krigargravarna, samt uppvaktning av krigargravarna.
Kyrkkaffe i KH med program. Tornberg, Lax.
Må 16.5 kl. 10: Folkhälsans Familjecafé i FH
varje måndag.
Ti 17.5 kl. 19: Diskussionsgruppen Amici.
Våravslutning, platsen öppen, kontakta KN.
Vi diskuterar nytt och gammalt inom filosofi, psykologi, teologi, litteratur.
To 19.5 kl. 13: Sångstund för daglediga i KH.
Välkommen att sjunga vårliga sånger och
bekanta dig med ”Mässa i dragspelston”.
Mässan ska sjungas 10.7 på hembygdsdag
vid Brinkens Museum.
Sö 22.5 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Norrback, Lax.
Må 23.5 kl. 10: Karacafé i KH. Arr. Äldrerådet och Folkhälsan i Malax.
To 26.5 kl. 10: Himmelsfärdsdag. Familjemässa i kyrkan. Norrback, Lax.

PETALAX

Fr 13.5 kl. 13: Fredagssamling. Gäst: Heddy
Norrgård.
Sö 15.5 kl. 12: Högmässa. Englund, Lax.
Må 16.5 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.
On 18.5 kl. 18: Minior och junior i prästgården.
Sö 22.5 kl. 12: Gudstjänst. Englund, Brunell.
Må 23.5 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.
To 26.5 kl. 12: Gudstjänst på Kristi himmelsfärds dag. Englund, Brunell.

FREDSKONSERT
I Övermark kyrka söndag 15.5 kl. 18
Medverkande:
Anastasiia Yatsenko, sång
Solister, kompgrupp, kantorerna
Närpes församlings alla körer, med sammanlagt ca 95 personer.

BERNT SNICKARS

Vägen till livet
ALLA VILL till himlen men få vill ju dö.
Så lyder refrängen i en sång som nyligen spelades i radion. Så träffande, tänkte jag! Sångaren Timbuktu fick
fram mycket med några få ord.
Ja, alla dör vi, det går inte att förneka. Oberoende om
vi vill det eller inte så kommer döden att skilja oss från
livet tills Jesus kommer tillbaka.
Gud vill att inte en enda skall gå förlorad. Som det står
i Jesaja 65: ”Jag låter mig sökas av dem som inte frågade
efter mig, jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig.”
Vad skall vi då göra för att finna livet? Ingenting, det
är Jesus som gör det. Vår uppgift är att bli förda till Jesus, och vi har alla samma möjlighet att bli funna. ”Ty
var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.”
(Rom 10:12–13)

»Han säger: Här är vägen.«
FRÅN DEN stund i människans historia då människan åt av den förbjudna frukten kom synden in i våra liv.
Herren gav mannen denna befallning: ”Du kan fritt äta
av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om
gott och ont skall du inte äta.” (1 Mos 2:16) Men människan tog ändå av frukten och började gå egna vägar.
Hur skall då Gud få tillbaka det han förlorat? Jo, kort
efter denna befallning gav han ett löfte om en hjälpare,
en räddare. (1 Mos 3:15)
Tänk dig att du är ute på en vandring när det börjar
skymma. Kvällens mörker tilltar. Då kommer en räddare emot dig där i skogens skymning med en fackla i hand
och säger: ”Här är vägen.”
Den vägen vill Jesus vara för oss alla. Han bär omsorg
om oss, och vi kan lita fullt och fast på honom. Bibeln
säger: ”Den som har Sonen har livet. Den som inte har
Guds Son har inte livet.” (1 Joh 5:12)
Jesus är kärleken, och den som har honom, har livet.
Döden har mist sin udd.

Kollekt via Kyrkans Utlandshjälp till förmån för nödställda pga
kriget i Ukraina. Arrangör: Närpes församling

Bernt Snickars är förtroendevald i Närpes församling.
KYRKPRESSEN NR 10 • 11.5.2022
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SYDÖSTERBOTTEN

Jenna Ingves och Jamika Sandbäck ledde programmet på Ungdomens kyrkodagar. FOTON: SABINA LUMIVIRTA

Debattglada
unga möttes
på UK

tidigare. Den här gången satt hon också i
planeringsgruppen, tillsammans med Cecilia Huhtala från Petalax församling och
Matilda Westerlund från Esbo svenska
församling.

– Det är alla människomöten som gör
Ungdomens kyrkodagar så bra! säger
Jenna Ingves.
TEXT: PIAN WISTBACKA
KRISTINESTAD – Man kommer alltid hem
med bra idéer som man kan diskutera vidare och fortsätta att utveckla i sin egen
församling.
Så här sammanfattar Jenna Ingves Ungdomens kyrkodagar (UK). Hon var delegat för Kristinestads svenska församling
och dessutom en av programvärdarna i år.
Efter en pandemipaus då dagarna ordnades online var det i år igen möjligt att
arrangera UK på plats på Lärkkulla i Karis i april. Totalt deltog omkring 80 unga
från hela Borgå stift för att diskutera aktuella frågor.
Jenna Ingves har varit med på flera UK
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»Involvera unga
i beslutsfattningen – nu!«

Vilka frågor var viktigast bland dem
som togs upp?
– Alla de tre initiativ som jag och planeringsgruppen skrev tyckte jag var jätteviktiga, säger Jenna Ingves.
”Involvera unga i beslutsfattningen –
nu!” var rubriken för ett initiativ. ”Hur kan
vi få flera unga att bli aktiva?” löd ett annat.
– Diskussionen om hur man får ungdomar aktiva i församlingen är en av mina
hjärtefrågor. Vi har kämpat med det och
därför tyckte jag det var bra att vi fick utbyta tankar och idéer.
”Vad är det som inte lockar? Vad borde
kyrkan göra annorlunda?” var några av frågorna som ställdes i initiativet.
Mer marknadsföring! var ett av förslagen som kom fram på UK.
– Många höll med om att ungdomsarbetsledarna kunde åka ut till skolorna tillsammans med några hjälpledare för att visa att ungdomsarbete i församlingen faktiskt är jätteroligt!
Det tredje initiativet rörde omvandlingsterapier, det vill säga behandlingar som
syftar till att förändra könsidentitet eller

Jenna Ingves
Kommer från Kristinestad, är 19 år.
Studerar historia vid Åbo Akademi.
Gillar på fritiden: spelar fotboll i Turun
Weikot, spelar teater, går på gym, umgås
med vänner.
sexuell läggning från homosexuell till heterosexuell.
Diskussionen om terapierna kunde ha
varit eldfängd men var förvånansvärt bra
och saklig, konstaterar Jenna Ingves.
– Vi fick fram väldigt viktiga punkter där.

Trivs i studiestaden Åbo – och hemma
i Kristinestad
Jenna Ingves bor i Åbo där hon studerar
historia för första året, och trivs bra. Hemförsamlingen är fortsättningsvis Kristinestads svenska.
– Jag har inte bytt församling och har
inga planer på att göra det heller, säger hon.
I hemstaden uppskattar hon bland annat rofylldheten.
– Kristinestad är en jättefin och mysig
stad. Jag har lärt mig uppskatta lugnet. Här
kan jag tänka ifred!
Ungdomens kyrkodagar ordnades på Lärkkulla i Karis den 21–24 april. Temat var Frihet.
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PÅ GÅNG LOKALT
VÄSTÅBOLAND, ÅBO
MARIEHAMN, JOMALA

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

Stöd i det
tysta
I år firar Mariehamns församling diakonijubileum
bland annat genom en historik och en utställning. – Vi
är den sista utposten, så att
ingen hamnar ut i mörkret.
TEXT: SOFIA TORVALDS
MARIEHAMN I sommar kommer Mariehamns församling att presentera församlingens diakoniarbete under hundra år med
hjälp av en utställning som ordnas i samband med sommarkaféet.
– Eftersom diakonin firar 150-årsjubileum i år rotade jag i vårt arkiv och märkte
att vår församling fick sin första diakonissa
för 100 år sedan. Men det är svårt att hitta
uppgifter om församlingens diakoniarbetare – man får en känsla av att det är prästerna och kantorerna som varit viktiga, säger Lisbet Nordlund, som är diakonissa
i Mariehamn.
Diakonen My Ström håller med.
– När jag läste lite i historiken tyckte jag
att det var intressant att diakonissan var där
och gjorde sitt jobb, och det var något de
andra i församlingen inte visste så mycket om. Jag kunde känna igen mig i mycket.
Det känns kul att vara en i ledet!

Den sista utposten

My Ström
och Lisbet
Nordlund
jobbar med
diakoni i
Mariehamns
församling.
FOTO: PRIVAT

Redan förra våren beslöt Mariehamns diakoniförening att skriva en historik över diakonin – och då visste man inte att det var
100 år sedan den första diakonissan anställdes i församlingen.
Vad tycker ni är diakonins viktigaste
uppgift?
– Att finnas där för dem som inte har någon annan. Vi är den sista utposten – så att
ingen bara ska bli skickad ut i mörkret, säger My Ström.
– Att finnas till hands, att lyssna och försöka förstå den andra människan, säger
Lisbet Nordlund.
De tänker att man kanske ofta tror att
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»Vi lyssnar och
försöker
förstå.«

församlingen är de människor som sitter
i kyrkan om söndagarna. Men församlingen är större än så.
– Jag tänker ju att liksom gudstjänsten
lyfter bördor från folks axlar lyfts bördor
också i vårt arbetsrum, och det är stort att
få vara med, säger Lisbet Nordlund.
Ibland säger de människor de hjälpt att
de vill ge något tillbaka.
– Då brukar jag svara att det bästa sättet
är att hjälpa någon annan.
My Ström påpekar att den som får hjälp
inte behöver stå i tacksamhetsskuld.
– Vissa går med i församlingen sedan,
men man ska inte behöva betala kyrkoskatt för att bli hjälpt.
Vet folk om att diakonin finns?
– De församlingsaktiva vet, och de som
har det sämst vet, för de tipsar varandra.
Men My Ström konstaterar att när hon
sitter på middag och berättar att hon är dia
kon kan någon fråga: Vad är det?
Även om de arbetar i det tysta vill de gär-

Diakonijubileum
Kyrkans diakoni firar 150-årsjubileum i år.
Den första diakonissan, Mathilda Hoffman,
vigdes till diakonissa i Viborg år 1872.
Mariehamns församling fick sin första diakonissa för 100 år sedan. Läs mer om henne i kolumnen på nästa uppslag.
Församlingen firar jubileet med en historik och med en utställning i samband med
församlingens sommarkafé. Utställningen
öppnar den 26 juni.

na att alla ska veta att de finns.
– Jag har själv haft en period då jag behövde diakonihjälp. Det var en bra erfarenhet. Många skäms över att be om hjälp
– men vi är aldrig stränga. Det är många
som lever väldigt välordnade liv, men sedan
gör något att allting kraschar. Ofta väntar
de för länge innan de kommer till oss, säger My Ström.
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ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt:
Sö 15.5 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka. Sökande
till kyrkoherdetjänsten Sara Grönqvist håller sitt
valprov inför kyrkoherdevalet 5.6. Högmässan kan
även ses på församlingens webbkanaler från kl. 13.
On 18.5 kl. 18: Pargaskretsarnas våravslutning på
Koupo lägergård. Veckomässan firas i samband
med våravslutning i Koupo kapell.
Sö 22.5 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka. Sökande
till kyrkoherdetjänsten Saara Roto håller sitt valprov inför kyrkoherdevalet 5.6. Högmässan kan
även ses på församlingens webbkanaler från kl. 13.
On 25.5 kl. 18: De vackraste sommarsångerna,
musikafton i Pargas församlingshem.
Nagu kapellförsamling:
Sö 15.5 kl. 17: Kvällskyrka i Nagu församlingshem,
Kjell Granström, Eeva Granström, Mikael Granlund.
Sö 22.5 kl. 15: Kyrkoherdevalets paneldiskussion
i Nagu församlingshem. Välkommen att bekanta
er med de sökande till kyrkoherdetjänsten, Sara
Grönqvist och Saara Roto.
Korpo kapellförsamling:
Sö 15.5 kl. 11: Gudstjänst i Korpo kyrka, Esa Killström, Mikael Granlund.
Sö 22.5 kl. 11: Gudstjänst i Korpo kyrka, Esa Killström, Mikael Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 15.5 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyrka, Janette
Lagerroos, Mira Prost.
Sö 22.5 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyrka, Janette
Lagerroos, Robert Helin.
Iniö kapellförsamling:
Sö 15.5 kl. 13: Högmässa i Iniö kyrka, Jussi Meriluoto, Robert Helin.

ÅBO

fre 13.5:
- kl 18: Tvåspråkig eurovisionsregnbågsmässa,
Aurelia. Tomas Ray (pred), Mia Bäck (lit), Heikki
Korhonen (pianist). Efter mässan njuter vi av fler
eurovisionsschlagers under kyrkkaffet. Hör gärna av dig till Mia Bäck om du vill ha en uppgift i
mässan.
lör 14.5:
- kl 17: Sångmatiné, Aurelia. Christopher Sell,

ÅBO Mässa

Metallmässa
26.5.2022
Efter många års paus och väntan är
det dags för oss att fira Metallmässa i Åbo Domkyrka 26.5.2022 kl.
18.00! Välkommen!
Benjamin Häggblom predikar,
Sofia Liljeström leder gudstjänsten, Metallmässa-bandet ansvarar
för musiken, till bandet hör; Christer Romberg, sång och gitarr, Janne
Löf, gitarr, Simon Grundvall, trummor, Richard Backman, basgitarr
och Mia Anderssén-Löf, sång och
synth.

sång och Nicholas Söderlund, piano. Schumann,
Schubert, Händel, Bellini, Händel, Giordani, Peterson-Berger, Kilpinen m.fl. Fritt inträde, programblad
10 €/st till förmån för insamlingen Gemensamt
Ansvar
sön 15.5:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Wikstedt (pred),
Häggblom (lit), Danielsson, Juslin. Gudstjänstgrupp Sefanja medverkar. Barnhörna. Kyrkkaffe.
Högmässan radieras för YLE Vega. Skribastart för
grupperna 1001, 1003 och 1005 efter högmässan.
- kl 15: Mässa, S:t Karins kyrka. Gudstjänstgrupp
S:t Karin medverkar. Kyrkkaffe.
tis 17.5:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia (3 vån.).
ons 18.5:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma församlingshem.
- kl 13–15: Café Orchidé, Aurelia.
- kl 18: Bönegruppen, Aurelia.

to 19.5:
- kl 9.30–11.30: Familjecafé, Aurelia.
sön 22.5:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Audas (pred),
Häggblom (lit), Juslin. Gudstjänstgrupp Rut medverkar. Barnhörna. Emma Audas och Benjamin
Häggblom avtackas vid kyrkkaffet.
mån 23.5:
- kl 12-12.15: Lunchmusik med Ensemble MMXX,
Domkyrkan.
tis 24.5:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelias musiksal.
ons 25.5:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma församlingshem.
- kl 13–15: Café Orchidé, Aurelia. Vi sjunger
vårsånger.
to 26.5:
- kl 18: Metallmässa, Domkyrkan. Häggblom
(pred), Liljeström (lit), Metallmässa-bandet;

MARIEHAMN Lunch&soppa

JOMALA Kristi himmelsfärd

Terminsavslutning den 19 maj för både
Lunchmässan och Sopplunchen

Mässa och missionsdag i Saltvik

Lunchmässan kl. 11.30 i S:t Görans kyrka med Mari Puska och
Judit Deáki.
Vid sopplunchen i församlingshemmet kl. 12.00 serveras
fisksoppa, hembakade semlor,
smör, ost, måltidsdryck är
vatten, kaffe och kex serveras
också. Pris: 5€/pensionärer,
7€/övriga.
Välkomna!
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Kristi himmelsfärdsdag torsdag 26.5 kl. 13. Mässa och missionsdag i Saltvik med lunch. Skjuts ordnas från Olofsgården.
Bussen går 12.15 och hem 16.30. Anmäl dig senast 23.5 till diakonissa Ann-Lis Biström 018-328313 eller kansliet 018-32830.
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Christer Romberg, sång och gitarr, Janne Löf, gitarr, Simon Grundvall, trummor, Richard Backman, basgitarr och
Mia Anderssén-Löf, sång och synth.

ÅLANDS PROSTERI
JOMALA

Fre 13.5 kl. 13.30 Café turné: på Prästgården
Fre 13.5 kl. 18 Fredagsmässa: Därefter
ungkväll.
Sön 15.5 kl. 11 Högmässa: Serell, Hansen
Mån 16.5 kl. 19 Meditativ sång
Tors 19.5 kl. 12 Sopplunch: 5 € för soppa, bröd och kaka
Fre 20.5 kl. 13.30 Andakt på Rönngården
Sön 22.5 kl. 13 Familjemässa: Serell,
Erlandsson
Ons 25.5 kl. 19 Vesper

MARIEHAMN

SÖ 15.05 kl. 11.00: Innerlighetens
mässa i S:t Görans kyrka.
TO 19.05 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t
Görans kyrka.
TO 19.05 kl. 12.00: Sopplunch i församlingshemmet.
SÖ 22.05 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans kyrka. Kyrkkaffe.
TO 26.05 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans kyrka.
TO 26.05 kl. 14.00: Finskspråkig mässa i
S:t Görans kyrka.
Kyrktaxi till gudstjänst, tfn 018-19500.

NORRA ÅLANDS FÖRSAMLING

Söndag 15.5
kl. 11.00: Högmässa med konfirmation i
Geta kyrka. Jon Lindeman, Ingrid Björkskog.
Kl. 11.00: Familjegudstjänst i Sunds kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund, barnkören. Efter gudstjänsten blir
det vårfest för barngrupperna.
Kl. 14.00: Högmässa i Vårdö kyrka. Outi
Laukkanen, John-Adam Sjölund.

Söndag 22.5
kl. 11.00: Högmässa med konfirmation
i Finströms kyrka. Jon Lindeman, Ingrid
Björkskog, John-Adam Sjölund.
Kl. 14.00: Högmässa i Sunds kyrka. Ingrid Björkskog, John-Adam Sjölund.
Kristi himmelsfärdsdag 26.5 kl. 11.00:
Högmässa med konfirmation i Sunds
kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam
Sjölund, Kati Juntunen.

ECKERÖ-HAMMARLAND

S:t Lars kyrka
Fjärde söndagen efter påsk
Gudstjänst 15.5 kl 11: med Benny Andersson och Pipsa Juslin. Kollekt: Finska
Missionssällskapet r.f.
S:ta Catharina kyrka
Femte söndagen efter påsk – Bönsöndagen
Gudstjänst 22.5: med Benny Andersson
och Pipsa Juslin. Kollekt: Finska Bibelsällskapet r.f.
Kristi himmelsfärdsdag
Gökotta i Kjusan (vid kyrkstallarna)
26.5 kl 9: med Benny Andersson och
Pipsa Juslin. Kollekt: Ålands prosteris
vänortsarbete i Ösel, Estland. Tag gärna
kaffekorgen med.
Övrigt
Herrlunch: på Catharinagården 19 maj
kl 12.
Anmälan till tel 38387 senast 17 maj kl 12.
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.

VÄSTÅBOLAND Kyrkoherdeval

Kyrkoherdevalet
närmar sig
Den 5.6 samlas Väståbolands
svenska församling runt valurnorna för att välja kyrkoherde. Passa
på att bekanta er med kandidaterna! Söndagen den 15.5 kl. 10 firas högmässa med Sara Grönqvists
valprov i Pargas kyrka och söndagen den 22.5 kl. 10 blir det högmässa med Saara Rotos valprov i Pargas kyrka. Högmässorna kan ses på församlingens webbkanaler från kl. 13 samma dag.
Söndagen den 22.5 blir det även en paneldiskussion med kandidaterna i Nagu
församlingshem kl. 15. Välkommen!
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KOLU M N E N

LISBET NORDLUND

Inte i egen kraft
PÅ VÄGGEN i mitt arbetsrum hänger en tavla med den minnesvers jag fick då jag vigdes till diakonissa. Där står: ”Ni
har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till
att gå ut i världen och bära frukt.” ( Joh 15:16)
Jag kastar en blick på tavlan ibland och upplever att orden
burit genom åren och bär fortsättningsvis. När jag känner
att jag kommer till korta får jag påminna mig om att jag inte arbetar av egen kraft och för min egen skull. I år kan jag
fira trettioårsjubileum i min tjänst, vilket passar bra då vi
även firar 150 år sedan den första diakonissan vigdes i Finland och dessutom 100 år sedan den första diakonissan anställdes i Mariehamn.
INFÖR JUBILEUMSÅRET sökte jag mig till församlingens arkiv för att försöka hitta namnet på den första diakonissan som anställdes. Efter en stunds sökande hittade jag två svarta häften med protokoll från Söndagsskoloch Diakoniföreningen, förstås handskrivna med snirklig
vacker handstil. Mariehamns församling var vid den här tiden så pass liten och fattig att det inte fanns några möjligheter för församlingen att anställa en diakonissa. Därför
såg Diakoniföreningen en viktig uppgift i att skaffa medel
för att anställa en diakonissa. Tydligen hade man en längre tid försökt hitta en svenskspråkig, utbildad diakonissa
och hösten 1922 gav sökandet resultat. Diakonissan Elvira
Björk från Uleåborgs diakonisshem var beredd att komma.

»Så nu har jag och vi anledning
att fira; 150 år, 100 år och 30
år med diakoni i Guds tjänst –
en gudstjänst i vardagen.«
JÄMFÖR MAN arbetet då och nu finns det nog inte så
mycket gemensamt. Fortfarande finns dock vigningen kvar.
Biskopen viger diakonissan och diakonen till tjänst under
högtidliga former och var och en får ett eget minnesord som
kanske också hamnar inom glas och ram i någons arbetsrum för att ge kraft i tjänsten.
Så nu har jag och vi anledning att fira; 150 år, 100 år och
30 år med diakoni i Guds tjänst – en gudstjänst i vardagen. Hurra!

Lisbet Nordlund är diakonissa i Mariehamn.
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ÅBOLAND-ÅLAND
Församlingen är
medlemmarna
– Jag drömmer om en kyrka som är så
öppen att man bara kan gå in där och
vila i den stämning som finns, säger
Saara Roto, kandidat i kyrkoherdevalet i Väståboland.
TEXT: SOFIA TORVALDS
VÄSTÅBOLAND Den 5 juni får församlingsmedlemmarna i Väståbolands svenska församling välja kyrkoherde i ett direkt val.
Kandidaterna är församlingens tf. kyrkoherde Sara Grönqvist och Saara Roto, tf. kaplan i Järvi-Kuopio församling. Förra veckan fick Sara Grönqvist svara på KP:s frågor, nu är det Saara Rotos tur.
Varför vill du bli kyrkoherde i Väståboland?
– De mer krävande uppgifter jag haft, som
tf. administrativ kaplan och tf. distriktskaplan i Kuopio, liksom den ledarskapsutbildning jag fått, har fått mig att förstå att
det här är mitt följande steg som präst. När
ansökningstiden öppnades kände jag att
det var den perfekta stunden att förhoppningsvis flytta över till Borgå stift. Nu har
min finlandssvenska identitet vuxit fram,
och jag lockas också av att jobba i skärgården. Fast jag känner mig nervös vill jag ändå ha nya utmaningar!
Hurdan tycker du att en bra kyrkoherde borde vara?
– En bra kyrkoherde borde få människor
från olika riktningar att känna att de blir
hörda även om de inte alltid kan få ett ja
när de ber om ett ja. Kyrkoherden ska vara
fanbärare och visionär, men också kunna
hålla ihop arbetslaget. Alla som är medlemmar, aktiva och mindre aktiva, ska kunna
känna att de har en kärlek till kyrkan och
Kristus gemensamt, och kunna föra dialog.
Har du en vision? Åt vilket håll skulle
du vilja föra församlingen?
– Jag skulle önska att vi i församlingen
– så länge vi har de resurserna – kunde
skapa ett system för de frivilliga som vill
vara med i verksamheten. Så att var och
en skulle få komma till församlingen med
sitt kunnande. Församlingen finns till för
församlingsborna – och de har mycket att
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Saara Roto
längtar tillbaka till den
skärgårdsnatur hon
upplevde
som barn.
FOTO: PRIVAT

erbjuda sin församling.
Har du någon särskild verksamhetsidé
som du brinner för?
– Jag vill ha en kyrka med öppna dörrar. Jag
tycker man ska kunna komma in i kyrkan
och sova dagssömn: det ska finnas kuddar
där, man kan ta med eget dynvar, och sedan kan man bara vila i den stämning som
finns där. Kyrkan ska vara en central punkt

Saara Roto
50 år.
Född i Kangasniemi, bodde under uppväxten i Humppila,
Kumlinge, Hangö, Lappträsk och i huvudstadsregionen.
Familj: Singel.
Ger valprov/provpredikar: den 22 maj kl 10.
Drömyrke som barn: djurskötare eller sjukskötare.
Det bästa med att vara präst, i en mening: Att det är ett
arbete, men samtidigt en livsstil som bär på mening både
för mig och för dem jag möter – i bästa fall förmedlas något av Kristi nåd till mig och dig, till oss alla.

med låg tröskel, öppen också för annat än
andakter och gudstjänster.
Har du en styrka som du tycker kunde hjälpa dig med kyrkoherdejobbet?
– Jag skulle säga att jag har en förmåga
att inspirera och ha visioner. En förmåga
att samarbeta tycker jag är min styrka. De
viktigaste frågorna jag skulle vilja ställa
som kyrkoherde är: ”Vad tänker du? Vad
brinner du för? Hur ska din styrka komma fram?” Jag tycker också att det är min
styrka att jag har en stark vilja.
Nämn ett bibelställe som är viktigt för
dig.
– 1 Johannesbrevets fjärde kapitel: ”Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud
utan att han har älskat oss …” Det stället
är viktigt för att det påminner oss om att
även om vi gör mycket eller lite för Gud så
handlar det djupast sett inte om vad vi gör
utan om vad Gud gör för oss.
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RADIO & TV
Andrum kl. 6.54
(med repris kl. 9.54)
Torsdag 12.5 Kaikka Växby, Vanda
Fredag 13.5 Yvonne Terlinden, Karis (repris från 23.5.2014)
Måndag 16.5 Joanna Nylund, Helsingfors (repris från
1.7.2021)
Tisdag 17.5 Philip Hällund, Kökar (repris från 2.7.2021)
Onsdag 18.5 Maria Björkgren-Vikström, Åbo (repris från
28.6.2021)
Torsdag 19.5 Wille Valve, Jomala (repris från 30.6.2021)
Fredag 20.5 Sara Torvalds, Karis (repris från 29.6.2021)
Måndag 23.5 Magnus Mikander, Kuni
Tisdag 24.5 Stefan Forsén, Helsingfors
Onsdag 25.5 Sara Torvalds, Karis

GUDS
A N DE DR Ä KT

MÄ SSA I IR LÄ NDSK FOLK TON

FREDAG 20.5.2022 KL. 18.00 I SÖKÖ KAPELL
Marika Westerling, solist I Instrumentalensemble
Pensionärskören FURORNA I Håkan Wikman, dirigent
PROGRAM 15 EURO I www.furorna.fi

PILGRIMSVANDRING I ISRAEL

Aftonandakt kl. 19.15
Torsdag 12.5 Peter Sjöblom, Vörå
Fredag 13.5 Leif Erikson, Vasa
Lördag 14.5 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 15.5 Himmelrikets medborgare i världen. Textläsare: Sara Åström och Jonte
Wingren. Producent: Hedvig Långbacka (repris från 19.5.2019)
Måndag 16.5 Henrik Perret, Helsingfors
Tisdag 17.5 Monika Winberg-Nikkola, Nådendal
Onsdag 18.5 Daniel Victorzon, Pedersöre
Torsdag 19.5 Leif Erikson, Vasa
Fredag 20.5 Benita Ahlnäs, Borgå
Lördag 21.5 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 22.5 Hjärtats samtal med Gud. Textläsare: Heidi Storbacka och Sarah Tiainen.
Producent: Hedvig Långbacka (repris från 26.5.2019)
Måndag 23.5 Heidi Jäntti, Sibbo
Tisdag 24.5 Heidi Jäntti, Sibbo
Onsdag 25.5 Heidi Jäntti, Sibbo

Upplev de heliga platserna till fots.
10–19 november 2022
Mer info: catarina.olin@gmail.com

Gudstjänst kl. 13.03
Söndag 15.5 Gudstjänst med Åbo svenska församling. Predikant: Maria Wikstedt.
Söndag 22.5 Mässa med Sankt Henriks katedralförsamling i Helsingfors. Predikant: Anders Hamberg.
Organist: Marko Pitkäniemi.

FOTO: COPYRIGHT TIMO JAKONEN

NYTT FRÅN DOMKAPITLET
Prosten Helene Liljeström
förordnas fortsättningsvis
sköta kyrkoherdetjänsten
i Matteus församling 1.531.12.2022
Domkapitlet utser kontraktsprosten Ulrik Sandell till utredningsman för
att utreda alternativa lösningar till Matteus församKYRKPRESSEN NR 10 • 11.5.2022

lings framtid.
Kyrkoherden i Replots
församling Camilla Svevar
beviljas fortsatt tjänstledighet 25.4-31.8.2022.
Domkapitlet kallar pastor Dennis Svenfelt att höras vid domkapitlets sammanträde.

FÖLJANDE
SAMMANTRÄDE
Domkapitlets sammanträden 2022: 17.5, 16.6. Inget sammanträde i juli
Stiftsfullmäktiges sammanträde: 24.5 i Borgå
Synodalmöte: Synodalmöte för stiftets präster i Åbo
27-28.9.2022
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BYGGER
BOSTAD
AV KYRKA
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Björnholmens kyrka i Jakobstad hade
varit till salu i ett år innan någon vågade ta sig an projektet. De som vågade är Lars och Monica Granlund.
De såg möjligheter i byggnaden.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

N

är man kommer över den
gamla bron till Björnholmen är den gamla kyrkan ett av de första husen man ser, eller åtminstone lägger märke till.
Inte bara för dess ovanliga utseende, utan också för själva tomten.
Staden har dessutom rensat upp så man
ser sjön från tomten.
Lars och Monica Granlund köpte kyrkan 2014 och började grundrenovera och
bygga om den till ett bostadshus tre år senare.
I köpet ingick fastigheten med kyrksal,
tambur, kök och en gårdskarlsbostad. Mellanväggen till bostaden är riven och där
har nu tre sovrum fått plats medan kyrkans
kök blivit badrum och tamburen kök. Köket är till höger om ytterdörren, där besökarna förr hängde av sig kapporna. Köket
har en disk där de kan äta sin frukost medan matbordet får plats i den gamla kyrksalen, till vänster om ytterdörren.
Den öppna kyrksalen har de bevarat.
Men de har ersatt de små fönstren som
bildade korset i fondväggen med stora
fönster som sträcker sig över halva fondväggen från golv till tak. Likaså är raden
av fönster längs de övriga väggarna borta.
– Vi har främst velat bevara kyrkkänslan i den gamla kyrksalen genom att bevara takhöjden. Vi har rätt att bygga loft
där, men vi ska lämna det öppet. Det är
mäktigt som det är, säger Lars.
Förutom den gamla kyrksalen finns det
inte mycket som påminner om husets ursprungliga användning. Det enda är troligen en lös kopparskylt med namnet Karhusaaren kirkko som står lutad mot en vägg.
Men den skylten får de inte använda.

Sista gudstjänsten 2003
Renoveringen har varit deras hobbyprojekt sedan 2017 när de påbörjade det med
att byta tak. 2019 tog de itu med insidan
och i sommar räknar de med att allt ska
vara klart.
– Jag har lovat Monica att inte sätta fler
somrar på det här bygget. Men det ser dåligt ut. Det kan hända att jag får sätta någon semestervecka på det ännu. I sommar
ska det hur som helst vara färdigt.
Kyrkan i Björnholmen är byggd 1970.
Samfälligheten byggde den i första hand
KYRKPRESSEN NR 10 • 11.5.2022

Monica och Lars Granlund är nöjda med renoveringen, men vet ännu inte vad de ska göra med
huset.

Kyrksalen före renoveringen. FOTO: LARS GRANLUND

för den finska församlingens behov. Församlingen saknade då ett ställe att samlas på.
– Kyrkan ritades av Erik Granvik, som
var gift med Kerstin, präst i den svenska
församlingen. Jag har hört att den sista
gudstjänsten hölls här år 2003. Sedan dess
har den varit uthyrd till dagis och som träningslokal för band. När vi kom hit fanns
det skyddsnät för fönstren, vilket tyder
på att man använt kyrksalen för bollspel.
Kyrkan var till salu i ett år utan att någon köpte den. Granlunds ansåg också att
utgångspriset var för högt.
– När de sänkte priset bestämde vi oss
för att se på det. Vi bjöd väl ändå för mycket då vi fick köpa det. Men det tog ganska
längre innan försäljningsbeslutet kom, för
köpet skulle godkännas av både domkapitlet i Borgå och av Kyrkostyrelsen.

»Vi såg potential och
att det går att göra
något roligt av det.«

En an de få saker som påminner om husets
ursprungliga användning.

En kyrka är väl inte något lätt försäljningsobjekt?
– I och för sig inte, men vi såg potential
och att det går att göra något roligt av det,
säger Monica.
Senare har de hört att både en och annan funderat på att köpa kyrkan. Men ingen annan bjöd.
– Det var bara vi som vågade, säger Lars.
Renoveringen fick vänta i några år medan de höll på att bygga till huset i Katternö i Pedersöre där de bor nu.
Vad tänkte ni göra av det här när ni
kom hit första gången?
– Tanken var att bygga om det för oss själva. Vi såg framför oss att det går att göra
något speciellt av det, säger Lars.
– Vi ville ha ett lättskött och lättstädat
hus som är enkelt att underhålla. Vi har
ju andra intressen också. Men ju mer vi
rörde i det så desto mer kom vi till att vi
vill göra det grundligt. Vi rev ut all gammal isolering trots att den var helt fräsch,
säger Monica.

Forts. på följande sida.
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Visionen var att ett stort badrum och
stort vardagsrum. Och det har de. I badrummet står en infraröd bastu.
– En infrabastu är lättare att sköta. Ska
man bygga en riktig bastu ska den byggas
ute på gården, säger Lars.
De har gjort så mycket av arbetet som
de kan själva, vilket är rätt mycket – för
Lars är utbildad husbyggare. Ombyggnaden av kyrkan räknar han som det tredje
huset han byggt åt sig själv.
– Det har varit ett femårig fritidsprojekt
som jag inte arbetat mig sjuk på. Jag skulle inte ha orkat om jag varit snickare på
dagarna. Det har varit lite roligt när det
är annorlunda än en vanlig stuga.
Monica i sin tur har inredning som intresse.
Bägge jobbar till vardags på Nautor. Lars
jobbade först som snickare, men av hälsoskäl har han bytt arbetsuppgifter till
chaufför.
– Jobbar man på Nautor får man kvalitetstänket på köpet, säger han.

Huset idag.

»Det blev bättre än
vi trodde.«
Hur mycket tid har ni satt på det här?
– Lika mycket som på ett nybygge, kanske mer . Det är ett bra bygge och enbart
rivningen tog länge. Allt satt som i sten.
Den mesta tiden räknar de med att de
satt på takskivorna av björkfaner i salen.
– Dem har vi slipat, sedan vaxat och slipat och vaxat och slipat innan vi lade ytvax på. Vi har samma skivor i köket, men
med lite mera vitpigment i, säger Lars.
– Vi har hört folk säga att de skulle ha
skrattat åt oss om vi berättat att vi tänker
sätta faner i taket. Men när det sett taket
ändrade de åsikt. Vi är också nöjda, säger Monica.

Björnholmens kyrka, före ombyggnaden. FOTO: LARS GRANLUND

Grannarna berättar sina minnen
Det krävdes också en del arbete med att få
hålet för fönstret i fondväggen. Väggarna
i den gamla kyrksalen är gjutna i betong
ända i höjd med taket.
– Vi försökte borra oss igenom den sjutton centimeter tjocka betongväggen. Men
det slutade med att vi fick kalla in en firma som skar igenom betongen.
Renoveringen har väckt grannarnas och
förbipasserandes intresse. Under byggtiden har många stannat upp för att samtala och dela sina minnen från kyrkan.
– Det har varit roligt att höra dem berätta sina minnen. Här har de gift sig eller döpt sina barn, säger Monica.
– Nu senast kom en gammal man på cykel. Han berättade att han bott på tomten
före kyrkan byggdes. Han pekade ut plat-
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Här hängde kyrkobesökarna av sig jackorna tidigare. Nu är det
ett kök.

Takskivorna av björkfaner hade Lars Granlund
mycket jobb med.

sen för en gammal brunn som inte jag visste om. Men när jag senare grävde för planteringar på platsen ramlade brunnslockat ner med ett brak, säger Lars.
Nu har de ett hus, jämförbart med ett nybygge, på 167 kvadratmeter. Salen utgör
65 kvadratmeter och bygger de loft växer
ytan med 32 kvadrat.
– Vi är nöjda. Det blev bättre än vi trodde, säger Lars.

Men de vet inte ännu vad de ska göra
med huset, sälja eller flytta in. Det finns
också fördelar med att bo kvar i Katternö.
– Det skulle vara roligt att bo här men
vi kan ju inte ha två hus, säger Monica
som tror att hennes hundar trivs bättre
på landet än i stan.
– När sista listen är på plats bestämmer
vi oss för var vi ska bo. Men det lutar åt
att vi säljer det här, säger Lars.
KYRKPRESSEN NR 10 • 11.5.2022

MAJKRYSSET

BRITT-MARI ANDTFOLK

PÅSKKRYSSETS LÖSNING
Bland de rätta lösningarna belönades följande med ett bokpris som kommer på
posten. Vi gratulerar: Lasse Korkea-Aho, Esse, Maj-Gret Wikstrand, Mariehamn
och Ebba Carling, Petalax.

SKICKA IN!

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 31 maj 2022 till: Kyrkpressen, Södra
kajen 8, 00130 Helsingfors. Märk kuvertet ”Majkrysset”. För kännedom: de oöppnade kuverten med kryssvar och adressuppgifter skickas vidare till Svenska Lutherska Evangeliföreningen som 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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Tidigare var Andreas Fors
bäck pastor i Metodistkyrkan, och kände ofta att
människors berättelser kom
honom nästan för nära. Efter
stor tvekan sadlade han om.
Idag jobbar han som jurist
och rättegångsbiträde och
hjälper utsatta människor
i deras livs absolut värsta
stund. – Mitt jobb för den
enskilda människan kan ha
stora följder. Jag vill göra det
här jobbet med hjärtat.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

H

an växte upp i en familj
som var aktiv i Metodistkyrkan. Av Andreas Forsbäcks tre bröder har faktiskt alla under någon tid
jobbat som pastorer. Han
själv och en bror är pastorer i Metodistkyrkan, och två bröder är eller har varit pastorer i Pingströrelsen.
– Att vi alla varit så aktiva tror jag har att
göra med att våra föräldrar var bra föräldrar. Om föräldrarnas sätt att vara förälder på något sätt står i strid med det kristna budskapet tror jag att det blir svårt att
locka med barnen till en församling.
Han har också haft goda förebilder: sina äldre bröder, men också andra som var
aktiva i Metodistkyrkan i Ekenäs, där han
växte upp.
– Fram till att jag var femton ungefär var
min tro en barnatro, sedan blev den personlig. Jag tror jag har fattat beslutet att
tro flera gånger.
Hans tro har prövats under livskriser.
– Jag har prövats, och märkt att tron bär.
För någon annan kan det gå tvärtom. Min
personliga upplevelse har varit att min väg
kunnat vara tung och svår, men att Gud ändå har varit med mig.
När han jobbade som pastor i Ekenäs metodistförsamling blev bördan till slut för
tung. Han blev överbelastad och utmattad.
– Jag trivdes bra med församlingen och
pastorsjobbet, men jag kunde känna frustration över min yrkesroll på en liten ort
med begränsade resurser. Jag blev en verksamhetsledare för dem som redan hade en
församlingsgemenskap, en allt-i-allo.
För honom innebar det en livskris att in-
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Han är
jurist med
en pastors
hjärta
se att han måste ut ur den kyrkliga bubbla
där han levt hela sitt liv.
– Det var ett steg ut i det okända. Jag måste verkligen bestämma mig för att gå min
egen väg och inte göra det som alla andra
förväntade sig av mig. Det var ett modigt
beslut jag tog när jag för tio år sedan lyssnade på mitt hjärta.

När det kört ihop sig ordentligt
Han hade alltid känt att han måste vara
trogen sin kallelse, och nu undrade han:
var det okej för Gud att han prövade något annat? Idag – när han är pastor på deltid och utan att få betalt – tänker han att
han är lika mycket pastor i Guds ögon fast
han inte får betalt av kyrkan.
För ett år sedan blev han klar med sina juridikstudier. Från september har han
jobbat vid en privat advokatbyrå som rät-

Andreas Forsbäck
Jobbar som rättegångsbiträde vid en advokatbyrå. Sysslar särskilt med familjerätt
och brottmål.
Är obetald pastor i Metodistkyrkan och
leder en hemförsamling i Vanda.
Familj: Frun Ninni och två pojkar, en fyraåring och en tvååring.
Intressen: Joggning, stugliv och böcker.

tegångsjurist, det vill säga med att biträda klienter vid rättegångar. En hel del av
kunderna får statens rättshjälp men väljer att vända sig till en privat advokatbyrå.
– Jag vill betjäna privatpersoner. Här
kommer mina förmågor och gåvor till användning, också min erfarenhet som pasKYRKPRESSEN NR 10 • 11.5.2022

»Många av de kunder
jag biträder är människor i sitt livs absolut
svåraste situation.«

tor. Ibland jobbar jag ganska lite med juridik och ganska mycket med problem som
finns i bakgrunden.
Han säger att människor som kommer
till en jurist ofta är i ett läge där deras liv
kört ihop sig riktigt ordentligt.
– Många av de kunder jag biträder är
människor i sitt livs absolut svåraste situation. Det motiverar mig att min arbetsinsats har en inverkan på en annan människas liv. Ofta tänker vi kanske att en hjärnkirurg gör ett ovärderligt arbete när hen utför en operation, men jag tänker att visst
har många andra också jobb där ganska
mycket står på spel.
Det kan till exempel handla om en syskonskara, där rätten ska fatta beslutet om
de kan bo kvar i Finland eller flytta till andra sidan jorden, för att den ena vårdnadshavaren vill det.
KYRKPRESSEN NR 10 • 11.5.2022

Andreas
Forsbäck
växte upp i
Ekenäs men
bor idag i
Vanda.

Är ditt jobb tungt?
– Nog är det tungt. Jag måste ibland jobba
med frågan hur jag ska ta distans från jobbet och inte låta ärendena påverka mig för
mycket känslomässigt. Men juridiken blir
lite av en buffert: jag jobbar ju ändå med
juridiken. Ändå är det viktigt för mig att
jag har hjärtat med i det jag gör.
Ber du för dina klienter?
– Det är en bra fråga. Jag skulle säga att
jag tänker på dem i mina böner. Ibland
kan det hjälpa att bara lyfta fram en situation inför Gud, även om man inte ens
skulle nämna personen vid namn.

En annan värld
Den värld han nu möter på jobbet är en
helt annan än det trygga bo han själv växte upp i.

– Jag har ju vetat att den världen finns,
men jag möter den mycket mer konkret nu
när jag jobbar med människor som lever i
en helt annan verklighet än jag.
Han tror att han skulle ha svårt att klara av sitt jobb om han själv hade ett tungt
brottsregister. Då skulle allt komma för
nära.
– Att jag vuxit upp i en trygg miljö gör
att jag har distans. Men jag har tänkt att
det nog skulle vara väldigt svårt att jobba med vårdnadstvister om man själv var
mitt uppe i en.
Han kan känna att han är mer skyddad
i jobbet som jurist än i jobbet som pastor.
Som pastor kommer människoödena mer
under huden på honom.
I sitt jobb ser han att vi människor har
väldigt olika utgångspunkter i livet. Det
är inte rättvist.
– Jag ser också hur barn far illa i utdragna rättstvister om deras vårdnad. Där vill
jag jobba för lösningar som är så bra för
barnen som möjligt. Den ideala lösningen är ju att föräldrarna uppnår förlikning
– men tyvärr kommer folk ofta till en advokatbyrå när alla andra metoder redan
använts.
I sådana situationer kan han ibland vara förnuftets röst, den som inte hoppar på
samma tåg som en upprörd förälder.
– Det finns rättegångsbiträden som hoppar på det tåget och kastar mer bränsle
på elden. Där tänker jag på min yrkesetik. Det finns många sätt att biträda en
kund. Man kan öka på en motsättning,
eller också kan man jobba i riktning mot
förlikning. Som det står i Bibeln: Håll fred
med alla så långt det är upp till er.
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Har du antikviteter, arvegods, värdelösöre?
- Låt oss sköta försäljningen
- Vi köper även och betalar kontant
- Betjäning på svenska

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

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

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

NÅ 80 000
HUSHÅLL I
SVENSKFINLAND
MED EN ANNONS!

BOKNINGAR:
040 144 6200
www.kyrkpressen.fi

www.eekab.fi
Välkommen på besök
till en trädgårdsvärld
– med upplevelser för alla sinnen!

Vi gör städning,
handlar, fönstertvätt,
trädgårdsarbete,
vedarbete, byggen,
renovering, flytthjälp,
mm.
Hur kan vi
hjälpa dig?
Öppettider & mer info:

www.sunds.fi

Spännande utflyktsmål i Jakobstad!

Mer info om resorna på vår hemsida!

Sunds Trädgård

Svedenvägen 66, Jakobstad
06-781 3200 • info@sunds.fi

Åland med skärgårdsfärjorna
15-17.6
Visby – rosornas stad, Gotland
27.6-2.7
Allsång på Skansen
4-6.7 & 18-20.7
Kolmården
4-6.7 & 18-20.7
Diggiloo, Örnsköldsvik
15-16.7
Bottenhavet runt
31.7-2.8
Geiranger med ’The Golden Route’ 8-15.8
Släktbussen: 5-7.7, 12-14.7, 19-21.7 och 26-28.7

050 58 99 741

MALAX
www.enhjalpandehand.fi

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

Stihl MS 181 Erbjudande
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Solelpaket 3,3 kWp

TA I BRUK SPARBANKENS
E-TJÄNSTER!

Solelpaket 5,5 kWp
MOBILBANKEN

IDENTIFIERING

Där du är 24/7.
Aktie- och fondaffärer.
Marknadsuppföljning:

Sköt dina ärenden snabbt med PIN-kod.
Inloggning, bekräftelse, identifiering.

NÄTBANKEN

TIDSBOKNING
PÅ WEBBSIDAN

Dagliga bankärenden bekvämt.
Öppet dygnet runt.

Personligt möte på kontoret.
Tidsbokning direkt i kalendern.

Begär offert!
Sähköasennukset & Sähkötarvikemyymälä
Elinstallationer & Eltillbehörsbutik

Myllärinkatu 26, 65100 Vaasa
06 3177 900 kontaktor@kontaktor.ﬁ

NÄTMÖTE

CHATT

Alla bankärenden med bild- och
ljudförbindelse direkt från din egen dator.

Fråga och vi svarar.
Vardagar på webbsidorna kl. 8–22.
På nätbanken kl. 8–19.

*
*
*
*

Behöver Ni utrymme för festen,
Kom så ordnar vi resten.

L u n c h b u ffé va rd a ga r k l . 1 0 . 3 0 - 1 4
P i z za - m eny va rd a ga r f rå n k l 1 5 f ram t i l l e n t i m m e i n n an stän gn i n g
6 0 s i tt p l at s e r i re sta u ra n gen o c h 36 p å terras s en
V i e r b ju d e r o c ks å A l a ca r te m e ny och p ri vat b estäl l n i n g v i d b eh ov.
R i n g , s å o rd n a s d et !

EN FRÅGA OM VILJA.

Närpes Sparbank Ab
Kaskö – Kristinestad – Närpes | Tfn 010 423 9000 | www.sparbanken.fi/narpes

Pris fr. 109,00€/9lit.

Södra Terjärvvägen 10, Terjärv
045-804 7898,
www.restaurang-marinas.fi

Pris fr. 86,90€/9lit. Pris fr. 84,00€/9lit.
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LEDIGA TJÄNSTER

MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Snart färdig, skötsam
psykolog söker 30-40 m2
bostad i/nära Hfors centr
fr.o.m juni/juli/aug. Tel:
0405414580/Julia
Magisterstuderande vid ÅA
söker ljus etta/tvåa i Åbo
nära universitetet/centrum
fr.o.m. juli/augusti -22.
Tel: +358403559950
Arbetande par söker hus,
radhus eller lägenhet att
hyra/köpa i Kyrkslätt eller
Esbo. Nicolina 0408291749
Ekon.doktorsstuderande
önskar hyra rymlig
etta/tvåa på Drumsö/västra
Helsingfors fr.o.m. 1.6. Tel.
0504305634

DIVERSE
GRAVSTENAR direkt av
Östman i Helsingfors, Esbo,
Vanda + Vasanejden.
Svensk betjäning årtiondens kunnande.
Kommer gärna på
hembesök. BJARNE
ÖSTMAN tel. 0400-663573

UTHYRES
Etta i Åbo centrum, kokvrå,
fin utsikt, lämplig för
studerande. Hyra: 480€.
Tel: 045-2324584.
Etta uthyres på Puistokatu 14 a b34 i Åbo centrum. Hyra: 595€. Vatten
+ el tillkommer. Ledig fr.
1.6. Tel. 0400 493 515 /
Tor-Leif
Stiftelsen Lillesgården
erbjuder förmånliga
pensionärsbostäder.
(cirka 30 m2) i Nordsjö,
Hfors. Ej serviceboende.
Tel. 050 555 0477
Tis-To kl. 10-12.

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

Lämna
Lämna in
in din
din
hyresannons
hyresannons
via
via webben
webben
KYRKPRESSEN.FI
KYRKPRESSEN.FI

Och
Och spara
spara 5
5 euro
euro
ii serviceavgift!
serviceavgift!

Lämna in din
hyresannons
via webben
KYRKPRESSEN.FI

Och spara 5 euro
i serviceavgift!

Grankulla svenska församling söker en

UNGDOMSARBETSLEDARE
Vi söker Dig som har iver och inspiration för arbete
med ungdomar, konfirmander och samtidigt med
juniorer och unga vuxna.
För tjänsten förutsätts utmärkt förmåga att använda
svenska i tal och skrift samt nöjaktiga kunskaper i finska. Av den sökande förutsätts examen enligt kyrkans
författningssamling nr. 137. Den som blir vald bör vara
konfirmerad medlem av ev.luth. kyrkan i Finland.
Arbetet inleds 1.8.2022 eller enligt överenskommelse.
Prövotid 6 mån. Innan tjänsten tillträds skall den som
väljs visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd samt
ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 §
2 mom. Lön enligt kravgrupp 502.
Ansökan med CV lämnas in senast 8.6.2022 kl. 12.00
till grankulla.sv.fors@evl.fi. Intervjuerna sker 15.6
från kl. 17.
Mera info ger kyrkoherde
Ulrik Sandell 050 525 2201
ulrik.sandell@evl.fi eller
församlingspastor Daniel Nyberg
050 461 9207 daniel.nyberg@evl.fi

Nycklar till medvetenhet
TOMMY HELLSTEN

Flodhästen
i sovrummet

!
Nyhet

Nu i po

cket!

”Sann kärlek kräver inte – den ger.”

Enneagrammet
– 9 förhållningssätt
till livet

– varför kan man
bara älska i frihet

Kärlekens sanna växtunderlag kan
enbart vara friheten. Trots detta
tar vi ofta med oss såren från vårt
förflutna in i relationen. Det hindrar
en verklig närhet och får oss att
förvänta oss att den andre ska vara
perfekt. Men först när jag möter
mina egna sår kan jag låta min
partner vara fri.
Libris, inb. 28,50

LAILA DAHL

TOMMY HELLSTEN

Jag är inte
längre rädd

– en bok om kärlek

Känner du till de nio olika
grundstrategierna? Var och en har
sina egna rädslor och drivkrafter.
Enneagrammet är din personliga
kompass till en mer harmonisk,
trygg, modig, kraftfull, fri version
av dig.
Libris, hft. 30,00

Det finns inga genvägar till
självkännedom, men den
som tar sin innersta längtan
på allvar får förmågan att
orientera sig mot miraklet.
Vår intuition hjälper oss att
urskilja stigen framåt.
Libris, hft. 9,50

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

Liberalteologin erbjuder en lösning
Står tro och vetenskap
i motsatsförhållande till
varandra eller är de förenliga? Enighet blir i längden nödvändig för mänsklighetens överlevnad. Det
är bara genom gemensamma ansträngningar som
vi kommer vidare. Oberoende av om det gäller
världsfreden eller klimatförändringen. Vi/ de motsatsen bör ge vika för enbart vi. Jag bör ge avkall
på mitt, till förmån för dig.
Det krävs att vi älskar varandra.
Vi kan enas om att kristendomen haft en avgörande betydelse för mänskligheten, överlevnaden och
framgången. Vi kan enas
om att vetenskapen haft
en avgörande betydelse
även den. Dessa fakta är
oomkullrunkeliga.”Gud
kastar inte tärning”, sade
Einstein. Nej, vi tror inte
på slumpen, vi tror på Gud
och vi tror på kunskap.

”Nej, vi tror inte på slumpen,
vi tror på Gud och vi tror på
kunskap.”

Ordet kunskap ger 107 träffar i Folkbibeln online. Här
två av dem:
”Och om jag har profetisk
gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, och
om jag har all tro så att jag
kan flytta berg men inte har
kärlek, så är jag ingenting.”
(1 Kor 13:2)
”Jorden ska fyllas av kunskap om Herrens härlighet,
så som vattnet täcker havets
djup.” (Hab 2:14)
Kunskap och förstånd
har alla i någon mån, om
än inte jämnt fördelat. Ett
faktum svårt att svälja för
jämlikhetsivrare. Kunskapen kunde i princip vara
tillgänglig för alla. Vi har
ju sociala medier. Tyvärr
gäller det även dårskap.

Vi har ingen återvändo till
gårdagen, men visst lär oss
historia något.
Tiden är inne för religiösa
fundamentalister att ta till
kunskap och förstånd och
det är dags för folk med
övertro på vetenskap och
teknik att ta till trons gåvor.
Blott genom dessa gemensamma kunskaper, om världen, om skapelsen, om oss
själva, om Gud i sista hand,
kan vi överleva.
”Man kan inte vänta eller fordra att berättelsen i
Genesis skulle vara en systematisk lärobok i naturkunskap.” Det skrev Johannes Filoponos redan
på 500 talet i sin bok ”De
opificio mundi, Om världens skapelse”.

Utan tro, hopp och kärlek kommer vi inte vidare och det får vi som gåva
i vår kristna tro. Tron ger
oss hopp om det som vi inte
vet, dvs om framtiden. Och
kärleken är inte enbart ett
kroppsligt, hormonellt eller ett känslomässigt tillstånd, utan en livshållning
som hör hemma i den andliga världen. En gåva vars
mottagande förutsätter vilja och val.
Bokstavstroende, karismatiska rörelser använder
ordet liberalteologi som ett
föraktligt begrepp. Rörelserna erbjuder ingen hand till
försoning och ökar världens
indelning i vi och de genom
att förneka kunskap.
Ateister som enbart litar på tro och vetenskap
är även de i en återvändsgränd. Hjälplösa ser de
världen rasa samman trots
all kunskap om vad mänskligheten bör göra. De behöver en livsinriktning, en

tro, ett existentiellt hopp.
Det är fråga om vilja och
val.
”Vetenskap utan tro är
handikappad, tro utan vetenskap är blind”, som Einstein uttrycker det.
Våra lutherska biskopar
skriver, i skriften Tieteiden lahja: ”Vi är övertygade
om att vetenskap och vetenskapsmän behövs för att lösa klimatförändringen, fattigdomen, sjukdomarnas
och motsättningarnas problem som hör till mänsklighetens ödesfrågor. Vi tror
att idkande av vetenskap
även är ett andlig kall.” (Fritt
översatt från finska.)
Liberalteologin erbjuder en lösning på en skenbar motsättning utan att
ge avkall på kristendomens
kärnbudskap.
LARS ÅDAHL
pensionerad allmänläkare,
f.d styrelseordförande i Sibbo
friförsamling.

Israel

När fara hotar –
räkna med det bibliska
I orostider så har det hänt
att länder med ungefär samma kultur, politik och trosuppfattningar sluter sig
samman för att bli starkare. Så är det nu också med
den osäkerhet som råder i
Europa. Ett litet land som
står ganska ensamt är Israel.
Kanske det finns något avtal med USA, men det kan
också upphöra. Då finns bara Guds löften att han inte
ska överge sitt egendomsKYRKPRESSEN NR 10 • 11.5.2022

”Också det
bibliska,
gudomliga,
finns med i
beräkningen.”

folk, och när folk flyr från
andra länder så kommer israeler tillbaka från alla väderstreck, tillbaka till Det
heliga landet, och så uppfylls gamla profetior.
Så det är inte bara att säga ja eller nej till en militärallians, utan också att det
bibliska, gudomliga finns
med i beräkningen.

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

SUNE HÄGGBLOM
Jomala, Åland
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Hitta dina böcker hos

Fontana Media
www.fontanamedia.fi • Tfn 040 831 5897

Andetag flyttar till KP
Bloggen Andetag fyller tio år nästa år. – Vi hoppas
få fler läsare och ny luft under vingarna på Kyrkpressens plattform, säger Nina Österholm vid Helsingfors kyrkliga samfällighet.
TEXT: CHRISTA MICKELSSON
Bloggen Andetag öppnades i april
2013 på Hufvudstadsbladets webbplats.
– Idén bakom bloggen har alltid
varit att diskutera tro utifrån ett
vardagligt perspektiv, säger Nina
Österholm, som är ansvarig för
den svenska kommunikationen vid
Helsingfors kyrkliga samfällighet.
Bloggen har alltid skrivits av
flera olika skribenter samtidigt.
– Skribenterna har alla haft
Nina Österholm ser fram emot
KP-samarbetet. FOTO: ARKIV/NICKLAS STORBJÖRK

lite olika infallsvinkel till tro och
kyrka. Somliga har varit anställda
inom kyrkan, andra har befunnit
sig längre bort – rentav utomlands.
På grund av omstruktureringar
vid Hufvudstadsbladet har tidningen avslutat alla sina externa bloggsamarbeten.
– Kyrkan har varit en
samarbetspartner av
sammanlagt nio.

Hand i handske
Nicklas Storbjörk, VD
för Kyrkpressen/Fontana Media, är väldigt

nöjd med flytten.
– När det stod klart att Andetag behövde ett nytt hem var det
en självklarhet för Kyrkpressen att
öppna dörren, säger Storbjörk.
Rent tekniskt har kyrkpressen.
fi redan den tekniska plattform
som behövs för bloggande.
– Det känns som att Andetag
sitter som hand i handske i Kyrkpressen.fi-helheten. Vi kan också
ibland lyfta in bloggtexter i papperstidningen för de läsare som inte läser Andetag på nätet.

snören, snarare bidrar vi med flera
röster i Kyrkpressens flöde av kolumnister och insändarskribenter.
Hon hoppas att Andetag kan bidra med nya frågeställningar och
teman, sådant som kanske ännu
bara ligger i luften.
– Genom en mångfald av röster
har Kyrkpressen möjlighet att bli en
ännu bredare tidning. Det hade varit trist att lägga ner en fungerande
skribentgemenskap – i stället hoppas vi få fler läsare och ny luft under
vingarna på Kyrkpressens plattform!

Fungerande skribentgemenskap

Just nu bloggar åtta personer på
bloggen Andetag: My Ström (som
vloggar), Markus Andersén, Louise
Häggström, Anna Edström, Mikaela Westerling-Nylund, Mia Anderssén-Löf, Magnus Lindholm och
Christa Mickelsson, som är redaktör vid Kyrkpressen och också har
skrivit denna text.

Nina Österholm säger att Andetag
inte ska vara kyrkans officiella röst.
– Bloggarna är ”vanliga dödliga”
och vi skriver om kyrka, tro och
livsåskådning på ett människonära sätt med fokus på det personliga.
Inläggen i sig syftar inte till att ge
några svar eller komma med rätte-

Min son, som då var tre, följde med mig till kyrkan när jag skulle sjunga. Vi satt i kyrkbänken, och i taket på kyrkan fanns det väldigt mycket målningar.
Sonen får syn på några änglar med stora vingar bakom sig och utbrister: ”Titta, flugor!”

Uppe från vänster: My Ström, Markus Andersén, Louise Häggström och Anna Edström. Nere från vänster: Mikaela Westerling-Nylund, Mia Anderssén-Löf, Magnus Lindholm och Christa Mickelsson. Bloggarna presenteras i olika nummer av KP under sommaren. FOTO: PRIVAT

