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Alla dagarna
nu efteråt
»Vi blev
rädda och
sade nedsättande
och demoniserande
saker också.«

ODRAMATISK och kort var ansökan om
medlemskap i Nato när utrikesminister Pekka
Haavisto skrev under den.
Att gå med i Nato föreföll till sist som det
riktiga beslutet efter en vår då den finländska opinionen vände massivt. Kvar finns ändå
hos en del fortfarande tvivlet om att det här
kanske också kunde ha lösts på något annat
sätt kring mindre militär makt.
Oron för Ryssland har ändå minskats av
de lama ryska reaktionerna och för att landets krig i Ukraina har gått dåligt. Den oövervinneliga stormakten, som vi trodde, visade
sig vara kapabel till fiaskon, både militärt och
framför allt moraliskt-mänskligt, om man nu
kan anföra den aspekten på ett krig.
President Putin, som under några veckor
demoniserades på webbaffischer med blodiga ögonhålor och Hitlermustasch, har tidvis
sett både sjuk och ledsen ut. Och med all rätt.
Så många människoliv har han låtit förspillas
i onödan, både egna unga soldater och andras
åldringar, barn och andra obeväpnade.
EFTER DEN DAG Finland blivit medlem i
Nato kommer också en morgon och år efteråt.
Det blir som morgonen efter ett bröllop. Efter
en dag av varma ord och välgångsönskningar kommer ett långt liv som ska levas. Tillsammans. Dag för dag. Med motgångar. Med
överraskningar i relationen. Med beslut man
aldrig kunnat förutse.
I ett för Natodebatten ovanligt klokt samtal
hos Helsingin Sanomat mellan politikforskaren Johanna Vuorelma och publicisten Saska

Saarikoski sades två viktiga saker under ”den
stora Natoveckan” då besluten fattades.
För det första: Med Nato försvinner inte problemen med krig och spänningar kring
Finland, de blir bara annorlunda (Vuorelma).
För det andra: Vi vill inte det ryska folket illa, och vi vill så långt det kommer an på oss
ha en gräns mellan våra länder som vi kan leva med, sade (Saarikoski).
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DET ÄR KLART att man blir jätterädd när
Tredje världskriget verkar stå om hörnet nära en. Kanske av någons misstag vid en radarskärm. Kanske för att en statsledare plötsligt
får en satanisk nyck som ingen hinner spärra.
Så vi har sagt saker också. Sådant som vi inte skulle ha sagt, som det heter, på nyktert huvud. Nedsättande, demoniserande och halvt
rasistiska saker om ett land och ett folk som
ska vara våra grannar så länge våra båda länder består fast vi nu väljer olika hemmahamn.
Vi blev bara så rädda.
Nu återstår ”det gråa året” tills vår Nato
fråga är avgjord. Under den tiden hoppas och
ber vi att de som fattar besluten ska lyckas formulera sig om hur Finland ska förstås
i sin nya roll. Lite väl många har ivrat om ett
snabbt, förlösande Natobeslut, i ett slags tanke som den när man första gången sätter kontakten i väggen efter att stugan har blivit ansluten till elnätet. Färre har talat om vad som
behöver hända sedan, åren efteråt.
KYRKORNA har fått förskräckas över den
rysk-ortodoxa kyrkans hållning till krig eller till självklara värderingar i väst. Också där
kommer nya aspekter på block i Europa vi inte sett förut. Eller snarast religionskrigets förfärliga scenario. Också här väntar en lång era
av ekumeniska nedrustningsförhandlingar.
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och
samhälle vid Kyrkpressen.
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”Vi möter
varandra och
vi möter Gud”

Vem är du? I slutet av juli ställs
Sabina Wallis inför sitt eldprov:
att vara lägerledare vid sommarlägret i Pieksämäki. Själv
har hon varit där varje sommar
sedan hon var ett halvt år.
TEXT: SOFIA TORVALDS
FOTO: JOHAN SANDBERG
Kyrkans Ungdoms sommarläger är en av sommarens höjdpunkter för många i både Österbotten
och södra Finland – och nu har lägret legat på is
två somrar i rad på grund av pandemin. Men i
år blir det äntligen läger i Pieksämäki igen. Lägerchef är Kyrkans ungdoms tf verksamhetsledare Sabina Wallis.
De senaste två somrarna har ni försökt ordna läger på alternativa sätt – dels lokalt, dels
genom strömmade tjänster. Har ni fått nya
tankar på hur man kunde ordna läger?
– Det som blivit tydligt för oss är att folk vill ha
ett riktigt läger och träffas på plats. Vi har hela
tiden förstått att vi ska tillbaka och njuta av en
vecka av gemenskap i Pieksämäki.
Vad betyder Pieksämäkilägret för dig personligen?
– Jag har varit där varje år sedan jag var sex måKYRKPRESSEN NR 11 • 25.5.2022

nader. Personligen har jag saknat det mycket de
två senaste somrarna. Jag tror att Pieksämäkilägret är en delorsak till min tro. Jag brukar säga
att genast när man svänger in på lägerområdet
känner man det: Nu har jag kommit hem. Det
är en speciell gemenskap som skapas där, och
den bär man med sig också efteråt.
Hur har lägret påverkat din tro?
– Dels har jag fått ta del av mycket fin undervisning. Men jag tror att det som påverkat mig
allra mest är upplevelsen av vad en kristen gemenskap kan vara. Man bildar en speciell relation med alla som är med på lägret. Man är på
samma plats, och man tror på Gud. Geografiska gränser – som om man kommer från Nyland
eller Österbotten – och åldersgränser suddas ut.
Har ni varit rädda för att folk förlorat vanan
att gå på läger under två somrar av pandemi?
– Vi försöker på alla fronter nå ut med budskapet att lägret är tillbaka. Vi ser det som ett bra
tillfälle för nya – sådana som inte varit på lägret förr – att ta sig till Pieksämäki och uppleva
den gemenskapen och glädjen.
Vad är det egentligen som händer på lägret?
– Du får ta del av bibelstudier – och vi har skilda för alla åldrar. Vi har ett brett kursutbud
där du kan välja olika pass två gånger om dagen. Det finns olika aktiviteter för alla åldrar.
I år satsar vi särskilt på tweens – alltså barn i

GÖR:
Är tf verksamhetsledare för
Kyrkans Ungdom fram till
juli i år.
FAMILJ:
Är gift med
Pontus och har
en 1,5-årig son
som heter Wilhelm, dessutom
den stora familjen som består
av föräldrar och
bröder med familjer.
INTRESSEN:
Umgås med
familjen och
bygger hus i
Kronony.
OM LÄGRET:
Ordnas 26–31
juli. Läs mer på
kyrkansungdom.fi

åldern 9–13. De ska också få egna bibelstudier
och eget program. Programmet är inte så utstakat – du får också komma och gå lite som
du vill. Du får stanna hela veckan eller bara
några dagar.
Vilka är årets dragplåster?
– Rigmor Holst kommer att hålla våra bibelstudier. Hon kör också en kurs som heter ”Alla
kan be”. Dessutom skulle jag vilja tipsa om Cilla Eriksson, som kommer från Nykarleby men
bor i Sverige. Hon kommer att hålla en kurs i
singelskap.
Vad ser du själv mest fram emot med årets
läger?
– Det blir en lite ny situation för mig, eftersom
jag är lägerchef. Det är jag som introducerar gästerna, ska hålla trådarna i min hand och påminna folk om att tvätta händerna. Det jag mest ser
fram emot är att möta människor. Det är också
årets lägertema: Möt mig.
Tycker du att det i Pieksämäki är lätt att möta också dem man inte känner?
– Jag hoppas att det skulle vara så: att alla vågar möta andra i olika livssituationer. Allt behöver inte vara perfekt. Man får komma på läger
också i sin brustenhet och sårbarhet. Man behöver inte måla upp en fejkfasad. Så egentligen
är min stora förhoppning att vi ska få möta varandra och möta Gud.
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NYHETER

Upp till 22 miljoner euro kan de evangelisk-lutherska församlingarna lyfta ur sina skogar varje år. När kyrkan ska
vara klimatneutral 2030 får många se över sin huggpraxis.
TEXT: JAN-ERIK ANDELIN

TIPSA
OSS!

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

4

En vänlig
grönskas
rika intäkt
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N

ärmare 1 670 kvadratkilometer – så mycket skogsmark äger
den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
Det är lika mycket som all
fast mark på hela Åland, eller två gånger huvudstadsregionens yta med alla fyra kärnstäder. Kyrkan äger 0,7 procent av
all skog i Finland.
Nu behövs kolsänkor. En kolsänka är delar av
naturen och skapelsen som binder mera koldioxid än de avger – växter, skog, kärr, hav.
Också kyrkan har beslutat sig för att vara med
i arbetet för att minska utsläppen av skadlig koldioxid i atmosfären. År 2019 beslöt Kyrkostyrelsen om att också den evangelisk-lutherska kyrkan ska ha klimatmål. Om sju och ett halvt år,
år 2030, ska kyrkan vara koldioxidneutral. Klimatpåverkan som kommer sig av kyrkans verksamhet ska kunna kompenseras av skogens tysta, helande effekt.
Det oroar bland andra Uleåborgsbiskopen
Jukka Keskitalo som är herde för vidsträckta
ödemarksförsamlingar som i norra och nordöstra Finland äger stora arealer skog.
– Om vi rekommenderar församlingarna att
minska på avverkningarna så innebär det också
att församlingarnas intäkter kommer att minska, sade biskopen i årets kyrkomöte.

lingar i norr och söder, där skogen växer nästan dubbelt snabbare.
Maximum kol-scenariet i rapporten är radikalt. Skulle kyrkan stoppa 98 procent av alla
sina avverkningar, skulle de miljoner ton kol
som i dag är bundna i kyrkans skogar på 20 år
öka med hälften.
I ett helt annat scenario som ligger nära kyrkans nuvarande avverkning skulle ett avkastningsmål på 1,5 procent – 12 miljoner kubikmeter virke per år – inte leda till en kolsänka.
Det beror också på inte bara trädens biomassa, utan också jordmånen räknas in som en del
av kolsänkorna. Och 25 procent av kyrkans skogar ligger på kärr- och torvmarker, som också de
i längden blir skadliga för klimatet när de torkar ut och det organiska materialet sönderfaller.

Skogen mår bra av hyggesbråte

Stora skogar också i Borgå stift
Det rör sig om rejäla summor – kyrkans skogsbruk har enligt dess egen statistik gett mellan
19 och 22 miljoner euro per år i intäkter runtom i landet.
Också för Borgå stifts församlingar blir tuffare klimatkrav en utmaning. De svenska församlingarnas skogar är i jämförelse med det övriga landet stora.
I Österbotten hör sju församlingar och samfälligheter till landets 40 största kyrkliga skogsägare. Störst är Karleby samfällighet som efter fusioner norrut från staden i dag äger över
4 000 hektar skog.
I Sydösterbotten äger Närpes församling närmare 1 100 hektar, från Pörtom i norr till skogsområdena kring Övermark.
– Vi har tagit del av materialet från Kyrkostyrelsen om vi säger så, men ännu inte beslutat om
åtgärder. Vi tycker ju vi sköter våra skogar bra,
säger ekonomichef Kjell Storgeust i Närpes.
Virkesintäkterna för Närpes församling blev
ifjol ett tillskott i kassan på omkring 165 ooo euro. En gång per år behandlar församlingens kyrkoråd i samråd med den lokala skogsvårdsföreningen offerter på trä ur kyrkans skog.
– Uppköparna har blivit fler, och nu är också de stora sågarna med, säger Kjell Storgeust.
Skogen ger en jämn ström intäkter som inte
används för att lappa tillfälliga hål i budgeten,
säger Kjell Storgeust.
Under hans 35 år i arbetet har församlingens
skogsbestånd varit oförändrat. Man har varken
köpt eller sålt skog, möjligen bara upplåtit någon plätt för någon elstation, säger han.

Skogsforskaren Anna Lintunen från Åbo är en av kyrkomötesombuden. Hon har klara tips för en klimatsmartare skogsägande inom
kyrkan. FOTO: PRIVAT

Församlingens/samfällighetens innehav, hektar

Lågt kolförråd, i snitt ung skog.
Medelstort kolförråd, äldre skog.
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1,5 procents avkastning för mycket
De över 2 000 skogsfastigheter som kyrkans
församlingar äger har kartlagts av Naturresurs
institutet Luke.
I utredningen från år 2020 beräknar man hur
kyrkans skog binder kol och bidrar till klimat
målen och att anpassa avverkningen till det.
Skillnaderna är stora i landet mellan försam-

»Gör skogen stress
tåligare inför klimat
förändringarna.«

Kyrkan har stora skogar
i Österbotten

Orörd, äldre skog.
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2000

Anna Lintunen, 40, från Åbo är inte bara en
av de 109 ombuden i kyrkomötet. Hon är också
skogsforskare vid Helsingfors universitet med
trädfysiologi som sin specialitet.
I kyrkomötet ber hon om ordet för att påminna debatten i salen om att all ungskog som växer är inte alltid är det samma som en kolsänka.
– Om vi har en effektiv skogsvård och gallrar i god tid så växer skogen bra, men en gammal skog är ett större kolförråd. Det är som ett
bankkonto. Kolförråden är kapitalet, tillväxten
är räntan. Kolsänkan är som när saldot på bankkontot ändras, säger Anna Lintunen.
Hon har också efterlyst klarare och enklare
modeller för församlingarna för att göra rätt i
klimat- och miljöarbetet.
Ett stort skogskonsultföretag har också tipsat församlingarna om hur de bättre kan skriva in sina egna mål i en skogsvårdsplan, till exempel om hur skogen ska kunna vara ett andligt andninghål och en helig plats.

– Vår samfällighet i Åbo har tre kategorier,
lägergårdsskogar, parker och rekreationsskogar och ekonomiskogar, alla med helt olika mål
uppsatta. Nu kommer också nyare frågor om bio
diversitet och klimat in, säger Anna Lintunen.
Som forskare på skog och klimat har hon klara punkter om vad församlingarna kunde tänka på i en ansvarsfull skogsskötsel.
– Det är att låta skogarna bli lite äldre innan
man hugger. Förläng rotationstiderna. Skjut upp
gallringarna. Låt murkna, självdöda träd vara
kvar. Lämna hyggesavfall och stubbar kvar i skogen, annars bränns de ju bara upp direkt. Undvik att rensa diken. Öka mångfalden i skogen
med fler trädslag. Då tål skogen också den stress
som kommer med klimatförändringen bättre.
Bland skogens träd är granen särskilt känslig för nya klimatfenomen som torka eller allt
hårdare stormar. Skadeinsekter ger sig också
ofta på ett enda trädslag, vilket inte drabbar en
blandskog lika hårt.
Utöver Österbotten är också församlingarna i
Pyttis, Lovisa, Kimitoön och Pargas stora skogsägare med arealer om mellan 450 och 600 hektar.

Mera om skogen på följande sida.
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Karleby största
skogsägaren
Med sina 4 356 hektar skogar är Karleby kyrkliga samfällighet den största skogsägaren inom kyrkan i Finland.
TEXT: JOHAN SANDBERG
Att samfälligheten är den största skogs
ägaren inom kyrkan överraskar förvaltningsdirektör Anne Jokela.
– Men den uppgiften verkar ändå stämma, säger hon.
Intäkterna från skogen har en stor betydelse för samfällighetens ekonomi. Samfällighetens årliga intäkter från skogen varierar. Ifjol handlade det om brutto 305 000
euro och cirka 157 000 euro efter omkostnaderna.
– Det rör sig om lönen för en eller två
personer, i bästa fall tre, per år. Men vården och förnyelsen av skogen kostar också en hel del.
Under ett år förnyelseavverkar man under en procent av den totala arealen.
En lika stor ekonomisk betydelse kommer också vindkraftsparken med åtta vindmöllor som nu byggs i samfällighetens skogar att ha. Projektet som påbörjades redan
på 2010-talet förverkligas nu i sista minuten
innan byggnadstillstånden går ut.
– Det centrala i vår tioårsplan är att sko
garna sköts som ekonomiskogar och att virkesförrådet växer trots de planerade avverkningarna. På det sättet förverkligas också
tanken på kolsänkan, fast kanske inte på
det sättet som man diskuterar. Det är vetenskapligt ifrågasatt om kolsänkorna påverkas mera i en ekonomiskog eller i en skog
som man bara låter växa.
Samfälligheten har också skyddat en del
av sina skogar.
– Under det år jag varit anställd inom
samfälligheten har vi ett skyddsprojekt
på 14 hektar urskog på gång.
Hur stor del av den totala arealen som
är skyddad kan Jokela inte svara på direkt.
Initiativet till att skydda skogar kommer
från skogsvårdsföreningarna som sam
fälligheten samarbetar med.
– De meddelar oss att det här är en skog
som de tycker är värd att bevaras. Då gör vi
nödvändiga beslut och anhåller om skydd.
Vi förlitar oss på skogsvårdsföreningarnas
sakkunskap, men besluten gör vi.
Att Karleby kyrkliga samfällighet blivit
en stor skogsägare har att göra med kommunsammanslagningarna.

I den senaste notisen från domkapitlet kan man läsa att Borgå svenska domkyrkoförsamling söker en
församlingspastor. Att församlingspastorstjänster utlyses på
det här sättet är en nyhet.
– I Borgå stift har det alltid varit i domkapitlets händer att ha
kontakt med befintliga präster
eller nya teologie magistrar för
att låta dem veta att det finns en
ledig tjänst i en viss församling,
säger notarie Linus Stråhlman
vid domkapitlet i Borgå.
Fortsättningsvis är det domkapitlet som förordnar präster
till tjänsterna, och vad gäller
nya präster kommer domkapitlet också i framtiden att se till att
de får en pastorstjänst.
Det nya är att en församling
kan meddela att den söker en
församlingspastor. Sedan kan intresserade ta kontakt med notarien för att meddela om sitt intresse. Efter det ber domkapitlet församlingen om ett utlåtande om vem av de intresserade som

bäst fyller kraven för den tjänst
som ska tillsättas.
– Domkapitlet lyssnar mycket
på församlingen, men fattar suveränt beslutet. Beslutet kan inte heller överklagas.
Eftersom det just nu inte finns
någon nybliven präst som väntar
på en tjänst kan alltså församlingspastorer i andra församlingar meddela om sitt intresse för
tjänsten i Borgå.
I allmänhet är det ett komplicerat pussel i Borgå stift att tillsätta en prästtjänst.
– Vi har ett väldigt ojämnt fördelat behov, säger Stråhlman.
– Vi är mitt inne i pensioneringsvågen, och har också vissa
längre tjänstledigheter. I vissa regioner är det särskilt svårt att få
tag på kyrkoherdar och församlingspastorer – kaplanstjänsterna brukar i regel ha få sökande.
Till exempel Brändö-Kumlinge
församling på Åland har sökt efter en kyrkoherde med ljus och
lykta, utan att ha hittat någon.
För tillfället hoppar andra åländska präster in och lappar solidariskt på behoven där.

Malax ratas som församlingsnamn
Vi skyddar fjorton hektar skog, säger förvaltningsdirektör Anne Jokela i Karleby.
FOTO: LISEN FORSGÅRD

– I kommunsammanslagningen 2009
med Kelviå och Lochteå fick samfällig
heten hälften av det skogsbestånd vi har
idag. Också genom sammanslagningarna
med Kaustby, Ullava och Halso fick samfälligheten mycket skog. Jag är så pass ny
att jag inte har koll på hur mycket skog samfälligheten köpt tidigare.
Skogarna är splittrade på många små
skiften.
– Har vi ett enhetligt område på 200 hektar är det stort för oss. Vanligtvis är våra
skogsskiften mindre än så. Sinnebilden av
en avverkning där man kalhugger tusentals
hektar stora områden förverkligas aldrig i
landskapet Mellersta Österbotten.
Jokela känner ingen oro just nu att kyrko
mötet skulle begränsa avverkningarna.
– Vi är inte på långt när den enda församlingen eller samfälligheten där skogen har en märkbar betydelse för ekonomin. I så fall måste motiveringarna vara mycket goda. Det kan finnas
många sätt att odla kolsänkor. För oss
är det att sköta skogarna som ekonomiskogar och att skydda vår urskogar.

»Det kan finnas många sätt att odla kolsänkor. För oss är det att sköta skogarna
som ekonomiskogar och att skydda våra
urskogar.«
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Domkapitlet ändrar på hur
församlingspastorerna tillsätts

Den föreslagna nya församling som ska bestå av Malax, Petalax
och Bergö församlingar verkar inte kunna heta något där ortnamnet Malax ingår.
Namnfrågan och några andra lösa trådar gjorde att domkapitlet bordlade frågan om församlingsstrukturen i Malax till sitt möte i augusti.
– Det finns ännu några diskussioner som biskopen och den lagfarne assessorn ska föra. Dit hör bland andra namnfrågan liksom de
frågor som föranletts av namninsamlingen som gjorts på Bergö och
som biskopen mottagit i måndags, säger notarie Linus Stråhlman.

Biskopar vill höra vad
man talar om i Sydösterbotten
Biskoparna Bo-Göran Åstrand i
Borgå och Matti Salomäki i Lappo har kallat kyrkoherdarna och
ledande förtroendevalda i Närpes,
Kaskö samt Kristinestads svenska och finska församlingar till ett
möte i Närpes den 2 juni. Till mötet kommer biskoparna med frågor och inte med svar.
Tidningen Ilkka-Pohjalainen
skrev nyligen att en fusion av de
fyra församlingarna i Sydösterbotten är på gång. Det är kanske
att gå händelserna i förväg, för
några diskussioner pågår inte,
åtminstone inte formellt.
Under sin visitation av Kaskö församling för några år sedan föreslog den tidigare Lappo
biskopen Simo Peura att försam
lingen skulle inleda diskussioner
om att gå samman med Närpes.
– Ganska snart efter att jag
tillträdde som biskop nämnde

Bo-Göran Åstrand och Matti Salomäki. FOTON: KIRKON KUVAPANKKI
Peura Kaskös utsatta situation
för mig. Jag fick också höra från
Närpes och Kaskö att en sammanslagning fortfarande diskuteras där. Efter att Matti Salomäki blev biskop efter Peura
kom det fram att också han hört
om diskussionerna på finskt
håll. Då kom vi överens om att
tillsammans åka dit och lyssna in vad det är man talar om.
Vilka alternativ ser man, vilka
möjligheter finns det och vad är
det som oroar? säger Bo-Göran
Åstrand.
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Hopp
faderallan lej?
SKOLGÅRD FYLLD med människor. Parfymdoft och välsittande kavajer. Olikfärgade chinos och brunbrända ansikten. Kindpussar och dunkrygg. Korta uppdateringar kring sommaren i Nagu, Hangö eller
St Tropez. Luddiga löften om att ses nån
kväll. Jag bara nickar. Tog 15 år för mig att
inse att vinkvällen bara är en kod för att
kunna avsluta en konversation och fladdra
vidare till nästa. Tog 15 år för mig att inse
att ingen bryr sig fast alla ler och håller en
om axeln när de talar.
De talar mycket och högt. Mycket skratt
och fullständig frånvaro av sårbarhet. Ingen berättar om sommaren som sket sig för
att en tonåring vägrade lämna sitt rum eller för att burn-outen kom direkt efter
midsommarsnapsen. Ingen talar förstås om skilsmässan som låg mellan
dem varje kväll, ingen talar om att det
blev så mycket kall cava att resten av

J AG HAM NADE PÅ ...

familjen packade ihop. Självklart talar man
inte om det svåraste med flyktiga bekanta men om man aldrig talar om misslyckanden och besvikelser med nån, vad händer då?
DÅ HÄNDER ångest. Om verkligheten och
fasaden har ett för stort avstånd trillar man
lätt ner i ravinen och förlorar sig själv. Förlorar självförtroende, självkänsla och självrespekt som man kanske kompenserar med
självcentrering och en image av felfri framgång. Förlorad självkänsla som man gömmer genom att ständigt ha distans till alla,
inte släppa någon nära. I ensamheten växer skammen men hur talar man om något
som ingen talat om med en? Man talar inte.
Man tiger och tröstar sig kortsiktigt på annat sätt, hoppas att det ska gå över.

»Om verkligheten och
fasaden har ett för stort
avstånd trillar man lätt
ner i ravinen och förlo
rar sig själv.«

Toxisk positivitet är när en person är glad
inför andra fast hen egentligen mår dåligt.
Toxisk positivitet är när man inte heller
kan bemöta andra människors svåra känslor utan ignorerar dem eller förminskar
dem genom att ge löjligt enkla lösningar på
komplexa problem. Råden är förödande.
JAG TÄNKER att kyrkan är motsatsen till
den här skolgården. När kyrkan är som bäst
är den sensitiv och utgår från att människan är sårbar. Sårbar och felbar men ändå
älskvärd. Den tar smärtan på allvar och vet
att beundran aldrig kan ersätta kärlek. Att
framgång aldrig kan kompensera för ensamhet och att sanningen är vägen ur den.
Vår frontfigur visar exempel med att tvivla,
bråka och gråta offentligt. Han kan också
hantera andras förtvivlan, ångest och uppgivenhet. Killen ger inte luddiga löften om
vinkvällar för att sen fladdra vidare. Han
står kvar tills man berättat färdigt om sommaren som inte blev som man hoppats och
han står ut med att stämningen inte är så
hejsan som på en kräftskiva. Ger hopp utan
faderallan lej.

Maria Sundblom Lindberg är psykoterapeut, präst och publicist.

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

Konsert
Jag är Christas fiol. Jag har rest världen runt och spelat folkmusik med henne. Jag har en liten spricka, för det berättas
att en korpulent dam en gång av misstag satte sig på mig. Jag
låg i min låda i några år och väntade på att få klinga igen. Nu
är jag utlånad. Christas vän Sofia har en son som skulle spela Bachs violinkonsert och behövde en bättre fiol. Jag fick två
nya strängar. Jag spelade Bach – det gör jag nästan varje dag
nu. Jag klingar så vackert, särskilt på de låga tonerna.
Sofia Torvalds
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Elina Sagne-Ollikainen lärde sig tidigt att en människas tid
här på jorden tar slut.
– Det är viktigt för mig att jag använder den tid jag fått väl.
TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON

Det finns
en plats
för oss alla

E

lina Sagne-Ollikainen strålar av
liv. Kanske har hon fått lyskraften av sin mamma?
– Min mamma Gunnel Rinne
hade mycket energi. Hon gjorde
mycket för sina medmänniskor.
Det gav henne enormt mycket, säger Elina Sagne-Ollikainen.
Mamman hade en väldig längtan efter Gud.
– Hon åkte till Senegal med Finska Missionssällskapet. Under den resan träffade hon min
pappa och de gifte sig.
När Elinas storebror skulle födas kom hennes föräldrar till Finland.
– Jag tror att släkten vill ha det så, en förlossning är tryggare här.
När Elina var cirka två år gammal skilde föräldrarna sig.
Elina, hennes mamma och hennes syskon flyttade till Sjundeå. När Elina var tolv år insjuknade hennes mamma i cancer.
– Hon kämpade verkligen med sin sjukdom
i många långa år.
När Elina var 23 dog hennes mamma. Hon
var 62 år.
Den sista tiden vårdades hon på ett sjukhem
i Stockholm, där hon hade bott i två år. Dagen
innan hon dog var hennes bästa väninna på besök. De hade bett intensivt.
– När hennes väninna åkte hem sa hon att det
finns en massa änglar i rummet. Den natten sov
jag och mina syskon otroligt gott.
Gunnel dog under natten.
– Jag visste att hon var död när jag vaknade. Det var en väldigt fridfull död.
Men när Elina skulle börja bearbeta det
som hade hänt blev det svårt.
– Mamma fanns inte längre. Vem skulle
jag nu vända mig till? Jag visste innerst inne att hon, som var en innerligt troende kristen, var i himlen. Men min tro fick sig en törn.
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»Om nå
gonting är
fel måste
vi agera!«

Tvivlar du ännu?
– Nej, jag tvivlar inte mera, kanske på grund
av allting som hände efteråt, säger Elina Sagne-Ollikainen.

”Är det Gunnel?”

Elina SagneOllikainen har
en stark känsla för rätt och
fel.

Den 23-åriga Elina började planera begravningen tillsammans med sin syster och bror.
– Jag hade ingen aning om hur man sköter
en begravning.
På den tiden fanns det fortsättningsvis telefonkataloger.
– Jag ringde en begravningsbyrå på Kungsholmen, på måfå. Kvinnan som svarade ställde en
fråga: ”Är det Gunnel?” Jag blev helt chockad.
Först trodde hon att det fanns en logisk förklaring.
– Kanske hade sjukhuset samarbete med byrån? Men jag förstod sedan att kvinnan hade varit medlem i Filadelfiaförsamlingen i Helsingfors,
dit vi hörde. Hon hade hört att mamma var sjuk.
Pressen och stressen med att ordna en begravning var som bortblåst.
– Jag visste att kvinnan kommer att hjälpa oss.
Att bli moderlös som 23-årig var inte lätt. Hennes pappa bodde fortfarande i Finland. Några
år efter att hennes mamma gick bort fick Elina
och hennes pappa en närmare relation.
– Men jag tänkte att det var den enda vägen
ut. Mamma var så sjuk så länge, hon kämpade verkligen i många långa år. När hon dog
slapp hon sitt lidande.
Elina minns att hennes mamma på sin
dödsbädd sa: ”Det gör sedan riktigt ont
att föda barn.”
– Och förstås hade hon rätt. Hon tänkte säkert på mig, och på att hon inte skulle finnas kvar för att säga det.
Elina och hennes man har två barn.
– Liksom min mamma upplevde att det var
viktigt att jag och mina syskon fick en kristen
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Elina Sagne-Ollikainen
Bor i Helsingfors, i Berghäll.
Gift, har två söner. En i dagis, en på ettan.
Arbetar med forskning och utveckling på Arcada.
Har arbetat för FDUV, en intresseorganisation för personer med
funktionsvariationer.
39 år.
Har sökt till ett doktorandprogram vid Åbo Akademi.
Vice ordförande i SFP i Helsingfors.
Aktiv i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.

Elina SagneOllikainen
brinner för
delaktighet.

uppfostran, är det viktigt för mig att mina söner
får en kristen uppfostran.
Vad tar du med dig av hennes andliga arv?
– Jag är glad över att jag har en tro som ger
mig känslan av att det finns hopp. Och att vi
människor har en möjlighet att förändra saker
omkring oss. Vi kan stärka kärleken och stärka
medkänslan för våra medmänniskor. Den grunden har jag fått av min mamma. Och när har
jag har haft det som tyngst har Gud hjälpt mig.
Vad är det viktigaste som du vill lära dina
barn?
– Någonting som är viktigt för mig, som jag faktiskt upplever att de redan har lärt sig, är respekten för andra människor, omtänksamheten och
hjälpsamheten.

Vi måste agera!
Elinas mamma sa tidigt: ”Elina, du har en stark
känsla för rätt och fel.”
– Det har jag tänkt på mycket som vuxen. Om
det är någonting som är fel så måste vi agera!
Hon inledde sin politiska bana i riksdagsvalet 2019.
Länge arbetade hon för FDUV, en intresseorganisation för personer med funktionsvariationer.
– Jag kände en frustration över att vårt samhälle inte förändras så fort som jag ville. Därför
gick jag med i politiken. En fråga som jag tycker är väldigt viktig är delaktighet. Det är så viktigt att vi kan vara delaktiga i våra egna liv! Jag
upplever att det fattas kunskap i vårt samhälle.
Hennes slogan i valet 2019 var ”Alla behövs”.
– Det är någonting som jag har fått med mig
från min kristna uppfostran. Jag tror att det finns
en plats för oss alla. Vi har alla en uppgift. Ibland
kan det vara svårt att hitta den. Men jag tror inte det är en slump att vi är här. Det finns något
för oss alla.
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BETRAKTAT

SÖNDAG 29.5.2022, Sjätte 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.

Under den här veckan
firar vi först Kristi himmelsfärdsdag 26.5. Tidpunkten för Kristi himmelsfärdsdag är 40 dagar efter påsk och temat är Den upphöjde Herren. Sjätte
söndagen efter påsk kallas också Exaudi, som betyder Hör, Herre. Temat för
söndagen är Väntan på den heliga Anden.

Helgens texter
ERIK VIKSTRÖM

Ökad närhet
KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG är den viktigaste och samtidigt
den mest nedvärderade av kyrkoårets helger. Den är så viktig därför att den handlar om själva finalen på hela evangelieberättelsen.
Den handlar om tronbestigningen, hur den uppståndne Herren Kristus satte sig på den himmelska tronen för att börja regera över hela
kosmos. Med ett rikt bildspråk beskriver Uppenbarelsebokens femte
och tolfte kapitel denna världshistoriskt helt unika händelse. Från
och med den stunden har djävulen, vår store Anklagare, inte längre
någon plats inför Guds tron utan han blir störtad ned därifrån. Och
Kristus börjar regera med Allmaktskärlekens styrelsesätt.
Det som i alla fall har gjort Kristi himmelsfärdsdag så nedvärderad är att vi är blockerade av antika eller medeltida och inte genuint
bibliska svar på moderna frågor. Vi har kyrkmålningar där vi ser Jesus passera genom ett moln på vägen ”uppåt” så att huvud och armar
syns ovanför ”molnet” medan bara fötterna ses därunder. Vem kan
tro på sådant? Våra äldre kyrkor kryllar faktiskt av illustrationer som
kan leda vår tanke åt fel håll om vi glömmer att de är barn av sin tid.

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 44:1–5

”Också ni skall
vittna, ty ni har
varit med mig
från början.”

ANDRA LÄSNINGEN
Rom. 8:12–17

Läs mera i
Joh. 15:26–16:4.

Psalmförslag
118
855
917
110
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

EVANGELIUM
Joh. 15:26–16:4

Jesus, det känns så bra att veta
var du är.
Bönen är skriven av Erik Vikström.

»Kristi himmelsfärdsdag är den vik
tigaste och samtidigt den mest ned
värderade av kyrkoårets helger.«
NÄR DET gäller Kristi himmelsfärd, som jag hellre kallar Kristi
himmelsinträde, kan vår moderna fråga lyda: Innebär det en ökad
frånvaro eller en ökad närvaro? Svaret är att det nu blir en ökad och
till och med total närvaro. Jesus har nu på ett fullkomligt sätt del i
Guds allmakt, allvishet och allestädes närvaro. Vid den yttersta domen, som vi alla enligt Anders Piltz är bara ”ett hjärtslag från”, träder han fram inte bara som den rättvisa domaren utan också som det
känsliga vittnet som hela tiden har inregistrerat allt vad vi gjort eller inte gjort mot våra medmänniskor, mot naturen och mot djuren.
Men molnet då och änglarna som plötsligt uppenbarade sig där
på himmelsfärdsberget? Nya testamentet talar om änglar bara när
vi kommer in i situationer som Marcus J. Borg kallar ”thin places”,
vid bebådelsen, julnatten, Getsemanekampen, uppståndelsen och
himmelsfärden. Det är tillfällen när himlen på ett särskilt sätt besöker jorden och jordiska begrepp kommer till korta. Och om ”molnet”, som alltid signalerar Guds fördolda närhet, säger Lukas bara att det ”tog honom ur deras åsyn”. Så mycket sagt med så få ord!

SÖNDAG 5.6.2022, Pingstdagen

Nästa söndag
handlar om Andens gärningar. Utmärkande för tiden efter Kristi himmelsfärdsdag är väntan på den heliga Anden. Denna väntan kulminerar i pingstaftonen. Då är det lämpligt att hålla en kvällsandakt (vesper) som en sista
förberedelse för pingstfesten. Temat är Den heliga Andens utgjutande.

Helgens texter
FÖRSTA LÄSNINGEN
Hes. 36:24–28
ANDRA LÄSNINGEN
Apg. 2:1–13

Erik Vikström är emeritusbiskop och bor i Borgå. Han drömmer om att Gud skulle sända en ny hunger efter Herrens ord
i vårt land. Hans tips är att köpa ett litet häfte för att där skriva upp aktuella böneämnen.
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EVANGELIUM
Joh. 14:23–29

”Om någon älskar
mig bevarar han
mitt ord, och min
fader skall älska
honom, och vi skall
komma till honom
och stanna hos
honom.”

Psalmförslag
106
115
117
826
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

Läs mera i Joh. 14:23–29
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I DIN FÖRSAMLING

PROGRAMMET
UNDER TIDEN
26.5–8.6

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

Kristi himmel
Kristi himmelsfärdsdag infaller alltid på den 40:e dagen efter
påskdagen, och firas alltid på en torsdag. Dagen firas till minne
av att Jesus lämnade jorden och fördes till himlen, 40 dagar efter
sin återuppståndelse. Dagen kallas också ”Kristi himmel” eller
mer vardagligt ”Kristi flygare”. Dagen har troligtvis firas sedan
år 375. Kring samma dag firades förr något som kallades ”betessläppning”, då boskapen fick gå ut på bete.

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
ESBO
HÖGMÄSSOR
Esbo domkyrka to 26.5 kl. 12.15: Utegudstjänst. Välsignelse av nyanställd.
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.
Esbo domkyrka sö 29.5 kl.12.15: von
Martens, Malmgren, Brunell.
Södrik kapell on 1.6 kl.17: Grillkväll med
andakt. von Martens, Tore Ahola.
Esbo domkyrka sö 5.6 kl.12.15: Ertman,
Kronlund, Malmgren, Brunell, sånggrupp
från kören EsVoces, Kaj Skrabb, trumpet.
Kyrkkaffe vid Klockstapeln.
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.
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Fadderdagen: 5.6. Faddrar med fadderbarn är välkomna till exempel till Haltia-naturcentrum i Noux nationalpark.
På plats i Haltia är Mirja von Martens,
församlingspastor och Emma Enoksson,
barnledare. Fler program under fadderdagen hittas på: espoonseurakunnat.fi/
tule-mukaan/kummipaiva
Familjeläger: För familjer, ensamstående med barn, mor-och farföräldrar med
barnbarn, 26–28.8 på Hvittorps lägercentrum, Kyrkslätt. Deltagaravgift (kost
& logi) 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/barn-ochfamilj. 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 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 esboforsamling-

ar.fi. Frågor: camilla.dannholm@evl.fi
Samlingar för daglediga: kl. 13–14.30. To
2.6 Torsdagsträffen med program, servering och andakt i Södrik kapell. Sista
träffen inför sommaren firas med somriga
sånger.

Ti 7.6 kl. 19.30 konsert med Esbo sångkör
och Esbo spelmanslag: i Esbo domkyrka.
Afton vid Esboån-samarbete med Esbo
hembygdsförening. Fritt inträde. Donation
kan ges för hjälp till Ukraina via Kyrkans
Utlandshjälp.

Symamsellerna: kl. 16–19. Ti 31.5. Handarbetsgruppens sista träff för i vår. Prästgårdsg. 1.

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.

Afton vid Esboån: ti. 7.6 kl. 16 guidning i
Esbo domkyrka. Kl. 16.30 förevisar kantor
Elsa Malmgren domkyrkans orgel och
man får komma upp på orgelläktaren.
Kl. 19.30 fortsätter kvällen med konsert
av Esbo sångkör och Esbo spelmanslag.
Medarrangör är Esbo hembygdsförening.
MUSIK
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 tuomio
kirkkoseurakunta inleds sö 29.5 med
Löytty & Celloduo. Sång och musik från
olika kontinenter.
Sö 5.6 kl. 19 Chorus med kammarkören
Novena: i Esbo domkyrka. Musik av Mozart, Lindberg och Fauré. Mauriz Brunell,
orgel. Dir. Nina Kronlund. Fullständigt
program: esboforsamlingar.fi/evenemang.

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.
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GRANKULLA

Sö 29.5 kl. 12: Högmässa i Sebastos, Jona
Granlund, Heli Peitsalo. Kaffeservering.
Ti 31.5 kl. 9.30-10.30: Diakonimottagning
och brödutdelning i Sebastos.
Sö 5.6 kl. 12: Högmässa i Sebastos, Barbro Eriksson, Heli Peitsalo. Kaffeservering.
Ti 7.6 kl. kl 9-13: Sommarklubb i Sebastos, Daniela Hildén.
On 8.6 kl. 9-13: Sommarklubb i Sebastos,
Daniela Hildén.
To 9.6 kl. 9-13: Sommarklubb i Sebastos,
Daniela Hildén.
Kl. 13.30-15: Sommarcafé i Sebastos,
Daniel Nyberg, Heli Peitsalo, Catherine
Granlund, Carola Wikström.

KYRKSLÄTT

To 26.5 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels kyrka
Lö 28.5 kl.12: Föreläsning i Fyyri om hur vi
kan hjälpa ungdomar att må bra. Fritt inträde, frivilligt bidrag kan ges Gemensamt
ansvar-kampanjen via MobilePay 37972.
Sö 29.5 kl. 12: Gudstjänst i S:t Mikaels
kyrka
Sö 5.6 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels kyrka

HELSINGFORS
PROSTERI

www.kyrkslattsforsamlingar.fi
tel. 040 350 8213

TAMMERFORS

Tors 26.5: OBS! kl. 14 Kristi himmelsfärdsdagen, Kaffekyrka med vårsånger
i Svenska Hemmet, Antero Eskolin, Julia
Hansson
Sön 29.5: kl. 11 Högmässa i Svenska Hemmet, Antero Eskolin, Paula Sirén
Sön 29.5: kl 15 JAZZ inför sommaren,
Restaurang Vaskitähti (Hatanpään puistokuja 22), Rinna Ahlman, Paula Sirén,
Tuukka Ojala, Antti Katajisto
Sön 5.6: kl. 11 Högmässa i Gamla kyrkan,
Kim Rantala, Petra Perttula
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
7.6)

VANDA

FRE 27.5. kl. 10 Familjeandakt: i Dickursby kyrka med lunch och kaffe, utdelning av dopband, Anu Paavola och Heidi
Åberg.
FRE 3.6 kl. 14 Veckomässa: i Folkhälsanhuset, Sini Aschan och Anders Ekberg.
SÖ 5.6 kl. 10: i Helsinge kyrka S:t Lars, Sini Aschan, Eva Ahl-Waris, Anders Ekberg.
SÖ 5.6 Fadderdagen: Hembygds-, lantbruks- och traktormuseet är öppet för
besök. Missionskaffe ”Helsinge kyrka S:t
Lars” säljs vid hembygdsmuseet i Helsinge kyrkoby. Läs mera på www.vantaanseurakunnat.fi/kummipäivä.
TI 7.6-to 9.6 Gubbläger: i Helsinge skola.
Du lär dig laga god och hälsosam mat
ekonomiskt och sparsamt. Anmälningar senast 30.5 diakon Heidi Salminen
0503301828. Lägret ordnas i samarbete
med Dickursby Marthaförening.
FRE 10.6 Utfärd för familjer till Svartholmen: Träff kl. 9.45 vid Edesholmsbryggan.
Sandstrandsvägen 3. Avfärd kl. 10 med
färjan. Anmälningar senast 27.5 till Heidi
Åberg 0404801088.
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. Virtakyrkan. Pris 10 €.
Anmälningar senast to 9.6 till diakonissa
Annakatri Aho 0504645068.

SÖ 29.5 kl.10 Högmässa: i Helsinge kyrka
S:t Lars, Anu Paavola och Anders Ekberg.
SÖ 29.5 kl. 12 Mässa: i Dickursby kyrka,
Anu Paavola och Anders Ekberg.

JOHANNES

www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
GUDSTJÄNSTER
Högmässa: söndagar kl 12 i Johanneskyrkan. Kaffe i kyrkan. 5.6 medverkar Tomas
vokalensemble.
Mässa: söndagar kl 10 i S:t Jacobs kyrka.
Kyrkkaffe i församlingssalen.
Middagsbön och diakonijour: tisdagar kl
12-14 i Johanneskyrkan.
Sommarandakt och café: onsdagar kl 14 i
S:t Jacobs kyrka.
Morgonmässa: fredag 27.5 kl 9.30 i Johanneskyrkan.
GEMENSKAP
Läger på Labbnäs för anmälda: avfärd
måndag 6.6 kl 10 från Kiasma.
Middagsbön och diakonijour: tisdagar kl
12-14 i Johanneskyrkan.
Sommarandakt och café: onsdagar kl 14 i
S:t Jacobs kyrka.
FAMILJER OCH BARN
Musiklek: måndagar kl 10 samt fredagar
kl 9.30 och 10.30 i Högbergssalen. Servering. Tisdagar kl 14 i Bokvillan.
Babyrytmik: måndagar kl 11 i Högbergssalen. Servering.

ESBO

Utegudstjänst
vid Sockenstugan!
Esbo domkyrka torsdagen den 26
maj kl 12.15: Utegudstjänst med välsignelse av nyanställd. Sedan blir det
150-årsfest i församlinsgården för
att fira att kyrkoherde Kira Ertman
och kantorerna Nina Kronlund och
Eeva-Liisa Malmgren fyller jämna år.
Om du vill komma ihåg dem med en
gåva, får du gärna göra det via Kyrkans Utlandshjälps Kvinnobank.
12

MUSIK
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla kyrkan.
Five o’clock Organ: tisdagar kl. 17 i Johanneskyrkan. 7.6 framförs musik av
årets jubilar Kaj-Erik Gustafsson (f. 1942),
tidigare organist i Södra svenska församlingen.
Klavertramp – lunchmusik i Berghäll:
torsdag 9.6 kl 12 i Berghälls kyrka.
UNGDOMAR OCH UNGA VUXNA
Du hittar program på ungdomsverksamhetens egen hemsida, johannesungdom.
wordpress.com. Mera info om församlingens verksamhet finns på helsingforsforsamlingar.fi/johannes

MATTEUS

www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
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.
Missa inte! Missionärerna Magnus och Gunilla Riska besöker kyrkkaffe söndag 19.6.
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!
Lekistisdagar: Följ med till Lekholmen
varje tisdag fr.o.m 7.6. Olika program för
barn i olika åldrar. Mer info om Lekholmen och lekistisdagar hittar du på www.
lekholmen.fi.
PROGRAM FÖR OLIKA ÅLDRAR
Motion & Mission: Söndagsvandring 5.6
på Jollas. Träff kl. 15 vid hållplatsen för
buss nr 58 vid Hertonäs metrostation. Vi
åker till Källaråkersstigens busshållplats
på Jollas. Vandringen börjar där och avslutas med kaffe och info om Matteus
missionsprojekt hemma hos Ingmar och
Helga Tollander. Juho Kankare tfn 050 380
3957, Ingmar Tollander tfn 0400 448608.
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
GUDSTJÄNSTER
Varmt välkommen på gudstjänst!
Högmässa: Sö 29.5 kl. 10 Munksnäs kyrka, Björk. Söndagsskola för barnen. Sö
29.5 kl. 12 Åggelby gamla kyrka, Björk.
Puls-gudstjänst: Sö 29.5 kl. 15.30 i Petruskyrkan. Lovsång, undervisning och
gemenskap. Barnkyrka och CoolKids i
samband med gudstjänsten.
Kristi himmelsfärds dags gudstjänst: 26.5
kl. 10 i Åggelby gamla kyrka. Metsäranta,
Hillli.
Gudstjänsttider i juni och juli: kl. 10 Åggelby gamla kyrka. kl. 13 Munksnäs kyrka.

TAMMERFORS

Prata om
neuropsykiatriska
utmaningar i familjen
Tisdagar kl. 8-10. Telefonjour om
neuropsykiatriska störningar:
(Bl.a. ADHD, autism.) För familjer.
Piu Heinämäki, lösningsinriktad
neuropsykiatrisk coach, svarar
på telefonnumret 040 804 8587.
(OBS! Ingen telefonjour 7.6.)
Pingstdagen 5.6 Tuomas Anttila, Thylin i
båda kyrkorna. Välkommen!
Sommarpuls: Söndagar i juni-augusti kl.
15.30 utanför eller inne i Petruskyrkan
beroende på väder. En avslappnad söndagssamling med undervisning, gemenskap och lovsång. Välkommen!
Sommargudstjänst på Björkebo: 19.6
kl. 13 är det gudstjänst på församlingens
lägergård i Nummela. Gudstjänsten är en
avslutning på SLEF:s sommarläger för
barn, så välkommen med hela familjen! Vid
behov ordnas skjuts från Munksnäs kyrka
och Petruskyrkan. Inga övriga traditionella
gudstjänster denna söndag. Adress: Hurrinpolku 18. Mer info av Ronny Thylin.
BARNFAMILJER
Följ Petrus Kidz-gruppen på facebook
och hemsidan för aktuell info!
Utflykt till Svartholmen 5.6: På fadderdagen 5.6 kan du bjuda med din fadder eller
ditt fadderbarn på söndagsutfärd till församlingarnas sommarö Svartholmen som
ligger precis intill Fölisön utanför Mejlans.
Pyssel, ansiktsmålning, uteliv, andakt
och musikstunder, både på finska och
på svenska, under dagen. Lunch finns att
köpa kl 11.30-13.30 och kiosken är öppen
10.15-16.15. Färjan mellan Edesviken och
Svartholmen går hela dagen och är gratis
på fadderdagen. Mer info: www.helsinginseurakunnat.fi/sv/
Sommargudstjänst på Björkebo: 19.6
kl. 13 är det gudstjänst på församlingens
lägergård i Nummela. Gudstjänsten är en
avslutning på SLEF:s sommarläger för
barn, så välkommen med hela familjen!
Vid behov ordnas skjuts från Munksnäs
kyrka och Petruskyrkan. Inga övriga traditionella gudstjänster denna söndag.
Adress: Hurrinpolku 18. Mer info av Ronny
Thylin.
ÖVRIGT
Sommarcafé: 31.5 och 23.8 kl. 13 i Petruskyrkan. Välkommen på kaffe, somKYRKPRESSEN NR 11 • 25.5.2022

marstämning och litet program! Mer info
av diakonissan Bodil Sandell.
Bibeldagar i Houtskär: Välkommen på
Bibeldagarna i Houtskär på Skärgårdsskolan med gemenskap och uppbyggelse av
Guds ord! Bibeldagarna är för människor
i alla åldrar som vill spendera ett veckoslut i Houtskär och fördjupa sig i Bibeln.
Bibelstudieledare: kyrkoherde emeritus
Jan-Erik Sandström. Anmälan så snart
som möjligt, senast men senast 31.5 till
jan-eric.dahlberg@elisanet.fi, tel. 0500703 970 eller Petrus kansli.
ONLINE
Följ med Petrus församling på Instagram
och facebook @petrusforsamling för andligt innehåll och för att hållas uppdaterad
om vad som händer i församlingen!

Ti 7.6:
- kl. 9.00-16.00 Församlingsutfärd till
Bromarf: Start kl. 9.00 från Ingå församlingshems parkering. Vi besöker Bromarf
kyrka, Rilax Gård – monumentet, Kansjerf
gård. Lunch och kaffe 40 €/person. Anmälningar, tel 09-2219 030/kansliet senast 30.5.2022. Lindell.
- kl. 10.00-14.00 Öppet hus: Strandvägen
11. Lindell.
Ons 8.6:
- kl. 19.00 Konsert, sångensemble Uoma:
Ingå kyrka. Fritt inträde, programblad 5 €.
To 9.6:
- kl. 10.00-14.00 Öppet hus: Strandvägen
11. Lindell.
- kl. 14.00-15.00 Diakonissan anträffbar:
Ingå kyrka. Lindell.

RASEBORGS
PROSTERI

Ingå församlings kansli: öppet må-ti
kl. 9-12, ons-to endast telefonbetjäning,
fre stängt.
Mera information: www.ingaforsamling.fi

EKENÄSNEJDENS SVENSKA

GUDSTJÄNSTER
Kristi himmelsfärdsdag to 26.5:
Högmässa kl. 10 i Ekenäs kyrka, Yliportimo, Westerholm, Aittola.
Sö 29.5:
Högmässa kl. 10 i Ekenäs kyrka.
Högmässa kl. 12 i Bromarvs kyrka.
Kvällsmässa kl. 18 i Tenala kyrka.
Pingstdagen sö 5.6:
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: Sö 29.5 kl. 16 i Ekenäs kyrka. J.S. Bach: Soloviolinsonat nr 3,
C-dur, Telemann: ur Fantasier för soloviolin. Frida Backman, violin. Fritt inträde|Programblad 20€.
Musikmeditation 5: Sö 5.6 kl. 18 i Tenala
kyrka och sö 12.6 kl. 16 i Ekenäs kyrka.
J.S. Bach: Partita nr 3, E-dur Telemann: ur
Fantasier för soloviolin Frida Backman,
violin. Fritt inträde.
Programblad 20€.

ESBO STIFT
LOJO

5.6. kl. 13.00 Friluftshögmässa: vid Virkby
kyrka (vid regn inne i kyrkan). DoReMingå
spelar. Kyrktaxi, kyrkkaffe.

Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

DOMPROSTERIET
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Sommarutfärd till Bromarf
Församlingsutfärd till Bromarf tisdagen den 7.6 kl. 9.00-16.00: Start kl.
9.00 från Ingå församlingshems parkering. Vi besöker Bromarf kyrka,
Rilax Gård – monumentet, Kansjerf gård. Lunch och kaffe 40 €/person.
Anmälningar, tel 09-2219 030/kansliet senast 30.5.2022. Lindell.

KARIS-POJO

Söndag 29.5
kl. 10 Högmässa: i Pojo kyrka.
kl. 12 Högmässa: i Karis kyrka
To 2.6 kl. 9.30-11.30 Familjecafé ute vid
Lilla prästgården: Kom med och tillbringa
din förmiddag med lek och samvaro tillsammans med andra barn och föräldrar
och få nya vänner. Drickbart och något
smått att äta! Ingen avgift.
To 2.6 kl. 19.30-20.30 Stillhetens bön: i
Karis kyrka. En liten introduktion i stillhetens bön ingår.
Söndag 5.6
kl. 10 Högmässa: i Pojo kyrka.
kl. 12 Högmässa: i Karis kyrka.
Närmare information om församlingens
övriga evenemang finns på församlingen
webbplats: www.karis-pojoforsamling.fi

31.8. Utfärd till Ainola och Sibbo: Anmälningar senast 17.8. till Tom Blomfelt (tfn
044 328 4273).

Sö 29.5:
- kl. 10.00 Högmässa: Ingå kyrka. Hellsten, Gustafsson Burgmann.
Ti 31.5:
- kl. 8.30-10.00 Frukost: Strandvägen
11. 2 €/person. I samarbete med Inkoon
martat. Lindell.
- kl. 10.00-14.00 Öppet hus: Strandvägen
11. Lindell.
To 2.6:
- kl. 10.00-14.00 Öppet hus: Strandvägen
11. Lindell.
- kl. 14.00-15.00 Prästen anträffbar: Ingå
kyrka. Hellsten.
Sö 5.6:
- kl.10.00 Högmässa: Ingå kyrka. Sjöblom, Gustafsson Burgmann.
Må 6.6:
- kl. 16.00 Bibelgrupp: Prästgården.
Norrvik. (Under sommaren samlas
Bibelgruppen i Prästgården följande
måndagar kl 16-18: 6.6, 20.6, 4.7, 1.8,
15.8.2022)

INGÅ

BORGÅ

To 26.5 kl. 12.15 Vigningsmässa i Domkyrkan: biskop Bo-Göran Åstrand, Lindgård, Söderström. Saga Söderström, sång
och Ville Valtanen, gitarr. Vigningsmässan
strömmas via Youtube.
Sö 29.5 kl. 10 Gudstjänst Kullo bykyrka:
Eva-Lotta Blom,Tollander.
kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan med
gårdsfest: Mats Lindgård, Anna Henning,
Ståhlberg, Söderström, Hätönen, Tollander, Cornicines Borgoenses. Efteråt gårdsfest utomhus på Domprostgården, Finnbyv. 6. Bl.a. Domkyrkokören och barnkören Diskanten uppträder. Kläder enligt
väder! Ev. uppvaktning av Mats Lindgård,
som fyller 60 år via Kyrkans utlandshjälp.
Inga högtidliga tal. Kom med och förgyll
festen med din närvaro, ung som äldre!
Må 30.5 10-12: Sommarcafé för barnfamiljer: Domprostgårdens lekpark, Eklöf,
Strömfors.

Ti 31.5 kl. 12 Andakt med lunch: för pensionärer och arbetssökande, Församlingshemmet på Lundag. 5
To 2.6. kl. 19 Musik i Domkyrkan: Sommarkvällens Musiksallad Sancti Amici,
Frida & Castellum, dir. Minna Wesslund,
Ensemble del Duomo, dir. Eric-Olof Söderström
Sö 5.6 kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan:
Smeds, Eisentraut-Söderström, Ingmar
Hokkanen och Trio ad Libitum.
kl. 18 Gudstjänst i Svartbäck-Spjutsunds
skärgårdskyrka: Sixten Ekstrand, Tollander
Må 6.6 10-12 Sommarcafé för barnfamiljer: Domprostgårdens lekpark, Eklöf,
Strömfors.
Ti 7.6 kl. 12 Andakt med lunch: för pensionärer och arbetssökande, församlingshemmet på Lundag. 5
To 9.6. kl. 19 Musik i Domkyrkan: Ensemble del Duomo, dir. Eric-Olof Söderström,
Pauliina Kallio, sopran, Anne Hätönen,
orgel
Orgelkvarter i Domkyrkan ti och to kl. 12
under sommaren 2.6–30.8

SIBBO

Mer information: på Sibbo svenska församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi
To 26.5 kl. 18 Mässa på Kristi himmelsfärds dag: Sibbo kyrka. Strömmas på
nätet.
Sö 29.5 kl. 12 Högmässa: Sibbo kyrka.
On 1.6 kl. 9.30 Bönen bär: Nilsas. En dag
med begrundan över bönens kraft. Med
Camilla Ekholm, Stefan Djupsjöbacka och
Sara George.
To 2.6 kl. 18 Grillkväll för församlingsbor,
ukrainare och andra nyinflyttade: Kyrkoby församlingshem. Kom med och umgås
och lär känna varandra!
Sö 5.6 kl. 12 Högmässa på pingstdagen:
Sibbo kyrka.
Ti 7.6 kl. 7-ca 17.30 Församlingsutfärd till
Verla: Buss Norra Paipis 7.00, Församlingshemmet 7.30, Söderkulla kyrka 7.50.
Förhandsanmälan.
On 8.6 kl. 10-14 Gravgårdsdag: Kyrkoby
begravningsplats. Andakt i Ljuset kapell
kl. 11. Kaffeservering. Hjälp erbjuds med
plantering och blommylla. Blomförsäljning.

BORGÅ

Välkommen med på gårdsfest!
Söndagen den 29 maj firar vi i
Borgå svenska domkyrkoförsamling, vår kyrkoherde
Mats Lindgård som fyller
60 år. Vi inleder med
högmässa i Domkyrkan
kl. 12.15 och därefter
fortsätter vi med gårdsfest på Domprostgården.
Festen hålls utomhus, så klä
dig enligt väder! På festen finns
möjlighet att ge en gåva i form av
ett bidrag (MobilePay eller bankgiro) till Kyrkans utlandshjälp. Inga
högtidliga tal eller uppvaktningar
– kom med och förgyll festen med
din närvaro, ung som äldre! Sång,
program, trevlig samvaro och servering utlovas.

Välkommen!
I högmässan i Domkyrkan
kl. 12.15 medverkar Mats
Lindgård, Anna Henning, Claus Ståhlberg,
Eric-Olof Söderström,
Anne Hätönen, Reidar
Tollander samt blåsensemble Cornicines Borgoenses.
Efteråt på gårdsfest utomhus
på Domprostgården, Finnbyv. 6,
medverkar bl.a. Domkyrkokören
och barnkören Diskanten.
Närmare information ger vice ordförande i Församlingsrådet Anna
Henning, tfn 040 530 5814.
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Vandakyrkan
tar sig an de
mest utsatta
från Ukraina
Bland dem som flyr kriget är en del de mest
utsatta – ukrainare med funktionshinder,
familjer med specialbarn, barn från evakuerade barnhem.
TEXT: JAN-ERIK ANDELIN
VANDA – Församlingarna i Vanda äger investeringsbostäder. Och vi beslöt rätt tidigt att utrusta
och inreda sådana för flyktingar från Ukraina.
Vi tog också ett principbeslut att de är för dem
som har specialbehov, ett kognitivt funktionshinder, syn- eller hörselhinder, eller är i någon
annan speciell situation.
Diakonichefen Katri Valve i samfälligheten i
Vanda har sedan kriget i Ukraina och flyktingströmmarna bröt ut varit med om att skapa nya
hem för 57 ukrainare.
– Behovet av bostäder var ofantligt stort och
nu har vi inga flera, säger hon.
I slutet av april hade hon lyckats frigöra 13 bostäder till ukrainska familjers förfogande.
Finländarna i gemen har också som aldrig förr
ställt upp och hjälpt. Nätverk, tillfälliga organisationer och ibland bara Facebookgrupper finns
till för dem som flyr Ukraina. En del har rest ner
till den ukrainska gränsen för att hämta flyktingar till Finland med buss.
– Och ibland kan det finnas någon som har
engagerat sig till exempel för ett ukrainskt specialbarn och sedan tar kontakt med mig.
Vandaförsamlingarnas bostäder ligger också
i Helsingfors, så diakoniarbetare i olika församlingar i huvudstadsregionen har fått samarbeta.
– De lokala diakoniarbetarna har gjort ett
jättejobb med att hjälpa dem som flyttat in till
rätta, efter att vi har basutrustat och inrett bostäderna, säger Katri Valve.
Vandakyrkan har också samarbetat med andra
fristående kristna organisationer kring Fagersta kapell i östra Vanda – en utrangerad kyrka
som en företagare 2018 köpte och lät renovera.
– Det har varit en verklig lyckospark, eftersom
där nu råkade verka en ukrainskfödd pastor i en
av gemenskaperna i huset, säger Katri Valve.
Med en ganska strikt sållning har Vanda
församlingarna nu fokus på dem som kan ha
allra svårast att klara sig på på egen hand i det
nya landet. Med ett funktionshinder, eller som
ett evakuerat barnhemsbarn, kan vägen till att
bli riktigt hemma i Finland vara lång.
– För många kommer det att dröja länge in
nan de kan åka tillbaka. Även om krigstillståndet
tar slut så kommer återuppbyggnaden i Ukraina att ta tid, säger Katri Valve.
Bland de rutinerade diakoniarbetarna tar Van-
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– Behovet av
bostäder för
ukrainare är
ofantligt stort,
säger diakonichef Katri Valve
i Vanda. FOTO:
VANDA KYRKLIGA
SAMFÄLLIGHET

daförsamlingarna också rollen att stöda också
de många frivilliga som nu hjälper.
– Vi jobbar med att höja krisberedskapen
hos dem. De två första månaderna går det ofta ganska bra med de nya ukrainska vännerna,
men sedan börjar flyktingarnas krigstrauman
och annan ångest komma till ytan. Då kommer frågorna om vad som egentligen har hänt

»Vi valde tidigt att arbeta med
dem som kommer och har
specialbehov och handikapp.«

en, eller vad det till slut ska bli av ens framtid.
– Och då är de här människorna därute i vanliga finländska hem och mår dåligt, och det kan bli
tungt för alla parter. Då behöver vi kunna stöda.
Att också bygga upp gemenskaper där ukrainarna känner sig hemma i sitt eget språk, egen
kultur och bland eget landsfolk med liknande
upplevelser blir också viktigt.
Också den ortodoxa kyrkan som är många
ukrainares andliga hem behöver finnas med.
Den evangelisk-lutherska kyrkan samarbetar
gärna för att hjälpa till.
– Vi har ganska bra staber för det, säger Katri
Valve.
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Vandakyrkan
tar sig an de
mest utsatta
från Ukraina
Bland dem som flyr kriget är en del de mest
utsatta – ukrainare med funktionshinder,
familjer med specialbarn, barn från evakuerade barnhem.
TEXT: JAN-ERIK ANDELIN
VANDA – Församlingarna i Vanda äger investeringsbostäder. Och vi beslöt rätt tidigt att utrusta
och inreda sådana för flyktingar från Ukraina.
Vi tog också ett principbeslut att de är för dem
som har specialbehov, ett kognitivt funktionshinder, syn- eller hörselhinder, eller är i någon
annan speciell situation.
Diakonichefen Katri Valve i samfälligheten i
Vanda har sedan kriget i Ukraina och flyktingströmmarna bröt ut varit med om att skapa nya
hem för 57 ukrainare.
– Behovet av bostäder var ofantligt stort och
nu har vi inga flera, säger hon.
I slutet av april hade hon lyckats frigöra 13 bostäder till ukrainska familjers förfogande.
Finländarna i gemen har också som aldrig förr
ställt upp och hjälpt. Nätverk, tillfälliga organisationer och ibland bara Facebookgrupper finns
till för dem som flyr Ukraina. En del har rest ner
till den ukrainska gränsen för att hämta flyktingar till Finland med buss.
– Och ibland kan det finnas någon som har
engagerat sig till exempel för ett ukrainskt specialbarn och sedan tar kontakt med mig.
Vandaförsamlingarnas bostäder ligger också
i Helsingfors, så diakoniarbetare i olika församlingar i huvudstadsregionen har fått samarbeta.
– De lokala diakoniarbetarna har gjort ett
jättejobb med att hjälpa dem som flyttat in till
rätta, efter att vi har basutrustat och inrett bostäderna, säger Katri Valve.
Vandakyrkan har också samarbetat med andra
fristående kristna organisationer kring Fagersta kapell i östra Vanda – en utrangerad kyrka
som en företagare 2018 köpte och lät renovera.
– Det har varit en verklig lyckospark, eftersom
där nu råkade verka en ukrainskfödd pastor i en
av gemenskaperna i huset, säger Katri Valve.
Med en ganska strikt sållning har Vanda
församlingarna nu fokus på dem som kan ha
allra svårast att klara sig på på egen hand i det
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– Behovet av
bostäder för
ukrainare är
ofantligt stort,
säger diakonichef Katri Valve
i Vanda. FOTO:
VANDA KYRKLIGA
SAMFÄLLIGHET

»Vi valde
tidigt att
arbeta
med
dem som
kommer
och har
special
behov och
handi
kapp.«

nya landet. Med ett funktionshinder, eller som
ett evakuerat barnhemsbarn, kan vägen till att
bli riktigt hemma i Finland vara lång.
– För många kommer det att dröja länge innan
de kan åka tillbaka. Även om krigstillståndet tar
slut så kommer återuppbyggnaden i Ukraina att
ta tid, säger Katri Valve.
Bland de rutinerade diakoniarbetarna tar Vandaförsamlingarna också rollen att stöda också
de många frivilliga som nu hjälper.
– Vi jobbar med att höja krisberedskapen hos
dem. De två första månaderna går det ofta ganska bra med de nya ukrainska vännerna, men
sedan börjar flyktingarnas krigstrauman och
annan ångest komma till ytan. Då kommer frå-

gorna om vad som egentligen har hänt en, eller
vad det till slut ska bli av ens framtid.
– Och då är de här människorna därute i vanliga finländska hem och mår dåligt, och det kan bli
tungt för alla parter. Då behöver vi kunna stöda.
Att också bygga upp gemenskaper där ukrainarna känner sig hemma i sitt eget språk, egen
kultur och bland eget landsfolk med liknande
upplevelser blir också viktigt.
Också den ortodoxa kyrkan som är många
ukrainares andliga hem behöver finnas med.
Den evangelisk-lutherska kyrkan samarbetar
gärna för att hjälpa till.
– Vi har ganska bra staber för det, säger Katri
Valve.
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Kristi himmel
Kristi himmelsfärdsdag infaller alltid på den 40:e dagen efter
påskdagen, och firas alltid på en torsdag. Dagen firas till minne
av att Jesus lämnade jorden och fördes till himlen, 40 dagar efter
sin återuppståndelse. Dagen kallas också ”Kristi himmel” eller
mer vardagligt ”Kristi flygare”. Dagen har troligtvis firas sedan
år 375. Kring samma dag firades förr något som kallades ”betessläppning”, då boskapen fick gå ut på bete.

DOMPROSTERIET
BORGÅ

To 26.5 kl. 12.15 Vigningsmässa i Domkyrkan: biskop
Bo-Göran Åstrand, Lindgård, Söderström. Saga Söderström, sång och Ville Valtanen, gitarr. Vigningsmässan
strömmas via Youtube.
Sö 29.5 kl. 10 Gudstjänst Kullo bykyrka:
Eva-Lotta Blom,Tollander.
kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan med gårdsfest:
Mats Lindgård, Anna Henning, Ståhlberg, Söderström,
Hätönen, Tollander, Cornicines Borgoenses. Efteråt
gårdsfest utomhus på Domprostgården, Finnbyv. 6.
Bl.a. Domkyrkokören och barnkören Diskanten uppträder. Kläder enligt väder! Ev. uppvaktning av Mats Lind-

gård, som fyller 60 år via Kyrkans utlandshjälp. Inga högtidliga tal. Kom med och förgyll festen med din närvaro,
ung som äldre!
Må 30.5 kl. 10-12 Sommarcafé för barnfamiljer:
Domprostgårdens lekpark, Eklöf, Strömfors.
Ti 31.5 kl. 12 Andakt med lunch: för pensionärer och
arbetssökande, Församlingshemmet på Lundag. 5
To 2.6. kl. 19 Musik i Domkyrkan: Sommarkvällens Musiksallad Sancti Amici, Frida & Castellum, dir. Minna Wesslund, Ensemble del Duomo, dir. Eric-Olof Söderström
Sö 5.6 kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan: Smeds, Eisentraut-Söderström, Ingmar Hokkanen och Trio ad Libitum.
kl. 18 Gudstjänst i Svartbäck-Spjutsunds
skärgårdskyrka: Sixten Ekstrand, Tollander
Må 6.6 kl. 10-12 Sommarcafé för barnfamiljer: Dom-

prostgårdens lekpark, Eklöf, Strömfors.
Ti 7.6 kl. 12 Andakt med lunch: för pensionärer och
arbetssökande, församlingshemmet på Lundag. 5
To 9.6. kl. 19 Musik i Domkyrkan: Ensemble del Duomo, dir. Eric-Olof Söderström, Pauliina Kallio, sopran,
Anne Hätönen, orgel
Orgelkvarter i Domkyrkan ti och to kl. 12 under
sommaren 2.6 – 30.8

SIBBO

Mer information: på Sibbo svenska församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi
To 26.5 kl. 18 Mässa på Kristi himmelsfärds dag: Sibbo
kyrka. Strömmas på nätet.

BORGÅ Sommarfest

SIBBO Glödande kol

Gårdsfest efter
högmässan i Borgå

Ny i trakten –
kom på grillkväll!

Sista söndagen i månaden, den 29 maj blir det gårdsfest i Borgå efter högmässan kl. 12.15. Festen hålls
utomhus på Domprostgården intill Borgbacken enligt
principen kläder efter väder. Flera av församlingens
körer kommer att uppträda. En söndag med trivsam
samvaro för alla åldrar.
Samtidigt firas också kyrkoherde Mats Lindgård,
som också är stiftets domprost; han fyller 60 år. Vill
man uppvakta går det att göra via en donation till Kyrkans Utlandshjälp. Några högtidliga uppvaktningstal
blir det däremot inte.

Är du nyinflyttad i trakten, eller bara i
övrigt vill träffa andra församlingsbor
en sommarkväll, så blir det grillning vid
Församlingshemmet i Sibbo Kyrkoby
torsdag 2 maj klockan 18.
Särskilt välkomna är de nyanlända
från Ukraina. Av de över 22 000 som har
sökt skydd och fred i Finland bor många
just nu också i Sibbo.
FOTO: PAUL HERRMANN/UNSPLASH

FOTO: SUSANNE NILSSON/FLICKR
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KOLU M N E N
Sö 29.5 kl. 12 Högmässa: Sibbo kyrka.
On 1.6 kl. 9.30 Bönen bär: Nilsas. En dag med begrundan över bönens kraft. Med Camilla Ekholm, Stefan
Djupsjöbacka och Sara George.
To 2.6 kl. 18 Grillkväll för församlingsbor, ukrainare och
andra nyinflyttade: Kyrkoby församlingshem. Kom med
och umgås och lär känna varandra!
Sö 5.6 kl. 12 Högmässa på pingstdagen: Sibbo kyrka.
Ti 7.6 kl. 7-ca 17.30 Församlingsutfärd till Verla: Buss
Norra Paipis 7.00, Församlingshemmet 7.30, Söderkulla
kyrka 7.50. Förhandsanmälan.
On 8.6 kl. 10-14 Gravgårdsdag: Kyrkoby begravningsplats.
Andakt i Ljuset kapell kl. 11. Kaffeservering. Hjälp erbjuds
med plantering och blommylla. Blomförsäljning.

MELLERSTA NYLANDS
PROSTERI
VANDA

Fre 27.5. kl. 10 Familjeandakt i Dickursby kyrka med
lunch och kaffe, utdelning av dopband, Anu Paavola och
Heidi Åberg.
Sö 29.5 kl.10 Högmässa i Helsinge kyrka S:t Lars, Anu
Paavola och Anders Ekberg.
kl. 12 Mässa i Dickursby kyrka, Anu Paavola och Anders
Ekberg.
Fre 3.6 kl. 14 Veckomässa i Folkhälsanhuset, Sini Aschan och Anders Ekberg.
Sö 5.6 kl. 10 i Helsinge kyrka S:t Lars, Sini Aschan, Eva
Ahl-Waris, Anders Ekberg.
Fadderdagen. Hembygds-, lantbruks- och traktor
museet är öppet för besök. Missionskaffe, ”Helsinge kyrka
S:t Lars” säljs vid hembygdsmuseet i Helsinge kyrkoby.
Läs mera på www.vantaanseurakunnat.fi/kummipäivä.
Ti 7.6-to 9.6 Gubbläger i Helsinge skola. Du lär dig lagagod och hälsosam mat ekonomiskt och sparsamt.
Anmälningar senast 30.5 till diakon Heidi Salminen
050 330 1828. Lägret ordnas i samarbete med Dickursby
Marthaförening.
Fre 10.6 Utfärd för familjer till Svartholmen. Träff kl.
9.45 vid Edesholmsbryggan. Sandstrandsvägen 3. Avfärd kl. 10 med färjan. Anmälningar senast 27.5 till Heidi
Åberg 040 480 1088.
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. Virtakyrkan. Pris 10 euro.
Anmälningar senast to 9.6 till diakonissa Annakatri Aho
050 464 5068.

VANDA Laga mat

Karlar vid spisen
Vässa talangerna att laga lunch, middag
eller den lilla kvällsbiten framför tv?
Då är Gubblägret på Helsinge skola
tisdag till torsdag 7-9 juni ett bra tillfälle
att lära sig lagagod och hälsosam mat
ekonomiskt och sparsamt.
Lägret ordnas i samarbete mellan
Dickursby Marthaförening och Vanda
svenska församling. Anmälningar senast 30
maj till diakon Heidi Salminen 050 330 1828.

CATHARINA ENGLUND

Det gör ont när
knoppar brister
JAG SÄTTER MIG ner på en bänk i Terapiträdgården utanför sjukhuset. De tidiga vårblommorna blommar och äppelträden och vinbärsbuskarna har sprängfyllda knoppar. I skogen bakom sjukhuset kvittrar fåglarna glatt. Solen värmer mitt vinterbleka ansikte
och jag sluter ögonen och andas. Jag kommer att tänka på en rad
ur Karin Boyes dikt ”Visst gör det ont när knoppar brister”. I maj
är naturen fylld av enorm växtkraft som bara väntar på att få brista och explodera i en makalös försommargrönska.

»Jesus kommer oss till mötes och
säger: Välkommen hem.«
Visst gör det ont när knoppar brister, tänker jag och ser mot sjukhusfönstret. Jag kom just från ett av rummen i sjukhuset. En familj
var samlad kring sin käre pappa, som låg blek och kraftlös i sängen. Alla i familjen visste att den resterande tiden tillsammans var
mycket kort. Vi hade tillsammans funderat på livet, men också på
döden. Sorgen var närvarande i rummet, men ännu starkare kärleken. De vuxna barnen hade berättat om roliga händelser från livet
och vi hade skrattat hjärtligt. Pappan hade legat med slutna ögon
och inte orkat delta i samtalet, men mungiporna hade dragits uppåt. Det var en djup gemenskap och jag kände mig privilegierad att
få dela den. Familjen, som annars var utspridd i världen, hade möjlighet att dela några värdefulla dagar i sjukrummet tillsammans
med sin döende pappa.
Några dagar tidigare hade vi firat nattvard. Nattvarden som gemenskapsmåltid inför uppbrottet fick en djupare innebörd. Så var
det ju också när Jesus instiftade nattvarden. Det var en gemenskap
inför ett uppbrott, och lärjungarna visste inte vad det skulle medföra.
DET GÖR ONT när knoppar brister. Det gjorde verkligt ont för Jesus. Men vi vet att det inte stannade i det onda, varken på korset
eller i graven. Jesus uppstod! Under våren är det som att hela naturen, varje blomma, varje blad, ropar ut uppståndelsens glädje och
verklighet.
Det gör ont, fruktansvärt ont, att se en kär människa dö. Men
vårt kristna hopp är att bortom smärtan och döden finns himmelen. Jag tänker mig att Jesus kommer oss till mötes och säger: Välkommen hem. Och då har blomman slagit ut.

Catharina Englund är ledande sjukhuspräst i Jakobstad.
Den här kolumnen är inlånad från Pedersöres lokala sidor.
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– Jag hade en
stark känsla för
rättvisa redan
som barn, säger
Henrika Lemberg. FOTO: NINA
LINDFORSS

”Så snett går
det aldrig att
du inte kan
tala med oss”
Nya diakoniarbetaren Henrika Lemberg
fick sitt kall bland businesspassagerarna
på flygplatsen.
TEXT: JAN-ERIK ANDELIN
BORGÅ – Det finns ingenting som du inte kan
komma och prata om med oss. Det är aldrig en
skam att söka hjälp. Om man inte kan komma
till församlingen, så vart kan man gå då?
Henrika Lemberg, 32, är ny diakoniarbetare i Borgå domkyrkoförsamling sedan början
av maj. Många uppgifter är inte fördelade än.
Hon fyller på adressboken i telefonen med nya
namn och nummer.
På det förra jobbet i Esbo var arbetsuppgifterna klara; nu är hon på ett nytt jobb på Lunda-
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»I
Finnairs
lounge
kände jag
att det var
själavård
jag höll på
med.«

gatan i Borgå och det är ännu öppet i vilka arbetsgrupper hon ska sitta.
– Jag är bäst när jag får jobba med människor
och vara med och uppleva saker tillsammans
med dem, och ta del av deras livshistorier. Ingen människa är den andra lik. Varje människa
är ett mysterium, sade man under mina studier
på (diakonihögskolan) Diak.
Diakonins roll i samhället, tycker hon, är också att lyfta upp nya fenomen som just diakoniarbetarna kan vara de första att se.

”Befria de förtryckta”
Henrika Lemberg är uppvuxen i Ernestas, Hammars och Ensbacken och har varit med i församlingen sedan barnsben, varit hjälpledare, och
blivit invald i församlingsval i Borgå och i Helsingfors, där hon senare har bott.
En stark känsla för rättvisa och för att hjälpa
de svaga säger hennes pappa att hon hade redan som barn.
– Jag skulle till och med ha kunnat bli nunna! skrattar hon – men konstaterar att hon nu
sedan undan för undan har blivit en vanlig tavis, med man och två barn, döttrar, två och fyra.
Men när man vid slutet av diakonistudierna
fick välja ett bibelord att ramas in så valde hon
orden i Jesaja 58: ”Detta är den fasta jag vill se:
att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets
rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok.”
– Det är det som jag alltid går tillbaka till. Jag
är bara en människa och jag har sämre dagar
jag också. Men det är det här som det går ut på.

Började lyssna inom flyget
Henrika Lemberg började i arbetslivet i resebranschen, hos Finnair. I passagerarloungen på Helsingfors-Vanda flygplats mötte hon människor
som i affärslivet reste mycket och ofta kom att
sitta och prata med dem om deras familjer, och
om livet.
– Då förstod jag att det egentligen var själavård
jag höll på med. Men där fanns ju aldrig tid,
för att det var så bråttom. Men då kände jag ett
starkt kall och att Gud ville att jag skulle bli diakoniarbetare.
År 2014 inledde hon sina diakonistudier och
har sedan hon blev klar hunnit jobba också i
den finska församlingen i Borgå och i Paavalin
seurakunta i Helsingfors.

”Frivilliga en sådan tillgång”
Nu kommer Henrika Lemberg närmast från
diakonin i Esbo svenska församling. Hon stortrivdes där, men till sist, efter en vinter med
många sjukdagar i en barnfamilj, blev pendlandet för tungt.
– Men jag lärde mig så mycket under det året!
Där jobbade hon med diakonernas vanliga
klientarbete men också med frivilligarbetet.
– Vi hade väldigt många frivilliga i Esbo. Jag
tycker också om tanken att frivilliga ska blir mera delaktiga i arbetet, också för att de är en sådan tillgång med sin erfarenhet.
Sedan kan de anställda jobba i bakgrunden
med att marknadsföra evenemang, planera logistik och sådant, tycker hon.
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PÅ GÅNG I STAN
MATTEUS, PETRUS OCH
JOHANNES FÖRSAMLING

Lokalsidorna för församlingarna i Helsingfors utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Johan Myrskog, johan.myrskog@kyrkpressen.fi,
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Tankar kring
fadderskap
ÄR DU också en av de där som känner sig lite skyldig då du ser annonser om Fadderdagen? Jag är med dig. Det borde ju inte var så svårt, men nu när mitt fadderbarn nästan har nått tonåren, känns det
allt svårare.

KOLUMN
Tova Vikström
jobbar som informatör i Matteus
församling.

ner är huvudet helt tomt, och inga frågor man
kan ställa eller ämnen man kan tala om kommer upp till ytan.
JAG LÄSTE att till och med biskopar känner
sig som ”dåliga faddrar”, så då kanske man inte
behöver skämmas lika mycket. Jag tänker mig
att de kanske har mer på gång i sitt arbetsliv
än jag, men det gäller ju inte nödvändigtvis al-

PANDEMIN HAR förstås gjort det extra svårt att
ta kontakt med folk, och som en introvert person
har det påverkat mig extra mycket. Å ena sidan är
det skönt att vara ensam, å andra sidan känner
man sig snart som en eremit. Och energin som
går åt i vissa sociala situationer har tredubblats.
ÄR DET bästa just nu att bara svälja stoltheten och ta kontakt? Fadderdagen ger ju faktiskt
en utmärkt orsak att vara tillsammans och ha
program hela dagen, till exempel på Svartholmen. I de flesta fallen är det ju bara spännande att besöka platser man inte besöker i vanliga fall och roligt att åka på utflykt med någon
annan än sina föräldrar.

JAG TRÄFFADE kanske inte så ofta mina faddrar då jag var barn, men jag har väldigt goda minnen av dem, och de var också
självklara gäster på mitt bröllop (tillsammans
med min partners faddrar!). Nuförtiden bor de
flesta så långt borta att kontakten nästan uteslutande finns på sociala medier.
JAG ÄR urusel på att ta kontakt med folk, och
det gäller tyvärr alla från gamla vänner till
släktingar och fadderbarn. Kanske det delvis
är en oro över vad man ska tala om. Tänk om
vi bara sitter obekvämt tysta? I vissa situatio-

la. Livet är ju överväldigande ibland, också för
oss som inte är biskopar.

»Livet är ju överväldigan
de ibland, också för oss
som inte är biskopar.«

SOM RELATIVT ny förälder undrar jag: borde
jag uppmuntra mitt barns faddrar att vara aktivare? Till exempel föreslå ett besök till Högholmen eller just utnyttja fadderdagens program?
Man vill ju inte heller att faddrarna ska känna
sig tvingade till något, då blir det bara sämre
stämning och svårare att ta kontakt, tror jag.
Ärligt talat, då det kommer till att vara fadder
har jag inga svar, bara frågor.

Hallå där
Jonatan Gauffin!
Han har tre fadderbarn som är geografiskt utspridda.
– SOM FADDER kan man ha en speciell plats i barnets liv
och vara en annorlunda vuxen. Faddern är kanske inte direkt släkt men hör ändå på ett naturligt sätt till familjen.
Han har själv två söner och tre guddöttrar. Han beskriver
en god fadder som omtänksam, där den viktigaste uppgiften många gånger är att be för fadderbarnet.
– JAG TROR det är viktigt att komma ihåg att som fadder
vara nådig med sig själv. Tiden man tillbringar med fadderbarnet är oftast mera kvalitativ än kvantitativ. Därför tror
jag det är bra att tänka att man är fadder på årsbasis och inte på dagsbasis, speciellt ifall fadderbarnen bor på andra orter än man själv.
JOHAN MYRSKOG
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SVARTHOLMEN INBJUDER TILL LUGN
Sydväst om Fölisön ligger natursköna Svartholmen, som ägs av
Helsingfors kyrkliga samfällighet. Holmen är liten men mångsidig och erbjuder både stillhet
och aktivitet för alla åldrar.
TEXT OCH FOTO: JOHAN MYRSKOG
Det är en dimmig dag på Svartholmen. Förberedelserna är i full gång inför sommarsäsongen som står runt hörnet.
– Det är egentligen ganska bra att komma hit
en sådan här dag. Då det är mulet och regnigt är
det ofta mindre folk här och man kan lättare hitta till stillheten, säger Anu Rask som i sommar
är verksamhetskoordinator på holmen.
Till Svartholmen tar man sig med färja som
går från Edesvikens brygga. Trots att holmen
ifjol firade 90 år av verksamhet har den ändå

Sommarens verksamhetskoordinator Anu Rask. Hon
riktar en särskild inbjudan till Helsingforsbor.
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förblivit något gömd för allmänheten.
– Svartholmen är en av Helsingfors dolda
pärlor. Jag vet inte riktigt varför den ännu är så
okänd för många. Vi försöker alltid lyfta fram
att vi finns men det kommer ändå som en överraskning för många, säger Rask.
Holmen öppnar på Fadderdagen den 5 juni.
Den dagen är färjan till holmen gratis och det
finns mycket program för såväl barn som vuxna.
– Fadderdagen är en nationell händelse och i
Helsingfors koncentreras programmet ganska
långt till Svartholmen. Här finns väldigt mycket
kul för barnfamiljer. Vi har bland annat en lekplats och en simstrand och så ordnas det både
musikprogram och teaterföreställningar under
sommaren, berättar Rask.
– Dessutom har vi både höns, ankor och får
som man kan titta på.

Pilgrimsvandring i naturen
Till en av Svartholmens huvudsakliga aktiviteter hör vandring på pilgrimsrutten som består

Pilgrimsvandringen består av 12 stationer i naturen där
man kan stilla sig. Vandringen sträcker sig ända till ...

Svartholmen
Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetscentrum norr om Drumsö.
Öppet under sommarsäsongen 5.6-14.8.
Info om Fadderdagen på Svartholmen hittar du
på www.helsinginseurakunnat.fi
Mera info om sommaren och verksamheten
hittar du på www.mustasaarentoimintakeskus.fi

av 12 stationer på själva holmen och intilliggande Hästholmen.
– Den ska i år översättas till både svenska och
engelska och man kan om man vill gå pilgrimsrutten antingen med häften eller via en app, berättar Maria Repo-Rostedt som både varit och
kommer att vara engagerad på Svartholmen i
sommar.
– Det finns också en pilgrimsrutt för barn, som
egentligen är samma rutt men utan app. Vi vill
gärna ge möjlighet till lite mindre skärmtid ifall

... den intilliggande Hästholmen. Pilgrimsvandringen blir från och med i år trespråkig.
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Säsongen på Svartholmen
inleds på Fadderdagen
den 5 juni. Här kan man
gå på pilgrimsvandring i
naturen, titta på djur, eller
bara njuta av sommaren.

KYRKAN I HELSINGFORS
PROGRAMMET GÄLLER FREDAG 27.5–TORSDAG 9.6

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.
Missa inte! Missionärerna
Magnus och Gunilla Riska besöker kyrkkaffe söndag 19.6.

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!
somliga upplever sig behöva det så därför kör
vi med häften för barnen.
Den 12 juni ordnas en tvåspråkig öppningsgudstjänst i kapellet som Repo-Rostedt medverkar i.
– Det kommer att bli en vandringsgudstjänst
längs med pilgrimsrutten och så firar vi nattvard i kapellet efteråt.

»Svartholmen är en av
Helsing fors dolda
pärlor.«
Anu Rask betonar att vem som helst också
är välkommen att talkoarbeta på holmen om
man så önskar.
– Till exempel har vi lanserat ”krattmeditation”, där man får komma och hjälpa till och
hitta vila i enkelt gårdsarbete. Det är bara att
kontakta oss och anmäla sig.
– Jag vill också gärna lyfta fram att vi har an-

Lekistisdagar: Följ med till
Lekholmen varje tisdag fr.o.m
7.6. Olika program för barn i
olika åldrar. Mer info om Lekholmen och lekistisdagar hittar du på www.lekholmen.fi.

Program
för olika åldrar
Motion & Mission: Söndagsvandring 5.6 på Jollas. Träff kl.
15 vid hållplatsen för buss nr.
58 vid Hertonäs metrostation.
Vi åker till Källaråkersstigens
busshållplats på Jollas. Vandringen börjar där och avslutas
med kaffe och info om Matteus missionsprojekt hemma
hos Ingmar och Helga Tollander. Juho Kankare tfn 050 380
3957, Ingmar Tollander tfn
0400 448608.
Behöver du hjälp eller stöd?
Du kan alltid kontakta församlingens anställda och dia-

dakter kl. 14 varje dag i kapellet och på söndagar firar vi mässa, också kl. 14, om man vill
komma och stilla sig.

Betonar de lokala framom massorna
Svartholmen är ingen stor holme och resurserna är förhållandevis små. Det finns en lunchrestaurang på holmen, men alla större grupper
behöver anmälas på förhand för att säkerställa att det finns tillräckligt med mat.
– Stora turistskockar är inte riktigt Svartholmens anda, det finns helt enkelt inte infrastruktur och kapacitet för det. Snarare vill
jag vända mig särskilt till Helsingforsbor och
uppmana dem att komma och besöka oss. Det
är lätt att komma hit till en miljö som är väldigt annorlunda från storstaden.
Rask berättar att en del brukar komma med
egna båtar eller kanoter och lägger till i gästhamnen.
– Nytt för i år är också ett företag som hyr
ut både kanoter och sup-brädor.

MATTEUS Konserter

Med metron till musiken

I Svartholmens kapell firas andakter varje dag
kl. 14. På söndagar firas mässa kl. 14.
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Även det gamla båtskjulet har gjorts om till ett kapell med
vacker utsikt.

Sommarkonsertserien Med metron till musiken har glatt
Helsingforsare i östra delen av staden med högklassiga
och varierande konserter redan i över 20 år. Konserterna
arrangeras på tisdagar 7.6 - 23.8 kl. 19 i de vackra kyrkorna längs med metrospåret. Gratis inträde, programblad 10
€. Första konserten Soli Deo Gloria ordnas den 7.6 kl. 19 i
Nordsjö kyrka.
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HELSINGFORS
Ungdomar och
unga vuxna

koniarbetarna 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.

Du hittar program på ungdoms
verksamhetens egen hemsida,
johannesungdom.wordpress.
com. Mera info om församlingens verksamhet finns på
helsingforsforsamlingar.fi/
johannes

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

Johannes
församling
Gudstjänster

Högmässa: söndagar kl 12 i Johanneskyrkan. Kaffe i kyrkan.
5.6 medverkar Tomas vokalensemble.
Mässa: söndagar kl 10 i S:t Jacobs kyrka. Kyrkkaffe i församlingssalen.
Middagsbön och diakonijour:
tisdagar kl 12-14 i Johanneskyrkan.
Sommarandakt och café: onsdagar kl 14 i S:t Jacobs kyrka.
Missa inte! Morgonmässa: fredag
27.5 kl 9.30 i Johanneskyrkan.

Gemenskap

Läger på Labbnäs för anmälda:
avfärd måndag 6.6 kl 10 från
Kiasma.

Middagsbön och diakonijour: tisdagar kl 12-14 i Johanneskyrkan.
Sommarandakt och café: onsdagar kl 14 i S:t Jacobs kyrka.

Familjer och barn

Musiklek: måndagar kl 10 samt
fredagar kl 9.30 och 10.30 i
Högbergssalen. Servering. Tisdagar kl 14 i Bokvillan.
Babyrytmik: måndagar kl 11 i
Högbergssalen. Servering.

Musik

Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i
Gamla kyrkan.
Five o’clock Organ: tisdagar kl.
17 i Johanneskyrkan. 7.6 framförs
musik av årets jubilar Kaj-Erik
Gustafsson (f. 1942), tidigare
organist i Södra svenska församlingen.
Missa inte! Klavertramp – lunchmusik i Berghäll: torsdag 9.6 kl
12 i Berghälls kyrka.

JOHANNES Andaktsliv

Fler mässor i sommar
På församlingsbornas begäran firar vi mässor också i juni och
augusti på söndagar kl 10 i S:t Jacobs kyrka. Det blir också
sommarandakt och café varje onsdag kl 14 sommaren igenom
i S:t Jacob.

Sommarcafé
Välkommen på kaffe, sommarstämning och litet program speciellt för dig som är dagledig. 31.5 och 23.8 kl. 13 i Petruskyrkan. Mer
info av diakonissan Bodil Sandell, 050-380 3925

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

Petrus
församling
Gudstjänster

Varmt välkommen på gudstjänst!
Högmässa: Sö 29.5 kl. 10
Munksnäs kyrka, Björk. Söndagsskola för barnen. Sö 29.5
kl. 12 Åggelby gamla kyrka,
Björk.
Puls-gudstjänst: Sö 29.5 kl.
15.30 i Petruskyrkan. Lovsång,
undervisning och gemenskap.
Barnkyrka och CoolKids i samband med gudstjänsten.
Kristi himmelsfärdsdags gudstjänst: 26.5 kl. 10 i Åggelby
gamla kyrka. Metsäranta, Hillli.
Gudstjänsttider i juni och juli:
kl. 10 Åggelby gamla kyrka. kl.
13 Munksnäs kyrka. Pingstdagen 5.6 Tuomas Anttila, Thylin i
båda kyrkorna. Välkommen!
Missa inte! Sommarpuls: Söndagar i juni-augusti kl. 15.30
utanför eller inne i Petruskyrkan beroende på väder. En avslappnad söndagssamling med
undervisning, gemenskap och
lovsång. Välkommen!
Sommargudstjänst på Björkebo: 19.6 kl. 13 är det gudstjänst
på församlingens lägergård i
Nummela. Gudstjänsten är en
avslutning på SLEF:s sommarläger för barn, så välkommen
med hela familjen! Vid behov
ordnas skjuts från Munksnäs
kyrka och Petruskyrkan. Inga
övriga traditionella gudstjänster
denna söndag. Adress: Hurrinpolku 18. Mer info av Ronny
Thylin.

Barnfamiljer

Följ Petrus Kidz-gruppen på
facebook och hemsidan för
aktuell info!
Missa inte! Utflykt till Svartholmen 5.6: På fadderdagen
5.6 kan du bjuda med din
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PETRUS Sommar

fadder eller ditt fadderbarn på
söndagsutfärd till församlingarnas sommarö Svartholmen
som ligger precis intill Fölisön
utanför Mejlans. Pyssel, ansiktsmålning, uteliv, andakt och
musikstunder, både på finska
och på svenska, under dagen.
Lunch finns att köpa kl 11.3013.30 och kiosken är öppen
10.15-16.15.
Färjan mellan Edesviken och
Svartholmen går hela dagen och
är gratis på fadderdagen. Mer
info: www.helsinginseurakunnat.
fi/sv/
Sommargudstjänst på Björkebo: 19.6 kl. 13 är det gudstjänst
på församlingens lägergård i
Nummela. Gudstjänsten är en
avslutning på SLEF:s sommarläger för barn, så välkommen med
hela familjen! Vid behov ordnas
skjuts från Munksnäs kyrka och
Petruskyrkan. Inga övriga traditionella gudstjänster denna
söndag. Adress: Hurrinpolku 18.
Mer info av Ronny Thylin.

Övrigt

Pro Markus församling rf:s årsmöte: 8.6 kl.18 i Petruskyrkan,
Skogsbäcksvägen 15. Stadgeenliga ärenden.

Bibeldagar i Houtskär: Välkommen på Bibeldagarna i
Houtskär på Skärgårdsskolan
med gemenskap och uppbyggelse av Guds ord! Bibeldagarna är för människor i alla åldrar
som vill spendera ett veckoslut
i Houtskär och fördjupa sig
i Bibeln. Bibelstudieledare:
kyrkoherde emeritus Jan-Erik
Sandström. Anmälan så snart
som möjligt, men senast 31.5
till jan-eric.dahlberg@elisanet.
fi, tel. 0500-703 970 eller Petrus kansli.

Online

Följ med Petrus församling på
Instagram och facebook
@petrusforsamling för andligt
innehåll och för att hållas uppdaterad om vad som händer i
församlingen!
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.
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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.

Nu väntar
sommar
och skriftskolläger
När skolan slutar åker Hilja Risku och fjorton andra konfirmander från Solf på skriftskolläger till Västerö. Hon ser mest fram
emot att få umgås med kompisarna där.
TEXT: JOHAN SANDBERG

SOLF Skriftskollägret börjar den första veckan i
juni och pågår mellan den 6 och 9 juni på Päivölä lägergård i Västerö, Vörå. Konfirmationen
blir den 19 juni i Solf kyrka.
Lägergården Päivölä ägs av pingstförsamlingen i Laihela. Det är första gången Solf församling ordnar läger där.
Inte heller konfirmanden Hilja Risku har varit där tidigare.
– Det ska bli lite spännande. Jag har några
kompisar som också kommer dit samtidigt. Jag
ser fram emot att få umgås med folk under fyra dagar på sommaren och ta det lugnt på en lägergård, säger Hilja Risku.

Hilja Risku
och Isabel
Hanna blev
fotograferade
för Kyrkpressen för två år
sedan när de
deltog i MGP.
Nu ska de bli
konfirmerade.
FOTO: EMELIE
WIKBLAD

Vilka förväntningar har du på församlingen
inför lägret och konfirmationen?
– Det är mest bara att lägret ska bli en fin upplevelse och vara roligt.
Inför skriftskollägret har Hilja och de andra
konfirmanderna sedan hösten deltagit i tio gudstjänster. Dessutom har de varit med om några andra samlingar som församlingen ordnat.
Tycker du de varit intressanta?
– Vissa har varit intressanta. Det var också roligt att gå till olika ställen och till olika typer
av samlingar.
Har du blivit överraskad av något hittills?
– Kanske hur man börjar förstå mera av kyrkobesöken som äldre. Medan jag var med i barnkören
var jag ju ofta i kyrkan och hörde ganska mycket.
Då tyckte jag att bara de pratade och så var det
slut. Nu fick vi en kyrkogångsbok att anteckna
i och ett program som vi skulle följa med i. Det
hjälpte mig att förstå lite mera vad som händer.
Vad betyder det för dig att bli konfirmerad?
– Det betyder att jag bekräftar mitt dop och får
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fortsätta vara i kyrkan. Personligen är det viktigt för mig att jag få bli fadder åt barn.

»Jag
förväntar
mig att
lägret ska
bli en fin
upplevelse
och vara
roligt.«

Har du påverkats av dina föräldrar och av omgivningen eller är det ditt eget beslut?
– Mina föräldrar är också konfirmerade och det
är en tradition att bli det. Men såtillvida är valet mitt att jag skulle ha kunnat välja bort det
också. Jag är äldst att fyra barn så jag inga äldre syskon att ta modell av.
Är du aktiv i församlingen?
– Medan jag gick i lågstadiet var jag mycket aktiv medan jag sjöng i barnkören. Men sedan dess
har jag inte vart aktiv i församlingen. Medan jag

går i skriftskolan har jag aktiverat mig lite igen.
– Det skulle vara roligt att göra något i församlingen. Men jag har så mycket annat på gång just
nu att jag inte har mycket tid.
Hilja nämner musik och segling som sina
främsta fritidssysselsättningar. Hösten 2020 deltog hon med sin kompis Isabel Hanna i MGP
med en låt de skrivit tillsammans.
– Jag tar fiollektioner och så tränar jag segling. Jag har också tagit sånglektioner men de
har redan tagit slut.
Under både sång- och fiollektionerna handlar det mest om klassisk musik.
– Tekniken i den klassiska sången är bra att
ha med sig.
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Alma Westerlund sjöng en av huvudrollerna på musikalen. Tova Lundfors står längst framme i kören i vit tröja. FOTON: SUSANN NABB-VORNANEN
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Församlingarna
fann en skatt

KOLU M N E N

Cecilia fann med barnens hjälp skatten i musikalen.
Av medverkandes reaktioner att döma är frågan om
inte Korsholmsförsamlingarna också funnit en skatt
i form av samarbete.
TEXT: JOHAN SANDBERG

MUSIKAL Det är gott om superlativ
bland medverkande i Karin Runows
musikal Jakten på den försvunna psalmskatten som de fyra församlingarna
i Korsholm lade upp som ett samarbetsprojekt.
– Det var ett riktigt positivt samarbete som gick över förväntan, säger
Kvevlaxkantorn Rodney Andrén som
ackompanjerade musikalen på piano.
Musikalen engagerade ett sextiotal
medverkande i olika åldrar, främst
barnkörerna från Korsholm, Kvevlax, Replot och Solf men också ungdomar, kyrkokörsångare och kantorer.
Efter två års förberedelser, påverkade av coronarestriktionerna, uppfördes musikalen i Replot och Korsholms
kyrkor den 24 april.

»Jag bodde
i predikstolen.«
– Förberedelserna var en utmaning
på grund av corona. Ibland var någon
av barnen sjuka under övningarna och
ibland var någon av kantorerna hemma på grund av förkylning, säger Andrén.
På själva musikaldagen samlades alla medverkande i Replot för en genomgång och för att uppföra musikalen.
Därifrån förflyttade de sig till Korsholm där de fick mat och barnen fick
lugna sig med lite lekar. Sen uppfördes samma musikal en gång till i Korsholms kyrka.
– Båda föreställningarna gick bra
och jag blev förvånad över hur duktiga barnen, ungdomarna och de vuxna var på att knyta ihop det. På sätt
och vis kände vi oss tryggare i Korsholm då vi visste att vi kan det här, säger Andrén.
Han berömmer särskilt regissören
Elin Smedlund.
– Hon gjorde ett stort jobb. Vi hade
ju samövningar med barnkörerna, men
hon var också ute i församlingarna och
övade med barnen. Hon höll ihop det
sceniska med rörelser och dialoger.
Karin Runow är kompositör och
kantor från Sverige.
– Vi känner till henne för hon var på
barnkörsfestivalen i Vasa för några år
sedan. Hon har väldigt lättillgänglig
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musik och aktuella texter.
Kyrkorna var välfyllda och församlingen fick också vara med och sjunga
i några av psalmerna.
– Det var interaktion i allra högsta
grad.
Alma Westerlund som blir student
i vår sjöng en av huvudrollerna som
kyrkomusikens skyddshelgon Cecilia.
– Cecilia försöker tillsammans med
barnen och andra karaktärer hitta tillbaka till sången och musiken som gått
förlorad i kyrkan. Vi hittar slutligen
gömda psalmer från olika århundraden som vi sjunger tillsammans. Det
var jätteroligt att få spela den rollen.
Cecilia är speciell.
Vilket är ditt främsta minne från
musikalen?
– Jag tänker främst på hur otroligt roligt det varit att få vara med och att vi
var så många från olika församlingar
som samarbetade. Barnen var jätteduktiga och det var en jätterolig dag.
Musikalen hade två sångsolister,
medan barnen hade några repliker. Tova Lundfors, 7 år, sjöng tillsammans
med de andra barnen i barnkören. Men
hon hade också en replik.
– Jag spelade en kyrkråtta som bodde i predikstolen. Att få gå i predikstolen är mitt bästa minne från musikalen. Där stod jag på en pall och sade min replik.
Hon har sjungit i barnkören i två år
– Vi har övat varje onsdag och några extra gånger före musikalen. Vi har
inte uppträtt så ofta.
Hon tycker det var roligt att ha fått
vara med i musikalen.
– Jag tror jag vill vara med flera gånger.
Det vill också Alva Westerlund.
– Jag framför den gärna igen och jag
hoppas på flera uppföranden. Men jag
tror inte det blir i år.
Även Rodney Andrén talar om en
fortsättning.
– Vi har planer på att framföra musikalen igen i något skede. För det här
är ett bra sätt för församlingar att samarbeta. Jag har en liten barnkör i Kvevlax som nu fick vara med i ett större
sammanhang. Vi ser fram emot nya
arrangemang, och kanske en ny musikal på sikt.

OLOF JERN

Att stupa på målrakan
DET VAR ganska länge sedan som jag kom underfund med att de
flesta människor tycker och tänker ungefär på samma sätt som jag,
alltså mina känslor är inte unika utan många bär på samma känslor.
Nu väntar de flesta på sommarsemestern och då kan det kännas
tungt att gå till arbetet. Jag är inget undantag så, jo, jag är trött.
Det är ju inte så att arbetet plötsligt har blivit tyngre eller mer krävande men min ork håller på att ta slut.
DÅ FÅR vi verkligen ta till oss Bibelns ord om tröst, styrka och
kraft. I Matt. 11 säger Jesus ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av
bördor; jag skall skänka er vila.” Jesus vet att vi bekymrar oss om
mycket men Han vill ge oss tröst. Verkligheten finns utanför vår
bubbla. Arbetet är inte det viktigaste. Det finns en verklighet där
Gud vill skänka oss frid och salighet i Jesus.

»Svaret finns bortom arbete, karri
är och ekorrhjul. Där finns det vik
tiga som vi skall satsa på.«
I Jesaja 55 får vi en inblick i Guds verklighet som Han vill ge åt
oss. ”Kom alla ni som törstar, kom hit och få vatten, kom även om
ni inte har pengar!”
Gud vill ge åt oss allt som vi behöver och Han vill ge oss allt utan gentjänster från vår sida. Jesus har möjliggjort detta genom sin
seger på korset. Allt det viktiga i livet är gratis tack vare Jesus. Texten i Jesaja fortsätter … ”Varför lägger ni pengar på det som inte är
bröd, er lön på sådant som inte mättar?” Det är en fråga om prioriteringar. Vad är viktigt och vad mättar oss och håller oss vid liv?
Svaret finns bortom arbete, karriär och ekorrhjul. Där finns det
viktiga som vi skall satsa på.
ARBETET DÅ? Vad skall vi tänka om vårt dagliga värv? Vi har
olika uppgifter och gåvor. Vissa arbetar på verkstadsgolvet medan andra formulerar strategier, men allt hänger samman som lemmarna i en kropp och lemmarna är till för varandra. Det vi gör skall
vi göra för andra. Vi skall tjäna varandra enligt våra gåvor och våra krafter. Ibland är krafterna slut och då har lemmen rätt att ta
igen sig och vila.

Olof Jern är ungdomsarbetsledare i Solf.
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KORSHOLM
KVEVLAX Dagklubben

Dagklubben tar
emot anmälningar

Dagklubben ordnas för 3–5-åringar i ”Stallet” bredvid Kvevlax församlingshem.
I dagklubben leker och pysslar vi. Vi har samling
då vi sjunger och lyssnar på Bibelberättelser. Vi har
sagostund och äter mellanmål. Kvevlax dagklubb
ordnas för barn boende i Kvevlax, Västerhankmo,
Österhankmo, Koskö, Petsmo, Vassor och Kuni. Terminsavgiften är 55 e.
Till höstens dagklubb kan man anmäla sitt barn
genom att skicka ett mail till dagklubbenkvevlax@
gmail.com eller genom att skicka ett sms till dagklubbsledaren Rebecca på tel.nr. 044-3562316 med
barnets personuppgifter. Höstterminen 2022 börjar 2 september och vi träffas på måndagar och fredagar kl. 9-12.

KORSHOLMS PROSTERI
KORSHOLM

Högmässa på Kristi Himmelsfärdsdag: to 26.5 kl 11 i kyrkan. Frank Isaksson och Susanne Westerlund.
Konfirmationsmässa: Digiskriftskolan sö 29.5 kl 11 i kyrkan. Rune Lindblom, Frank Isaksson, Tommy Rannanpää
och Ann-Christine Nordqvist-Källström.
Konfirmationsmässa: Vinterskriftskola B sö 29.5 kl 14 i
kyrkan. Rune Lindblom, Frank Isaksson, Tommy Rannanpää och Ann-Christine Nordqvist-Källström.
Pastorskansliet är stängt må 30.5 på grund av skolning.
Samtalsgruppernas sommarutfärd:till Bergö lö 4.6 start
kl 9. För mera information kontakta Sandra Mörk, tel
044-356 0530 eller Hanna Saarijärvi, tel 044-322 6707.
Pingstdagens högmässa: sö 5.6 kl 11 i kyrkan. Mats
Björklund och Ann-Christine Nordqvist-Källström.

KVEVLAX

Gudstjänst på Kristi Himmelsfärdsdag: tor 26.5 kl 10 i
kyrkan Vesterlund, Andrén.
Bön och nattvard: fre 27.5 kl. 8.45 i kyrkan.
Gudstjänst: sön 29.5 kl 10 i kyrkan teol stud Tuomas Toivonen, Yngve Lithén.
Bön för bygden: mån 30.5 kl. 19 i Elim och mån 6.6 kl 19
i Betesda.
Högmässa: sön 5.6 Vesterlund, Andrén.
Mathjälpen: tis 31.5. och tis 7.6. kl. 10. Kontakta Nina Andrén om du inte hämtat mat tidigare tfn 044 0462312

REPLOT

SOLF Stök

Fåglarna härjar
på kyrkogården
Många har kommenterat och frågat om stöket på
kyrkogården i Solf. Planteringar har slitits upp, lyktor
ligger omkullkastade och gravljus har försvunnit.
Trädgårdsmästaren Mia Aspgård informerar om att
det inte är barn eller ungdomar som är skyldiga till
ofoget utan fåglar, främst kajor och kråkor!
För övrigt är det väldigt vackert på kyrkogården
den här tiden på året, och det får vi tacka våra säsongsarbetare Mia samt Christian von Essen för.
Tillsammans med vaktmästaren Sören Fant ser de
till att kyrkogården är en underbart vacker och fridfull plats. Kom gärna på ett besök och vandra längs
de välkrattade gångarna eller sett dig ner på en bänk
och beundra den skira försommargrönskan.
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Friluftsgudstjänst: Bodback to 26.5 kl. 14. Samling vid
Svedjehamn parkering 13.30, vandring till Bodback för
gudstjänst. Store, Lithén. Byarådet säljer kaffe. Vid regn
i kyrkan.
Högmässa: Björkö kyrka sö 29.5 kl. 12:30. Biskop emeritus
Erik Vikström, Wargh, Skäriblåset. Efteråt servering i Björkögården, Vikström berättar om sin bok Jag, Johannes.
Högmässa: Replot kyrka sö 5.6 kl. 10.00, Sandell, Wargh.
Kyrkkaffe.

SOLF

Högmässa på Kristi Himmelsfärdsdag: to 26.5 kl 10 med
Patrica Strömbäck och Patrik Vidjeskog.
Högmässa: sö 29.5 kl 10 med Patrica Strömbäck och
Patrik Vidjeskog.
Pingstdagens högmässa: sö 5.6 kl 10 med Patrica
Strömbäck och Patrik Vidjeskog
Anmälan är öppen till:
Juniorernas dagläger (för åk 1-3): 15-16.6.2022 på Kronvik lägergård och
Chillarnas tältläger (för åk 4-6): 21-22.6 på Sommaröfort i Södra Vallgrund.
För anmälan och information kontakta Olof Jern, tel.
050 364 8258

BERGÖ

To 26.5 kl. 14: Gudstjänst på Kristi himmelsfärds dag.
Englund, Brunell. Kyrktaxi, ring Linda för att boka.
Sö 29.5 kl. 14: Gudstjänst. Englund, Brunell.
On 1.6 kl. 18: Kyrkokören
Sö 5.6 kl. 14: Gudstjänst. Englund, Brunell.

MALAX

To 26.5 kl. 10: Himmelsfärdsdag. Familjemässa i kyrkan.
Kyrkokören. Norrback, Lax.
Sö 29.5 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Norrback, Lax.
Må 30.5 kl. 9: Daghemmens vårkyrka. Föräldrar, far- och
morföräldrar är också välkomna!
On 1.6 kl. 9: Symötesutfärd till Kristinestad och Soldattorpet. Bussen startar kl 9.00 från FH och kl 9.15 från KH.
Lö 4.6 kl. 9.15: Skolornas tvåspråkiga vårkyrka. Föräldrar, far- och morföräldrar är också välkomna!
Sö 5.6 kl. 10: Pingstdagen. Högmässa i kyrkan. Kyrktaxi.
Tornberg, Lax.

PETALAX

To 26.5 kl. 12: Gudstjänst på Kristi himmelsfärds dag.
Englund, Brunell.
Sö 29.5 kl. 12: Gudstjänst. Englund, Brunell.
Må 30.5 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.
Sö 5.6 kl. 12: Gudstjänst. Englund, Brunell.
Må 6.6 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.

KORSHOLM Utfärd

Familjeutfärd till Ylistaro
21.6 ordnas utfärd till 4H:s Upplevelsevärld i Ylistaro. Alla åker med
egna bilar och så träffas vi på parkeringen där kl 10. Församlingen
betalar barnens inträdesavgift.
Upplevelsevärlden är indelad i
olika delar, där finns en djurpark
med bl.a. får, kaniner, ponnyhästar
och fåglar, och en lekpark med t.ex.
trampbilar och en jättegunga.
På området finns också kiosk och
café så man kan köpa lite smått
och gott!
Adressen är Tuulivuorentie 221 i
Ylistaro och parkeringen ligger på
Tallitytöntie.
För mera information och anmälningar kontakta Henna, tel. 044-712
9425 eller Sanna tel. 044-356 0531
Välkomna med!
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tfn 040 831 3599. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

Matilda och Tove Åkerblom är erfarna barnlägerdeltagare.

Alltid lika kul
på barnläger
Det bästa med barnlägren är att få träffa nya och
gamla vänner. Det är systrarna Matilda och Tove
Åkerblom eniga om.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

JAKOBSTAD Matilda, 13 år och Tove, 10
år har varit på varje barnläger sedan de
fick åldern inne, både på sommarlägren och sportlovslägren. Tove har flera läger att se fram emot medan Matilda nu börjar vara för gammal för barnlägren. Gränsen går sommaren man gått
ut femte klass.
– Men i år har vi en nyhet. Nu ordnar
vi ett läger för dem som gått sexan och
sjuan. Det sker som samarbete med ungdomssidan där både familje- och ungdomsarbetsledarna deltar. Lägret går
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under arbetsnamnet SOS, sexan och sjuan. I Pedersöre har man haft SOS-läger
i minst 15 år, säger Annette Tallgren,
ledare för familjeverksamheten.
Vad är det bästa med barnlägren?
– Det bästa med att vara på läger är att
få vara med vänner och få nya vänner.
Och att få bygga kojor vid sängen, säger Tove.
De bygger kojorna av filtar som de
stoppar under madrassen i den övre
högsängen.

– I kojan sover vi. Men man måste
ha extra filtar med sig hemifrån, säger Tove.
Matilda har ett annat minne av lek
vid sängarna.
– Vi började leka monster. Monstret
som är på golvet försöker få fast de andra som är i sängarna. Vi skyddade oss
från monstret med täcken och kudden.
Då hade vi roligt.
Matilda gillar stämningen på lägren.
– Den är härlig och inte som i skolan
där man får läxor. Det är friare och roligare, säger hon.
Lägren ordnas alltid på Pörkenäs, intill havet och stranden.
Simmar ni också?
– Jo, men det är ganska kallt. Vi brukar
vara nere vid stranden och spela volleyboll och bada bastu, säger Matilda.
– Så brukar vi klättra på hinderbanan
i skogen, säger Tove.
På lägren har de ofta en präst på besök som berättar något ur Bibeln.
– Ibland får vi uppgifter som vi ska
göra i samband med det, säger Matilda.
De tycker att ledarna är roliga. De ordnar olika program, bland annat olika
workshops.

Församlingens
barnläger
Barnläger 1, åk 1-2, förskolan.
13-14.6
Barnläger 2, åk 3-5. 14-16.6
SOS-läger (sexor och sjuor),
åk 6-7. 16-17.6
Anmälningar före den 27 maj till
jakobstadssvenskaforsamling.fi.

– Ledarna kan vara lite busiga också,
säger Matilda.
Systrarnas mamma Merike säger att
de brukar börja tidigt med att fråga efter lägren och säger att hon ska hålla
upp ögonen när man kan anmäla sig.
– Alla gånger har de inte ens haft en
kompis med sig. Medan de ställer sig
för lägret har de börjat fundera vem annan som månne kommer. De har alltid
hittat kompisar, det är en rikedom, säger Merike.
– Det blir mera spännande så. Yes!
Äntligen! Jag får flera nya vänner, säger Tove.
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PEDERSÖRE Installation

JAKOBSTAD

Kaplansinstallation och
välsignelse av anställda

FR 27.5 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets
ungd.utr., Mård.
SÖ 29.5 kl. 10.30: Familjeskoj i Församlingscentret, Mård.
Se församlingens webbsida.
SÖ 29.5 kl. 12.00: Gudstjänst i Jakobstads kyrka, Turpeinen, Borgmästars. Pedersöre församlings manskör,
dirigent Hans Häggblom. Ulla Nyströms gudstjänstgrupp.
Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns
på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
MÅ 30.5 kl. 9-12: Öppen sommardagklubb i Församlingscentrets lekpark, främst för barn 0-5 år i sällskap
med vuxen, Tallgren.
TI 31.5 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön och
samtal.
FR 3.6 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.
utr., Nylund-Wentus, Mård.
SÖ 4.6 kl. 12.00: Högmässa i Jakobstads kyrka, Björk,
Edman, Wester. Cecilia Åminnes gudstjänstsgrupp.
Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns
på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
MÅ 6.6 kl. 9-12: Öppen sommardagklubb i Församlingscentrets lekpark, främst för barn 0-5 år i sällskap med
vuxen, Tallgren.
TI 7.6 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön och
samtal.
TI 7.6.kl. 13.00: ”Kvar i stan” i Församlingscentret. ”På
naturutfärd i bilder”, Monica och Stig Cederberg. Sång
Cecilia Åminne. Kanckos. Servering.

KRONOBY

Kronoby
Sö 29.5 13.00 Gudstjänst: i Kronoby kyrka, Saitajoki,
Klingenberg.
Sö 5.6 18.00 Mässa: i Kronoby kyrka, Wallis, Smedjebacka, Martin Näse, sång och musik.
On 8.6 19.00 Sommarmusik: i Kronoby kyrka.
Terjärv
Sö 29.5 10.00 Gudstjänst: i Terjärv kyrka, Store, Granholm.
Sö 5.6 10.00 Mässa: i Terjärv kyrka, Saitajoki, Lönnquist.
Nedervetil
Sö 29.5 10.00 Gudstjänst: i Nedervetil kyrka, Saitajoki,
Klingenberg.
Sö 5.6 10.00 Mässa: i Nedervetil kyrka, Wallis, Smedjebacka, Kyrkokören.

Pingsten är en av kristenhetens största
fester. I år firar Pedersöre församling festmässa i Pedersöre kyrka på pingstdagen
den 5.6 kl. 10. Kaplan Jimmy Österbacka installeras till tjänst, och det blir också välsignelse av nya anställda.
Församlingens vuxenkörer medverkar
med sång. Efter högmässan följer kyrkkaffe
och samkväm i Kyrkostrands församlingshem. Varmt välkommen att dela gemenskapen!

LARSMO

To 26.5 kl. 18 Kristi himmelsfärdsdagens högmässa:
Lassila, Forsman, lovsångsgruppen. Strömmas via församlingens YouTube kanal. Kyrkvärd: Risöhäll.
Sö 29.5 kl. 10 Gudstjänst med dop: Sjöblom, Forsman,
sång Eivor och Nils Johansson. Strömmas via församlingens YouTube kanal. Kyrkvärd: Risö, Grev.
Ti 31.5 kl. 18-20 Bibelträdgårdens plantloppis: vid
prästgården. Gåvor/plantor till försäljning tas emot med
tacksamhet.
On 1.6 kl. 17-19 Plantförsäljning: vid Bosund missionsstuga, kaffeservering.
Fre 3.6 kl. 9.30 Lågstadiernas avslutningsgudstjänst: i
kyrkan, Lassila, Forsman.
- kl. 20 Sommarens ungdomssamlingar vid prästgården: startar. Se instagramkontot xoduslarsmo.
Sö 5.6 kl. 10 Pingstdagens högmässa: Lassila, Forsman.
Strömmas via församlingens YouTube kanal. Kyrkvärd:
Litens, Holm.

NYKARLEBY

Gudstjänster
To 26.5 kl 10 Högmässa: S:ta Birgitta kyrka, Edman,
Lönnqvist, församlingskören
Sö 29.5 kl 10 Gudstjänst: Munsala kyrka, Edman, Lönnqvist
- kl 12 Gudstjänst: Måtarsstugan i Jeppo, Edman, Lönnqvist
- kl 18 Kvällsgudstjänst: Nkby fh, Edman, Lönnqvist
Sö 5.6 kl 10 Gudstjänst: S:ta Birgitta kyrka, Smeds,
Ringvall
- kl 12 Högmässa: Munsala kyrka, Smeds, Ringvall
- kl 18 Kvällsgudstjänst: Jeppo kyrka, Edman, Lönnqvist
Samlingar och grupper
Lö 28.5 kl 6 Fågelskådningsutflykt: start fr Nkby fh t
Lillsand i J:stad, L-J Sandvik, ta med egen termos, kikare, varma kläder o sittunderlag.
Ti 31.5 kl 13 Sommarträffen: Nkby fh, andakt, servering,
samtal, Anne Holm-Haavisto
To 2.6 kl 9 Församlingsutfärd: till Replot. Anm senast
25.5 till diakoniarbetaren Maria tfn 040 8687 065

LARSMO Barnläger

JAKOBSTAD Dagklubb

Tältläger för juniorer
och miniorer

Öppen dagklubb
i sommar

Lägren hålls i Fagernäs 27-29.6 för juniorer (åk 4-6) och 30.6-1.7 för miniorer (åk
1-3). Övernattning i egna tält eller inomhus i
prästgården. Anmälningarna tas emot elektroniskt via en länk på vår hemsida under tiden 23.5-1.6.2022.
Deltagaravgiften för juniorer är 35 € och
miniorer 25 €, syskonrabatt. Vid frågor kontakta Herman Mård 040 868 6955, Veronica
Östman 040 913 9682 eller Yvonne Gäddnäs
040 868 6964.

Församlingen inbjuder till öppen sommardagklubb måndagar 30.5, 6.6, 13.6
och 20.6 kl. 9-12 i Församlingscentrets lekpark. Verksamheten riktar sig
främst till barn 0-5 år i sällskap med
en vuxen, äldre syskon är välkomna.
Samling kl. 10 med bibelberättelse och
sånger. Ingen servering, ta gärna med
egen matsäck. Ingen anmälan, väderreservation. Tillgång till skötrum och
wc. Mera information ger Annette Tallgren 040-3100419.
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NYKARLEBY Föreläsning

En bortglömd
konstnär
I Jeppo församlingshem hålls fredagen
3.6 kl. 13-16.30 en föreläsningsdag med
Peter Kankkonen om den finlandssvenska målaren av altartavlor, Alexandra Frosterus-Såltin, ”En bortglömd
pionjär”. Anmälan för serveringen tas
emot senast 27.5 till Inga-Britt Lindvall,
tfn 050 066 3076. I deltagaravgiften på
10 €, som betalas på stället, ingår serveringen. Arrangörer är Jeppo Pensionärsklubb r.f., Nykarleby
Seniorer r.f och
Nykarleby
församling.
Varmt välkomna!

Fr 3.6 kl 13 Föreläsning: Jeppo fh, konstnärinnan
Alexandra Forsterus-Såltin, Peter Kankkonen
Må 6.6 kl 9 Morgonbön: Nkby fh, därefter
varje må

PEDERSÖRE

To 26.5 kl. 10 Högmässa: Pedersöre kyrka.
Portin, Pandey, kyrkokören, St Olofskören.
Strömmas även i youtube
- kl. 14 Musikalen ’Vägen hem’: Esse kyrka.
Barnkörerna i Esse och Purmo. Efteråt familjefest i församlingshemmet. Malmsten-Ahlsved,
Österbacka
- kl. 19.30 Möte i Joelsro, Åvist: Tomas Klemets, Emma Sjölind
Sö 29.5 kl. 10 Högmässa: Pedersöre kyrka.
Anderssén-Löf, Pandey, Jakob Gospel dir.
Fanny Sjölind. Strömmas även i youtube,
Kyrkkaffe i pelargången
- kl. 13 Gudstjänst: Esse kyrka. Anderssén-Löf, Malmsten-Ahlsved, Esse hornorkes-

NYKARLEBY Utflykt

Fågelskådningsutflykt
Välkommen med på fågelskådningsutflykt
till Lillsands kaffestuga i Jakobstad!
Start från Nykarleby församlingshem lö
28.5 kl. 6.00. Även du som har svårare att
gå kan delta. Ta med egen matsäck, termos,
kikare, varma kläder och eventuellt sittunderlag. Lars-Johan Sandvik är med som fågelexpert och andaktshållare. Utflykten
ordnas av Nykarleby församling och Nykarlebynejdens Hälsa och Trafik.

ter. Kyrkkaffe vid kyrkan
- kl. 14 Gudstjänst med årsmöte: Forsby
bykyrka. Österbacka, Anci Österholm, söndagsskolbarnen
- kl. 14 Sammankomst: Punsar bönehus
- kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus
- kl. 18 Kvällsgudstjänst: Purmo kyrka.
Portin, Malmsten-Ahlsved, Åvist sångfåglar.
Kyrkkaffe i kyrkan
On 1.6 kl. 19 Musikandakt: Esse församlingshem. Församlingskören, MalmstenAhlsved. Efteråt korvgrillning
- kl. 19 Infotillfälle för konfirmander och
föräldrar om sommarens konfirmandläger:
Purmo kyrkhem. Portin, Lassila
To 2.6 kl. 19 Bön: Purmo kyrkhem
Sö 5.6 kl. 10 Högmässa med kaplansinstallation och välsignelse av anställda: Pedersöre
kyrka. Österbacka, Anderssén-Löf, Ellfolk-Lasén, Malmsten-Ahlsved, Pandey, m.fl.
Sång av församlingens vuxenkörer. Strömmas
även i youtube. Efteråt kyrkkaffe och samkväm i Kyrkostrands församlingshem
- kl. 14 Sammankomst: Punsar bönehus
- kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus
Kort gudstjänst med nattvard: Vi får ta emot
nattvard där vi sitter i bänken.
- ti 7.6 kl. 13 Esse kyrka: Anderssén-Löf,
Malmsten-Ahlsved, Eklund, Kung. Kontakta
Åsa tel. 040-3100446 senast fre 3.6 om du
vill ha taxiskjuts.
- on 8.6 kl. 13 Pedersöre kyrka: Österbacka,
Ellfolk-Lasén, Eklund, Emet, Kung. Kontakta
Åsa tel. 040-3100446 senast må 6.6 om du
vill ha taxiskjuts.
- to 9.6 kl. 13 Purmo kyrka: Portin, EllfolkLasén, Eklund, Kung. Kontakta Cecilia tel.
040-3100463 senast ti 7.6 om du vill ha
taxiskjuts
- kl. 19 Bön: Purmo kyrkhem
Öppen lekpark vid Esse församlingshem:
torsdagar kl. 10-12 fr.o.m. 9.6. Dörren öppen
till wc och skötrum
Församlingskansliet i Purmo prästgård
stängs 31.5.2022, men ring tel. 0403100440 vid ärenden till kansliet så kommer vi överens om när vi kan träffas!

KOLU M N E N

CATHARINA ENGLUND

Det gör ont när
knoppar brister
JAG SÄTTER MIG ner på en bänk i Terapiträdgården utanför sjukhuset. De tidiga vårblommorna blommar och äppelträden och vinbärsbuskarna har sprängfyllda knoppar. I skogen bakom sjukhuset kvittrar fåglarna glatt. Solen värmer mitt
vinterbleka ansikte och jag sluter ögonen och andas. Jag kommer att tänka på en rad ur Karin Boyes dikt ”Visst gör det ont
när knoppar brister”. I maj är naturen fylld av enorm växtkraft
som bara väntar på att få brista och explodera i en makalös försommargrönska.

»Jesus kommer oss till mötes och
säger: Välkommen hem.«
Visst gör det ont när knoppar brister, tänker jag och ser mot
sjukhusfönstret. Jag kom just från ett av rummen i sjukhuset.
En familj var samlad kring sin käre pappa, som låg blek och
kraftlös i sängen. Alla i familjen visste att den resterande tiden tillsammans var mycket kort. Vi hade tillsammans funderat på livet, men också på döden. Sorgen var närvarande i rummet, men ännu starkare kärleken. De vuxna barnen hade berättat om roliga händelser från livet och vi hade skrattat hjärtligt. Pappan hade legat med slutna ögon och inte orkat delta i
samtalet, men mungiporna hade dragits uppåt. Det var en djup
gemenskap och jag kände mig privilegierad att få dela den. Familjen, som annars var utspridd i världen, hade möjlighet att
dela några värdefulla dagar i sjukrummet tillsammans med sin
döende pappa.
Några dagar tidigare hade vi firat nattvard. Nattvarden som
gemenskapsmåltid inför uppbrottet fick en djupare innebörd.
Så var det ju också när Jesus instiftade nattvarden. Det var en
gemenskap inför ett uppbrott, och lärjungarna visste inte vad
det skulle medföra.
DET GÖR ONT när knoppar brister. Det gjorde verkligt ont
för Jesus. Men vi vet att det inte stannade i det onda, varken på
korset eller i graven. Jesus uppstod! Under våren är det som att
hela naturen, varje blomma, varje blad, ropar ut uppståndelsens glädje och verklighet.
Det gör ont, fruktansvärt ont, att se en kär människa dö. Men
vårt kristna hopp är att bortom smärtan och döden finns himmelen. Jag tänker mig att Jesus kommer oss till mötes och säger: Välkommen hem. Och då har blomman slagit ut.

Catharina Englund är ledande sjukhuspräst i Jakobstad.
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13

PÅ GÅNG
LOKALT

JAKOBSTAD, KRONOBY,
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE

Rut Löfqvist var styrelsemedlem i Vestersundsby Småkyrkoförening som lät bygga Vestanlidgården. Nu försöker samfälligheten sälja den.

Har varit med
från början
Allt som haft med Vestanlidgården att
göra har varit så roligt och positivt, säger
Rut Löfqvist. Hon har varit med från
början och när fastigheten ska säljas tar
hon ett känslosamt avsked.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
JAKOBSTAD Hon plockar i sina minnesanteckningar. Så gott som varje rad väcker glada minnen som Rut Löfqvist delar med sig av.
– Men allt har sin tid. Nu får vi leva på minnena. Det är klart att det är lite vemodigt för oss
som varit med från början att Vestanlidgården
ska säljas. När jag gick hem från det sista mötet med arbetskretsen för Vestanlidgården grät
jag, säger hon.
Fastigheten är till salu och det finns ett visst
intresse för den. Men i skrivande stund har sam-
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»Nu får
vi leva på
minnena.«

fälligheten ännu inte fått något anbud.
När vårterminen för eftis och dagklubben tar
slut upphör också församlingens verksamhet
i Vestanlidgården. Söndagen den 15 maj hölls
församlingens sista offentliga tillställning då
strängbandet som fått sitt namn efter Vestanlidgården höll sitt 45-årsjubileum. Vestanlidgården och strängbandet har hört ihop.
Rut Löfqvist satt i styrelsen för Vestersundsby Småkyrkoförening som lät bygga huset. Hon
var också med i Vestanlidgårdens strängband
från början.
De första planerna på ett Marta- och Mariahem i Vestersundsby härstammar redan från
1930-talet. Men de började ta konkret form efter att Småkyrkoföreningen bildades 1963 och
drygt tio år senare kunde bygget starta.
– I samband med invigningen den 2 november
1975 överläts Vestanlidgården till församlingarna, både med skulder och tillgångar.
Småkyrkoföreningen fortsatte att verka för
Vestanlidgården ännu efter att den överlåtits till
församlingarna.
– Det var mycket aktiviteter i Vestanlidgården
innan Församlingscentret byggdes och Kyrko
strand blev renoverat. Vi försökte ha ett eftermiddagsmöte klockan 14 en söndag varje månad
och där stärktes gemenskapen runt borden under kaffepauserna. Det var minnesstunder och
dop. Söndagsskolorna som hållits i Vestersunds-

by skola och Bambi barnträdgård flyttade genast till Vestanlidgården och hade över hundra
barn inskrivna. Vi hade tre klasser och jag var
lärare i lillklassen.
Vestanlidgården förknippas inte minst med
strängbandet som startade året efter invigningen.
– Strängbandet övade i Vestanlidgården. Därifrån tog vi namnet. På våren 1976 samlades en liten grupp i syfte att bilda ett strängband och i november hölls den första övningen under ledning
av Karin Holmqvist-Nybacka. Från början hade
vi ett trettiotal medlemmar, säger Rut Löfqvist.
Medlemmarna var i olika ålder, ungdomar,
medelålders och äldre.
– Strängbandet färdades mycket. Vi samlades
alltid vid Vestanlidgården och samåkte därifrån
i bilar. Vi var som en familj och vi hade en väldigt god stämning.
Ett minne från strängbandets julfest 1976 dyker upp:
– Vi skulle servera risgrynsgröt och vi var två
som stod i Vestanlidgårdens kök och kokade gröten. Vi hade gott om smör och vi bestämde oss
för att lägga med allt smör i gröten. Efteråt fick
vi beröm för den goda gröten!
Idag leds strängbandet av Raimo Forss. Rut
Löfqvist sjunger inte med längre.
– Jag har så dålig syn numera. Och så var det
ju coronan.
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Nya kyrkan
fyllde 50
En dramatisk novembernatt år 1969 brann
Sideby gamla kyrka ner till grunden. Den
nya kyrkan restes på samma plats och firar
50 år i år.
TEXT: PIAN WISTBACKA

KRISTINESTAD – Jag kommer fortfarande väl
ihåg platsen där jag satt när jag fick höra att
kyrkan brunnit, säger Alf Kangasniemi, som
då gick i samskolan i Kaskö.
Midsommaren 1969 hade han blivit konfirmerad i Sideby kyrka, i den sista kullen som konfirmerades innan kyrkan brann. Som 18–19-åring
deltog han sedan i byggprojektet av den nya kyrkan 1971–72.
– Hela samhället blir chockat när en kyrka
brinner, säger Bo Storsjö, medlem i församlingsrådet och byggnadskommittén i Kristinestads
svenska församling.
– Men rätt snabbt kom man fram till att man
ville ha en ny kyrka på samma plats.
Under bygget var det hans far Emil Storsjö
som fick ta stort ansvar.
– Man funderade på olika alternativ, och en
arkitekttävling utlystes.
De inkomna förslagen ställdes ut som miniatyrmodeller i Sideby skola så att ortsborna kunde bekanta sig med dem. Vinnande ur tävlingen
gick arkitekt Erik Kråkströms bidrag: en modern
kyrka i en helt annan stil än den gamla korskyrkan i trä. I presentationen sades att planen lyfter fram ”den nedärvda skeppsbyggnadskonsten
och det lokala hantverkskunnandet”.
– Det har byggts mycket skepp i Sideby, och
det här tog Erik Kråkström fasta på, berättar
Siv Hellman, som är nypensionerad diakonissa i församlingen och Sidebybo i många generationer.
Kyrkan kan ses som en båt, med altartavlan
som segel. Och altartavlan är faktiskt planerad
så att den kan svängas. Den har nämligen två
sidor: en för medvind och en för motvind.
– Men vad jag vet så har den seglat i medvind
hela tiden! säger Siv Hellman.

»Kyrkan
kan ses
som en
båt, med
altartav
lan som
segel.«

Sideby kyrkas 50-årsjubileum firades med en festkväll den 29 april. Biskop Bo-Göran Åstrand, Siv Hellman, Alf Kangasniemi, Bo Storsjö och Marita Storsjö beundrar interiören efter festen. FOTO: TOROLF BACK

materialen. Arbetsskedena var många.
– Jag har haft stor nytta av erfarenheterna senare i livet, konstaterar Kangasniemi, som studerade till byggnadsingenjör och har arbetat inom byggnadsplanering hela sitt yrkesliv.
Under utejobben höll byggarna hela tiden utkik efter saker från den gamla kyrkan som kunde komma fram.

”En människonära kyrka”

Kyrkan byggs
Byggstarten skedde 1971 med Närpes byggnadsbyrå som byggnadsentreprenör. Lokala byggare från Sideby engagerades, och en av dem var
Alf Kangasniemi.
– Jag var diversekarl och fick vara med från
första början.
Betong, glas, trä och tegel är de huvudsakliga

KYRKPRESSEN NR 11 • 25.5.2022

– Det enda vi hittade var vindflöjeln som finns
på kyrkans vägg idag. Den var ganska brännskadad fast den var i metall.
I församlingssalen finns också ett äldre krucifix. Det hade uppbevarats i den gamla klockstapeln, som kunde räddas undan elden i allra
sista stund. Efter branden rengjordes krucifixet och flyttades till nya kyrkan.
– Det var en av de sista sakerna vi flyttade in i kyrkan före invigningen, berättar Alf
Kangasniemi.

Sideby kyrka invigdes av biskop John Vikström 1972.
FOTO: TOROLF BACK

– I början saknade man den gamla kyrkan väldigt, men den nya har varit mycket praktisk
och funktionell, säger Siv Hellman. För köket,
som är i originalskick, hoppas hon ändå på en
renovering.
Som diakonissa har hon märkt att kyrkan passar utmärkt för olika grupper.
– Kyrkan är familjär. Den fungerar för mindre evenemang och för lite större.
Också Bo Storsjö uppskattar den intima känslan.
– Det är inga långa avstånd mellan prästen i
koret och församlingen, utan man är nära till.
Det ger en större gemenskap.
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NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

Ons 25.5: Familjekväll på Strandhyddan kl. 18–20. Alla barngruppers avslutning samt samvaro för ung och
gammal! Lekar, lotteri, mete, korvgrillning och servering!
Slutandakt och sång. Busstransport från Korsnäs kyrka
kl. 17.40. Hemtransport ca kl. 20 från Strandhyddan.
Tor 26.5: Kristi himmelsfärdsdags gudstjänst kl. 11. Guy
Kronqvist, Deseré Granholm.
Lör 28.5: Cykelutflykt med Guy Kronqvist och Hanna.
Vi startar från Taklax bönehus kl. 14. Det finns möjlighet
med busstransport till Taklax, meddela senast fredag
om du behöver skjuts. Vi cyklar till Bjurbäck, tar Gyttjeviksvägen och tar vägen mot Hinjärv träsk där vi grillar
korv och dricker kaffe och håller en liten andakt. Kollekt
för missionen uppbärs. Anmäl dig för serveringens skull
senast samma dag kl. 12.
Sön 29.5: Högmässa kl. 11. Janne Heikkilä, Deseré Granholm. Kaffekalas efteråt för anmälda till 70–75-års kalas
(de som fyllt de senaste åren 2020–2022).
Tis 31.5: Kaffebjudning som tack för denna termin vid
gruvans loppis, öppet kl. 13–18. Vi har sommaröppet från
slutet på juni till augusti.
Tis 31.5 kl. 9.00: Våravslutning för de minsta i Molpe
bykyrka. Sångprogram av dagisbarn. Välkomna! Janne
Heikkilä, Desere Granholm, Annika Lumme.
Ons 1.6: Allsång på Strandhyddan kl. 18.00. Gun Korsbäck-Orre, projektkören under ledning av Deseré medverkar. Vi sjunger även ur nya psalmbokstillägget. Servering och lotteri till förmån för Gemensamt Ansvar.
Fr 3.6: Sommarutflykt till Malax. Start kl. 10.30 från församlingshemmet (hör av dig om du behöver skjuts till
FH). Hemkomst senast kl. 17. Anmälan senast tisdag 31.5
till Hanna, 044 4101825 För mera info, se puffen nedan!
Lö 4.6: Våravslutning för skolorna i Korsnäs kyrka kl. 10.
Sö 5.6: Gudstjänst kl. 11. Janne Heikkilä, Deseré Granholm. Kyrkokören medverkar.
Sommarsamlingar på Strandhyddan
Efter en lång paus kommer det att bli sommarsamlingar
på Strandhyddan i sommar, varannan onsdag från och
med 15.6 till 7.9. Mera info: hanna.hofman@evl.fi.
Tusen tack till alla som kom och åt/köpte soppa 15.5.
Ett stort tack till kockarna och till Korsnäs älgjaktlag för
älgköttet!

KRISTINESTAD

To 26.5 kl. 10: Gudstjänst i Lfds kyrka. Engström, Martikainen.
To 26.5 kl. 12: Högmässa i Krs kyrka. Engström, Martikainen.

MALAX Samling

Barnens vårkyrka
Daghemmens vårkyrka går av stapeln
måndag 30.5 kl. 9 i Malax kyrka.
Lördag 4.6 kl. 9.15 är det dags för
skolornas tvåspråkiga vårkyrka i kyrkan.
Föräldrar, far- och morföräldrar är
också varmt välkomna!
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Kristi himmel
Kristi himmelsfärdsdag infaller alltid på den 40:e dagen efter
påskdagen, och firas alltid på en torsdag. Dagen firas till minne
av att Jesus lämnade jorden och fördes till himlen, 40 dagar efter
sin återuppståndelse. Dagen kallas också ”Kristi himmel” eller
mer vardagligt ”Kristi flygare”. Dagen har troligtvis firas sedan
år 375. Kring samma dag firades förr något som kallades ”betessläppning”, då boskapen fick gå ut på bete.

Sö 29.5 kl. 12: Högmässa i Sideby kyrka. Engström, Martikainen.
Sö 29.5 kl. 13: Födelsedagslunch för församlingens
80-åringar på Jonnsborg.
Må 30.5 kl. 18: Terminsavslutningen för bibelsamtalsgruppen i kyrksalen i Lfds förs.hem. Engström.
On 1.6 kl. 19: Samling för nuvarande konfirmandföräldrar
i Krs förs.hem. Föräldramöte med information om sommarens läger och konfirmation.
Sö 5.6 kl. 12: Högmässa i Krs kyrka. Norrback, Martikainen, kyrkokören. Efter gudstjänsten kaffe för 50-årskonfirmanderna i Krs förs.hem.
Sö 5.6 kl. 15: Gudstjänst i Sideby kyrka. Norrback, kantor.

Sö 5.6 kl. 18: Gudstjänst i Lfds kyrka. Diakon Inga-Lene
af Hällström välsignas till tjänst. Norrback, Martikainen,
kyrkokören. Kyrkkaffe.

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes:
To 26.5: Högmässa i kyrkan kl 12. U.S, J-O.G, K.H
To 26.5: Konsert i Töjby bykyrka kl 18 med Fred Berg &
Boris Teirfolk
Sö 29.5: Gudstjänst i kyrkan kl 10. A-M.A-W, G.L-L
Sö 29.5: Samling i Pjelax byagård kl 15. Tom Bergman,
Ulf Sundqvist och sångprogram.

KORSNÄS Utfärd

Sommarutflykt
Fredag 3.6 ordnas en sommarutflykt
till Malax. Start kl. 10.30 från församlingshemmet (hör av dig om du behöver skjuts till FH). I programmet lunch (på
egen bekostnad) vid Åminne camping,
besök och guidning på Brinkens gårdsmuseum (3 €/person) och slutligen bjuder församlingen på kaffe i det gröna vid
järnåldersleden (1 800 meter) som man
kan gå, frivilligt. Hemkomst senast kl. 17.
Kollekt till missionen tas upp i bussen (till förmån för FMS, familjen Tikum).
Minst 10 personer behövs för att utflykten ska bli av! Anmälan senast tisdag 31.5
till Hanna, 044 4101825.
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Pörtom:
Lö 4.6: Skolgudstjänst i kyrkan kl 9. U.S, J-O.G
Sö 5.6: Gudstjänst i kyrkan kl 18. M.J, J-O.G

KOLU M N E N

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

To 26.5 kl. 14: Gudstjänst på Kristi himmelsfärds
dag. Englund, Brunell. Kyrktaxi, ring Linda för att
boka.
Sö 29.5 kl. 14: Gudstjänst. Englund, Brunell.
On 1.6 kl. 18: Kyrkokören
Sö 5.6 kl. 14: Gudstjänst. Englund, Brunell.

MALAX

To 26.5 kl. 10: Himmelsfärdsdag. Familjemässa i
kyrkan. Kyrkokören. Norrback, Lax.
Sö 29.5 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Norrback, Lax.
Må 30.5 kl. 9: Daghemmens vårkyrka. Föräldrar,
far- och morföräldrar är också välkomna!
On 1.6 kl. 9: Symötesutfärd till Kristinestad och
Soldattorpet. Bussen startar kl 9.00 från FH och kl
9.15 från KH.
Lö 4.6 kl. 9.15: Skolornas tvåspråkiga vårkyrka.
Föräldrar, far- och morföräldrar är också välkomna!
Sö 5.6 kl. 10: Pingstdagen. Högmässa i kyrkan.
Kyrktaxi. Tornberg, Lax.

ANNIKA WESTERGÅRD

Hundra och
en blomlökar

PETALAX

To 26.5 kl. 12: Gudstjänst på Kristi himmelsfärds
dag. Englund, Brunell.
Sö 29.5 kl. 12: Gudstjänst. Englund, Brunell.
Må 30.5 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.
Sö 5.6 kl. 12: Gudstjänst. Englund, Brunell.
Må 6.6 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.
Sö 5.6: Högmässa i kyrkan kl 12. U.S, G.L-L
To 9.6: Trädgårdskaffe vid församlingshemmet kl 13. Sång och andakt i café-stil. Vi umgås i församlingsträdgården, vid sämre väder
är vi inomhus
Sö 19.6: Högmässa i kyrkan kl 12. 50 års konfirmanderna för årgångarna 1970-71 + avec
välkomnas till högmässan och lunch efteråt.
Anm. till Josefine Sigg 0453461300
Övermark:
Sö 29.5: Gudstjänst i kyrkan kl 18. U.S, J-O.G
Lö 4.6: Skolgudstjänst i kyrkan kl 9. M.J, K.H
Sö 5.6: Gudstjänst i kyrkan kl 10. U.S, K.H

KRISTINESTAD Konfirmandträff

50 år sedan
konfirmationen
Samlingar för 50-årskonfirmander:
Kristinestads kyrka 5.6 kl. 12. Efter högmässan kaffe i Krs svenska församlingshem.
Lappfjärds kyrka 25.6 kl. 10. Efter högmässan
kaffe på Kantilena.

NÄR VINTERN känns som en enda evighetslång väntan på våren, ja då kan det lätt hända att man förivrar sig hemma i soffan. Där surfar man på olika trädgårdssidor och i webshoppar med många olika vackra blommor.
Ja, ni vet. Ivern tar över, och man lägger till den ena
blomlöken efter den andra i köpkorgen.
Och titta, det blir förmånligare om man beställer
större mängder!
Till sist är man nästan euforisk över sina fynd. Tänk
så vacker blomrabatten kommer att bli i år, med mängder av olika gladioler! Och en spännande växt som heter Mirabilis, den har blommor i olika färg och lär ska
dofta ljuvligt. Så utlovades det på hemsidan i alla fall.
Ja, vi får väl se.
Lådan med 101 blomlökar stod på terrassen en marsdag när snön vräkte ner då jag kom hem från jobbet.
101 blomlökar! tänkte jag och skrattade lite oroligt
för mig själv. Var det faktiskt så många jag beställde?

»Man ska inte vara rädd
att utmana sig själv lite.«
FÖRRA HELGEN hjälpte svärmor och yngsta barnet
till med att få ner alla lökar och rötter för förodling.
Det blev många burkar och lådor, ska ni veta.
Och inte nog med det, blomrabatten är ju ett alldeles nytt projekt för sommaren, så den är inte ens påbörjad ännu.
En liten sak till som kan påverka blomprojektet är
ju att min familj brukar benämna mig ”Stora Blomdödaren”. Jag har alltså oddsen lite emot mig, men det
ska nog gå. Det har blivit lite bättre de senaste åren.
Skam den som ger sig!
Man ska inte vara rädd att utmana sig själv lite.
Och sambon, för det är väl han som får gräva och
forma rabatten …

Sideby kyrka 24.7 kl. 15. Efter högmässan kaffe på Jonnsborg lägergård.
Anmäl om deltagande och eventuell diet till pastorskansliet senast en vecka före. Tel.
0403573910 eller epost kristinestads.svenska@evl.fi.
Du är välkommen med make/maka eller vän!
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Annika Westergård är värdinna i Kristinestads
svenska församling.
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Barnledarna i Närpes församling in action. Till vänster Ida Lagerström och Andreas Skrifvars. Till höger Ida Lagerström och Carita Stenberg. FOTO: PRIVAT

Nytt för barnfamiljer i Närpes
Närpes församling lyssnade in familjernas behov.
Resultatet blev en juniorklubb för sommarlovslediga
barn och en heldagsdagklubb som startar i höst.
TEXT: PIAN WISTBACKA
NÄRPES – För många barnfamiljer är
det svårt att få ihop tio veckors sommarlov, säger Jenny Långkvist, som
är ansvarig för barn- och familjeverksamheten i Närpes församling.
Semestermånaden för de flesta familjer är juli. Men skolorna slutar redan i
juni, och ofta är det utmanande att pussla ihop det hela. Så kom idén till Junior-sommaredition.
– Vi tänkte att här finns ett tomrum
som barnfamiljerna har problem med,
här vill vi göra en insats.
Sommarjunior ordnas fem dagar i
veckan mellan 6 juni och 1 juli. Verksamheten riktar sig till barn från förskolan upp till årskurs 6. Det blir mycket lek
och skoj, upptäcktsfärder och utflykter,
men tid för vila och stillhet finns också.
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Jenny
Långkvist är
ansvarig för
barn- och
familjeverksamheten.
FOTO: PRIVAT

– Målet är att hjälpa barnfamiljerna att
få ihop vardagen och skapa en meningsfull och rolig sommaroas för barnen fram
till att mamma och pappa får semester
och familjen kan ta ledigt tillsammans.
Junior-sommaredition har tagits väl
emot. Vissa av dagarna är redan fullbokade, men ströplatser kan finnas kvar.

Dagklubben blir heldag
En annan ny satsning är Dagklubben

Heldag för 4–5-åringar, som startar i
centrum i höst. Den ordnas två dagar
i veckan. Också här är det familjernas
behov som ligger till grund.
– Under många år har vi märkt att vi
har många anmälningar på våren, men
på hösten börjar föräldrarna droppa
av, säger Jenny Långkvist.
Orsaken har varit att en traditionell
dagklubb vanligen är tre timmar på dagen, och det kan vara svårt att få det att
gå ihop med familjens vardag i övrigt.
– Därför tänkte vi att en heldag kanske skulle underlätta – att vi kunde vara en resurs för barnföräldrarna.
Tanken är också att heldagsdagklubben ska vara förhållandevis förmånlig
för familjerna.
– Att delta i dagklubben kostar 70 euro per termin. Då får man också lunch
och mellanmål på plats.
Verksamheten har fått ny adress och
hittas numera på Kyrktåget 2.
– Vi har flyttat in i helt nyrenoverade lokaler i det som tidigare var pastorskansli och kontorslokaler för personalen.
Hurdant program har dagklubben?
– Ett dagsprogram i dagklubben liknar
väldigt mycket det man har på dagis.
Det som är annorlunda är var vi lägger
tyngdpunkten i samlingarna, berättar
Jenny Långkvist.
Här kommer bibelberättelserna in.

Dagklubbarna
i Närpes församling
Dagklubben finns till för alla fyra år fyllda, och i dagklubben kan man delta tills
man börjar förskolan.
Här får barnen fira andakt och utforska Bibelns berättelser på sin egen nivå.
Vi pysslar, leker och upptäcker tillsammans. Utevistelse och utflykter har också en given plats i verksamheten.
Läsåret omfattar månaderna september–maj. Avgifter:
Dagklubben heldag: 70 €/termin
Dagklubben i Övermark: 35 €/termin
Öppen dagklubb i Pörtom: 20 €/termin
Källa: www.narpesforsamling.fi

Sång och musik är något som betonas
under samlingarna.
– Via dagklubben finns det också till
exempel möjlighet att delta och uppträda i familjegudstjänster.
Hur vanligt är det att en församling
ordnar en heldagsdagklubb?
– Jag tror faktiskt att vi är den första i
Svenskfinland som provar på det här.
Så det är spännande!
Anmälan är öppen till vecka 34 (anmäl
senast 26.8).
Mera info: www.narpesforsamling.fi
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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.

Ann-Lis Biström och Svante Lindblom jobbar i trädgården vid retreatgården Källan. FOTO: PRIVAT

En terapiträdgård
Retreatgården Källan i Sund ska i sommar färdigställa
en ”Stillhetens trädgård” där alla har en chans att hitta
den särskilda stämning som hör ihop med en bra retreat.
– Det är så vilsamt att vara tyst tillsammans.
TEXT: SOFIA TORVALDS
JOMALA/SUND Ann-Lis Biström, som
är diakonissa i Jomala, har ”downshiftat”
mycket i sitt liv för att ha tid för projektet retreatgården Källan – det vill säga
för ombyggnaden av Sunds prästgård
till en retreatgård.
– Det är ju en liten förening med entusiaster som står bakom projektet, så
det framskrider i sin egen takt, säger
Ann-Lis Biström.
De har inte tagit lån, men fått olika
bidrag. Stillhetens trädgård i anslutning
till den gamla prästgården har de råd att
anlägga tack vare EU:s Leader-pengar.
Också Svante Lindblom, som är sekreterare i föreningen Den inre oasen,
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har satsat mycket tid och energi på projektet.
– Grundrenoveringen av prästgården
framskrider sakta, sedan har vi trädgården och dessutom ska vi bygga skilda
annex med övernattningsbostäder för
retreatdeltagare, för de ryms inte i prästgården, berättar han.
Ann-Lis Biström påpekar att föreningen redan länge ordnat retreater på
bland annat Lemböte lägergård och andra ställen, i väntan på att den egna retreatgården långsamt ska bli klar.
– Man jag tänker att alla vi som jobbar för det här hela tiden är i en sorts retreat. Om jag inte skulle trivas med an-

dan här och med det lugna tempot hade jag aldrig blivit så aktiv, säger hon.

En terapiträdgård
En del av Stillhetens trädgård vid Sund
prästgård ska bli färdig till hösten.
– Det blir en terapiträdgård, med
många oaser. Man får njuta av skärgård
och trädgård, det ska bli växthus och en
körsbärslund, och man ska få vandra
längs stranden, säger Ann-Lis Biström.
Trädgården kommer att bli handikappvänlig.
– Vi ska också ha en köksträdgård som
bjuder på egna produkter. Också växthuset ska producera mat som retreatgården sedan får använda, säger Svante Lindblom.
Det är samma arkitekt, Tina Holmberg, som planerat både trädgården och
renoveringen av prästgården.
Den första talkodagen i Stillhetens
trädgård var lite regnig, men trots
det dök en handfull trogna entusiaster upp. Lindblom och Biström hoppas på att uppslutningen ska bli större andra lördagar i maj och måndagskvällar i juni.
– Alla intresserade är välkomna! Föreningen har 80 medlemmar men alla är

inte så aktiva och alla bor inte på Åland.
Vi är glada över att också sådana som
inte är medlemmar ställt upp på talko,
säger Svante Lindblom.
Själv är han trädgårdsintresserad och
jobbar gärna i trädgården. Ann-Lis Biström tycker däremot om att bygga –
hon har till och med gått byggskola!

»Det blir en terapiträdgård med
många oaser.«
– Det här är ett stort bygge: en församling i församlingen. Man kan också likna projektet vid en båt, där alla får
komma med på en färd. För mig handlar retreat om att bromsa ner tillsammans med andra. Bara att vara tyst tillsammans med andra är väldigt vilsamt.
Varje gång jag går på en tyst retreat blir
jag lika fascinerad av att man blir vänner fast man inte pratar med varandra.
Det ligger något djupt biologiskt i att
vi låter den andra vara som hon är –
man bara är, man äter och promenerar, man trivs tillsammans, säger AnnLis Biström.
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Pargas församlingsdistrikt:
Sö 29.5 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Pär Lidén, Markus Ollila.
On 1.6 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Pär Lidén,
Hanna Lehtonen.
Sö 5.6 kl. 12: Pingstdagens högmässa i Pargas kyrka,
Henric Schmidt, Hanna Lehtonen. Kyrkoherdeval – valförrättningen öppnas efter högmässan, röstning för röstberättigade på Pargas röstningsområde i Pargas kyrka kl.
13–15, i Pargas församlingshem kl. 15.15–19.
On 8.6 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka.
To 9.6 kl. 19: Sommargudstjänst i Qvidja kapell.
Nagu kapellförsamling:
Sö 29.5 kl. 11: Högmässa i Nagu kyrka, Kjell Granström,
Robert Helin.
Sö 5.6 kl. 11: Finsk högmässa i Nagu kyrka, Kjell Granström, Robert Helin. Kyrkoherdeval – valförrättningen
öppnas efter högmässan, röstning för röstberättigade på
Nagu-Korpo röstningsområde i Nagu kyrka kl. 12–18.
Korpo kapellförsamling:
Sö 5.6 kl. 12–18: Kyrkoherdeval, röstberättigade på Nagu-Korpo röstningsområde röstar i Nagu kyrka.
– kl. 15: Pingstdagens högmässa i Korpo kyrka, Esa Killström, Mikael Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 29.5 kl. 11: Finsk högmässa i Houtskär kyrka, Janette
Lagerroos, Uma Söderlund.
Sö 5.6 kl. 11: Pingstdagens högmässa i Houtskär kyrka, Janette Lagerroos, Uma Söderlund. Kyrkoherdeval
– valförrättningen öppnas efter högmässan, röstning
för röstberättigade på Houtskär-Iniö röstningsområde i
Houtskär kyrka kl. 12–18.
Iniö kapellförsamling:
Sö 29.6 kl. 13: Högmässa i Iniö kyrka, Jussi Meriluoto.
Vi firar diakonins 150-årsjubileum i Finland tillsammans
med alla diakoner i Väståbolands svenska församling.
Efter högmässan festlunch i församlingshemmet. Med
tanke på matserveringen önskas förhandsanmälan till
festen, tfn 040 312 4452/Jussi Meriluoto.
Sö 5.6 kl. 12–18: Kyrkoherdeval, röstberättigade på
Houtskär-Iniö röstningsområde röstar i Korpo kyrka.

VÄSTÅBOLAND
Dags att rösta!

Kyrkoherdeval
i Väståboland
Väståbolands svenska församling väljer kyrkoherde på pingstdagen, söndagen
den 5.6.2022. Under förhandsröstningen den 30.5–3.6 kan man rösta på vilket förhandsröstningsställe som helst
på hela församlingens område. På valdagen röstar var och en i vallokalen på
det egna röstningsområdet: Pargas röstningsområde i Pargas kyrka kl. 13–15 och
Pargas församlingshem kl. 15.15–19, Nagu-Korpo röstningsområde i Nagu kyrka
kl. 12–18, Houtskär-Iniö röstningsområde
i Houtskär kyrka kl. 12–18.

ÅBO

to 26.5:
- kl 18: Metallmässa, Domkyrkan. Häggblom (pred),
Liljeström (lit), Metallmässa-bandet; Christer Romberg, sång och gitarr, Janne Löf, gitarr, Simon Grundvall,
trummor, Richard Backman, basgitarr och Mia Anderssén-Löf, sång och synth.
sön 29.5:
- kl 12: Tvåspråkig gudstjänst i blomstertid, Domkyrkotorget. Liturger är ärkebiskop Tapio Luoma och Åbo
svenska församlingspastor Maria Wikstedt. Predikar
gör ärkebiskop Luoma. För musiken ansvarar SUMU Big
Band. Kantor är Jukka Pietilä.
mån 30.5:
- kl 19: ”Snart är det sommarlov…” vårkonsert med Marina Petterssons pianoelever, Aurelia.
Fritt inträde. Programblad 10€/st, intäkterna från konserten går oavkortat via Kyrkans Utlandshjälp till förmån
för Ukraina.

JOMALA Församlingsfika

tis 31.5:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia (3 vån.).
ons 1.6:
- kl 13–15: Sommarcafé, Aurelia.
to 2.6:
- kl 9.30–11.30: Familjecafé, Aurelia. Ordnas i samarbete
med Åbo stad.
sön 5.6:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Liljeström (pred), Häggblom (lit), Danielsson.
Kantor Marjo Danielsson bjuder på kyrkkaffe efter högmässan.
mån 6.6:
- kl 12-12.15: Lunchmusik med Ensemble MMXX, Domkyrkan.

MARIEHAMN Vägkyrka

Fika i Ytterby
Café turné i Ytterby fredag den 3.6 kl. 13.30. Vi träffas på Ytterby,
Öjvägen 24. Församlingen bjuder på fika, ingen anmälan.
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ons 8.6:
- kl 13–15: Sommarcafé, Aurelia.
to 9.6:
- kl 9.30–11.30: Familjecafé, Aurelia. Ordnas i samarbete med Åbo stad.

ÅLANDS PROSTERI
JOMALA

Sön 29.5 kl. 11: Högmässa Serell, Erlandsson
Mån 30.5 kl. 19: Meditativ sång
Ons 1.6 kl. 18: Ungkväll i Olofsgården
Sön 5.6 kl. 11: Högmässa Serell, Hansen

MARIEHAMN

LÖ 28.05 kl. 19.00: Konsert i S:t Görans kyrka, Karl
Fredriks Kammarkör dirigent – Sebastian Hedlund.
SÖ 29.05 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans kyrka.
Även livestreaming på församlingens Facebooksida.
SÖ 05.06 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans kyrka.
Även livestreaming på församlingens Facebooksida.

Vägkyrkan S:t Görans är öppen vardagar kl. 10-18
och lördagar kl. 10-15.
Kyrktaxi till gudstjänst: tfn 018-19500.

ÅBO Insamling

Konsert för Ukraina!
Måndagen den 30 maj kl 19 ordnas vårkonserten ”Snart är det sommarlov …” med Marina Petterssons pianoelever i Aurelia. Fritt
inträde. Programblad 10€/st, intäkterna från
konserten går oavkortat via Kyrkans Utlandshjälp till förmån för Ukraina.

NORRA ÅLANDS FÖRSAMLING

KOLU M N E N

Söndag 29.5 kl. 11.00 Högmässa med konfirmation: i Finströms kyrka. Jon Lindeman, Ingrid Björkskog, Kaj-Gustav Sandholm.
Kl. 11.00 Högmässa: i Vårdö kyrka. Outi Laukkanen,
John-Adam Sjölund.
Kl. 14.00 Friluftsgudstjänst: i Geta, Olofsnäs, hos
Christina och Per-Erik Söderström. Jon Lindeman.
Söndag 5.6 kl. 11.00 Högmässa: i Finströms kyrka.
Jon Lindeman, Johanna Evenson. Dragspelsklubben
medverkar.
Kl. 11.00 Högmässa: i Sunds kyrka. Outi Laukkanen.
Efter högmässan bjuder församlingen på kyrkkaffe i församlingshemmet för att fira kaplan Outis
60-årsdag.

ECKERÖ-HAMMARLAND

S:t Lars kyrka
Sjätte söndagen efter påsk
Högmässa 29.5 kl 11: med Jean Banyanga och Pipsa
Juslin. Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp sr.
S:ta Catharina kyrka
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.
Pingstdagen
Högmässa 5.6 kl 11: med Jean Banyanga och Pipsa
Juslin. Kollekt: Finska Missionssällskapet r.f.

CARINA AALTONEN

Räddningsplankan
JAG SKRIVER detta i en paus under Emmaus Internationals världsmöte tillsammans med fyrahundra andra aktivister. Vårt möte hålls i ett hotell vid floden Rio de la Platas strand i Uruguay, där Emmaus grundare Abbé Pierre
nästan miste livet för femtio år sedan. En kväll tog han
en färja från Montevideo till Buenos Aires. Ungefär halvvägs över den cirka 200 km breda flodmynningen sprang
fartyget läck och sjönk. Hundratals människor drunknade. När nyheten om fartygets förlisning nådde Europa var
alla övertygade om att Abbé Pierre var en av de omkomna
och man sörjde djupt hans bortgång.

»Abbé Pierre och hans när
maste insåg att om han hade
dött den natten hade också
Emmaus kunnat gå förlorat.«
MEN DEN franske prästen och aktivisten överlevde genom att klamra sig fast vid en planka i flera dagar tills
räddningen kom. Först ett par veckor senare kunde han
meddela hem att han var vid liv. Budskapet om att Abbé
Pierre hade överlevt var omskakande. Det var som om han
hade återuppstått och fått nytt liv. Abbé Pierre liksom alla
i hans närhet insåg att om han hade dött den natten hade också Emmaus kunnat gå förlorat. Detta blev början
på den världsomspännande rörelse som finns i över fyrtio länder och som jobbar tillsammans med de mest utsatta och vill jobba med orsakerna till människors lidande. Vi är idag mindre beroende av en enda människa och
bärs istället upp av våra idéer och målet att skapa en bättre värld. Inom Emmaus jobbar många grupper med att ge
människor, kläder och prylar ett nytt liv, en andra chans.
Överskottet från våra verksamheter hjälper andra grupper att överleva och hjälpa. Vi träffas vart fjärde år för att
planera verksamheten för de kommande fyra åren och för
att stärka banden med varandra. Det är viktigt att få lyssna till människor från olika delar av världen och höra om
deras arbete och utmaningar i länder med krig, kriser och
konsekvenser av den globala uppvärmningen.
Skeppsbrottet på Rio de la Plata har visat oss att det alltid
kan finnas en räddningsplanka där ute som bär när hoppet är ute och det ser som allra mörkast ut. Ge aldrig upp.
Tappa inte tron på livet, och dela dina bördor med andra.

Carina Aaltonen är frivilligarbetare och Emmausaktivist.
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Eeva Granström från Nagu, Henrica Lindholm från Pargas, Kajsa Söderholm från Korpo och Linnéa Nygård från Pargas. Houtskärs diakoniarbetare Jaana Rosenblad saknas på bilden.
FOTO: KJELL GRANSTRÖM

”Samtalen är
det finaste”
I år firar kyrkans diakoni 150-årsjubileum.
Diakoniarbetarna är tacksamma över att
få vara länkar i en lång kedja, som ser dem
som kanske inte blir sedda av någon annan.
TEXT: SOFIA TORVALDS
VÄSTÅBOLAND Kyrkans diakoni firar 150-årsjubileum i år. Eeva Granström i Nagu samt Henrica Lindholm och Linnéa Nygård i Pargas är
länkar i den här långa kedjan av diakoniarbetare.
– Jag känner tacksamhet och ödmjukhet över
att få vara en länk i den kedjan. Mycket av arbetet sker i det tysta – som det alltid varit – och
jag försöker göra så gott jag kan på den plats där
jag är ställd, säger Eeva Granström.
Henrica Lindholm påminner om att kedjan
går ända tillbaka till de första församlingarna,
som beskrivs i Apostlagärningarna.
– Diakonin i Finland kan fira 150 år med stolthet med tanke på att diakonin varit en så vik-
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tig del av församlingarna, och också i utvecklandet av välfärdsstatens tjänster, till exempel
hemsjukvården.
För Linnéa Nygård är människomötena det
mest värdefulla i arbetet.
– Det jag tycker bäst om är att få samlas med
människor, både i grupp och enskilt, i församlingen eller i hemmen, och bara glädjas åt alla
samtal. Det är ju det som är församling, att man
kan finnas där för varandra och dela liv tillsammans oavsett vem vi är eller varifrån vi kommer.
Det ger så mycket, säger hon.

Bära människors sårbarhet
Eeva Granström säger att diakoniarbetarna försöker hjälpa dem som har det svårast och kanske inte får hjälp någon annanstans.
– Vi förmedlar Guds kärlek i praktiken.
Också Henrica Lindholm är tacksam över att
få förmedla något av Guds godhet och kärlek
till människor.
– I mitt jobb får jag också delta i gudstjänster och får där bära människors sårbarhet och
människor i utsatta situationer till Gud, och får
kraft och välsignelse att fortsätta gudstjänstarbetet i vardagen.
Linnéa Nygård påpekar att behoven i samhäl-

»Vi förmedlar Guds kärlek i
praktiken.«

let inte minskat. Också Jesus sa ”de fattiga har
vi alltid bland oss”.
– I och med pandemin har vi insett hur viktigt det är att inte lämna folk ensamma. Där har
diakonin en viktig uppgift, att hjälpa människor
hitta en samvaro och att möta deras behov. Diakonin möter också många som resten av samhället ser ner på. Diakonins uppgift är att hjälpa dem som ingen annan hjälp får och att bekräfta att alla är lika älskade och värdefulla för
Gud. Det fina med diakonin är ju att i takt med
att samhällets behov förändras, har vi en flexibilitet och möjlighet att snabbt anpassa diakonin
för att möta de behov som finns, säger Nygård.

Så firas diakonijubileet
I Nagu med sommarfest på den nästan 100åriga diakonistugans gårdsplan lördagen den 11
juni kl 15 med kaffe och tårta, sång och program.
Välkomna!
De olika distrikten firar på olika sätt längs med
året. I mars var det fest i Pargas, 29 maj är det
fest i Iniö, 11 juni i Nagu (se ovan) och i september
och oktober står Houtskär och Korpo i turen.
Den 1 september blir det en stor fest tillsammans
med Paraisten suomalainen seurakunta för att
det är precis 150 år sedan den första disakonissan
vigdes i Finland.
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NYTT FRÅN DOMKAPITLET
Förordnandet för tf. kaplanen i Iniö kapellförsamling Jussi Meriluoto avbryts 31.8.2022 på
egen begäran.
Borgå stift beviljar tf.kaplanen i Iniö kapellförsamling Jussi
Meriluoto dimission till Åbo ärkestift från 1.9.2022 förutsatt att
Åbo ärkestift tar emot honom.
Tf. kaplanen i Jakobstads
svenska församling Åsa Turpeinen förordnas fortsättningsvis sköta samma tjänst
1.7-31.12.2022.
Församlingspastorn i Jakobstads svenska församling Jakob Edman förordnas fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.731.12.2022.
Tjänstledigheten för kaplanen i Borgå svenska domkyrkoförsamling Johanna Eisentraut-Söderström avbryts
31.8.2022 och därmed återgår
Eisentraut-Söderström i heltidstjänst från 1.9.2022.
Förordnandet för försam-

Examina
Pastor Johanna Björkholm-Kallio har avlagt högre pastoralexamen.
Prästvigning
Domkapitlet har godkänt TM
Johannes Westö för ordination
till prästämbetet i Borgå domkyrka 26.5.2022. TM Johannes
Westö förordnas som församlingspastor i Karis-Pojo svenska församling 24.8-31.12.2022.
Kaplanstjänst i Ekenäsnejdens svenska församling
Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande till ordinarie kaplanstjänst i Ekenäsnejdens svenska
församling åt pastor Wille Westerholm från 1.6.2022.
Förordnanden
Förordnandet för församlingspastorn i Petrus församling Benjamin Sandell avbryts 31.5.2022
på egen begäran.

lingspastorn i Borgå svenska
domkyrkoförsamling Tuija Wilman avbryts 30.6.2022 på egen
begäran.
Kaplanen i Karleby svenska
församling Jan Nygård avgår
30.4.2023 på egen begäran.
Tf. kyrkoherden i Vanda
svenska församling Kristian
Willis förordnas fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.7.202230.6.2023. Förordnandet avbryts
ifall en ordinarie kyrkoherde
skulle tillträda tidigare.
Församlingspastorn i Vanda
svenska församling Anu Paavola beviljas tjänstledighet 25.731.12.2022.
Kyrkoherden i Jomala församling Stefan Äng beviljas
tjänstledighet 2.5-28.6.2022.
Församlingspastorn i Jomala församling Laura Serell förordnas sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling vid sidan av egen tjänst 2.5-28.6.2022.
Prosten Tor-Erik Store förordnas som tf. kyrkoherde i Replots
församling 25.4-31.5.2022.

Pastor Aino-Karin Lovén förordnas som församlingspastor i
Kyrkslätts svenska församling
15.9-31.10.2022.
Kaplanen i Närpes församling Ann-Mari Audas-Willman
beviljas partiell tjänstledighet
1.7.2022-30.4.2027.
Församlingsstruktur Malax
kyrkliga samfällighet
Domkapitlet remitterar behandlingen av ärendet till domkapitlets sammanträde i augusti.
Lediga tjänster i stiftet
Inga ledigförklarade ordinarie
prästtjänster i stiftet.
Församlingspastorstjänster
i stiftet
I stiftet finns behov av församlingspastorer enligt följande:
Borgå svenska domkyrkoförsamling
Borgå svenska domkyrkoförsamling söker en församlingspastor. Förordnandet kommer
att gälla tills vidare, och tjäns-

Väcker till medvetenhet
TOMMY HELLSTEN

– varför kan man bara
älska i frihet

– en bok om kärlek

Kurser med Rigmor Holst, Cilla Eriksson,
Svante Lundgren, Boris Salo, Benjamin
Sandell, Johan Myrskog, Birgitta Udd,
Maria Sundgren-Lillqvist m.fl.

t!
Nu i pocke

N

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

Allt liv är ett

Prästen och författaren Valdemar Nyman
När Valdemar Nyman (1904–1998) kom till Finströms
församling på Åland på 1930-talet, fick församlingsbor och andra vänja sig vid hans svindlande dans
i tanke, teologi, liv och litteratur. Han öppnade
många dörrar mellan kyrkoliv och kultur på Åland
och i Svenskfinland, och skapade ett uppfriskande
korsdrag i trånga kulturkorridorer och instängda
kyrkor. Nymans tankar svingar sig i kosmiska språng,
inspirerade av tusentals år av myter, andlighet och
filosofi.

16,50

Läs mer om alla 19 SFV-biografier över finlandssvenskar
som inte får glömmas bort, beställ och betala på
www.boklund.fi
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Följande sammanträde
Domkapitlets följande sammanträden 2022: 16.6.
Stiftsfullmäktiges sammanträden 2022: 24.5 i Borgå
Synodalmöte för stiftets präster
i Åbo 27-28.9.2022.

TOMMY HELLSTEN

Libris, hft. 9,50

Kärlekens sanna växtunderlag kan
enbart vara friheten. Men först
när jag möter mina egna sår kan
jag låta min partner vara fri.
Libris, inb. 28,50
yhet!

Förordnande
Präster kan anmäla om intresse
till domkapitlets notarie. Domkapitlet begär församlingen ge
ett utlåtande om dem som anmält sig. Det finns ingen rätt att
begära omprövning av församlingens utlåtande eller domkapitlets beslut att förordna.

BIBELSTUDIER:
Vuxna: Rigmor Holst
Ungdomar: Transform
Tweens (9-12 år): Linda & Henrik Mård
Barnmöten (0-8 år): Iselin Nylund m.fl.

Jag är inte
längre rädd

Flodhästen
i sovrummet

ten är placerad i kravgrupp 601.
Tillträde 1.8.2021 eller enligt överenskommelse.
Intresseanmälan jämte ett
meddelande om när du har möjlighet att tillträda skickas till
Domkapitlet (linus.strahlman@
evl.fi) senast fredag 3.6.2022 kl.
15. Tilläggsupplysningar av kyrkoherde Mats Lindgård (mats.
lindgard@evl.fi, 040 5946038).

Sommarläger
i Pieksämäki
26–31.7.2022

Sista anmälningsdag: 15.6.

w w w.kyrk ansungdom.fi

LÖSNINGSFOKUSERAD KRISTEN TERAPEUT
- utbildning på 80 sp startar i Åbo resp. Vasa

i september 2022

• högkvalitativ, tvåspråkig, tvåårig flerformsutbildning
• möjlighet att ansöka om yrkesbeteckningen korttidsterapeut
och själavårdsterapeut
• möjlighet att bygga på med studier i arbetshandledning
• förhandsmarknadsföring även för kristen konstterapeututbildning med start i december 2022
KRISTILLINEN TERAPIAINSTITUUTTI
www.kristillinenterapia.fi tel. 0401531250

ki

Välkommen på

sommar besök.
Här finns butik, cafè
och nostalgi, bättre
kan det väl inte bli.
Boka ”Den Österbottniska nostalgitrippen.”
Aspnäsvägen 48, 041 7563396
www.tonttumuseo.fi tonttumuseo@multi.fi
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102-åriga Doris Ståhl har varit med om två krig, evakuerat föräldrahemmet under Porkalaparentesen och suttit i Stockmanns
källargångar när Helsingfors bombades. Ukrainakriget följer hon
med i tidningen. – De arma människorna! Det är så hemskt så
man kan inte tänka på det.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

MAN MÅSTE
LEVA DAGEN
SOM DEN KOM
16

D

oris Ståhl är 102 år gammal, och
fyller 103 i oktober, om hon får
leva. Sedan några år tillbaka
bor hon på ett vårdhem i Kvisbacka i Esbo, men hon växte
upp i Överby i Kyrkslätt.
– När jag gick i skola i Helsingfors fanns det en
hållpunkt nära oss i Överby, där lokaltågen stannade. Det var bara att springa över skogsbacken.
När vinterkriget bröt ut i november 1939 hade hon fyllt 20. Hennes bror och svåger inkallades, liksom hennes fästman Bengt.
Själv jobbade hon på Akademiska bokhandelns kontor, som på den tiden fanns på sjunde våningen i Stockmanns varuhus.
– Vi gick alla ner i Stockmanns källargångar
när de första bomberna föll över Helsingfors. Vi
var rädda, alla tyckte det var hemskt.
Kriget satte punkt för kontorsarbetet. Hennes föräldrar behövde henne hemma i Överby.
– Min man tyckte att vi skulle gifta oss innan han åkte iväg, och vi vigdes av gamla prosten Lindberg. Det kommer jag väl ihåg.
Hennes man skickades först till Vasa, sedan
till Hangöfronten och sedan till Karelska näset.
Han var ute i krig i fyra år, tio månader och 23
dagar, minns hon.
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Doris Ståhl
älskar blommor. När hon
hade trädgård
gillade hon att
pyssla om allt
som växte där.

Doris Ståhl
102 år, fyller 103 i oktober 2022.
Har tre barn, Berith (som gått bort), Göran och Henrik.
Växte upp i Överby, Kyrkslätt. Har bott i Sockenbacka, i centrala Helsingfors, i Petas i Esbo,
i Karabacka i Esbo – och bor nu på ett vårdhem i Kvisbacka i Esbo.
Har jobbat med olika sorters kontorsarbete. Det roligaste var jobbet i biljettkassan på Lilla Teatern,
där hon stannade i 26 år. ”Det skulle göras statistik och sådant, men det gick bra för jag kunde
min sak. Jag trivdes.”

De byggde sig ett liv. De fick tre barn, bodde i
Sockenbacka, i centrala Helsingfors och byggde sedan hus i Petas. Senare bodde de länge i
ett radhus i Karabacka i Esbo. Men släktgården i Överby såldes eftersom ingen kunde ta
över jordbruket.

Liljekonvaljerna fanns kvar
Efter krigsslutet blev hela Kyrkslätt evakuerat,
ända upp till Vols. När Doris Ståhl lämnade föräldrahemmet i Överby hade hon redan två barn,
Berith och Göran.
– Ryssarna tog ju gården, och vi fick evakuera allt, djuren också. Det var sent på hösten och
det var regnigt och lerigt.
Hennes pappas släktingar hade ett ställe i Sjökulla i norra Kyrkslätt, och där fick föräldrarna
slå sig ner i en statarbostad. Det fanns till och
med en tom ladugård för djuren.

Hon väntade, födde dottern Berith och hjälpte sina föräldrar på gården – och under mellankrigstiden hann hon jobba på Sjundeå kommunkansli.
Hur kändes det för dig att stanna hemma,
vänta, och vara orolig?
– Man måste ju leva dagen som den kom. Mina
föräldrar hade ett stort jordbruk, och allt skulle skötas.
När freden sedan kom och hennes man kom
hem märktes det ju att han haft en del hemska
upplevelser.
– Det var nog det ena och det andra. Om det
small någonstans så var det ingen skillnad vilken träckpöl han stod vid: han kastade sig genast ner på marken. Men det gick om så småningom. Det var nerverna som var totalt slut.
Men åtminstone var han någorlunda hel när
han kom hem.
Naturligtvis märktes det av därhemma att pappan upplevt svåra saker vid fronten.
– Men han var en snäll människa. Han var aldrig aggressiv eller elak, och han hade inga problem med spriten. Det var mycket om och men
med det han varit med om, men det gick ju så
småningom om.
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Hur såg gården ut när ni löste in den efter
Porkalaparentesen?
– Tre år tidigare hade pappa byggt en ladugård
med stall och allt. Men allt var bortrivet. Ryssarna tog virket, förde det ner till Porkala och
byggde kaserner. Bastun fanns kvar, inget annat. Och stenfoten på vårt hus.
Det var ju inte tillåtet att återvända genast när
ryssarna lämnat Kyrkslätt, men första dagen det
var möjligt tog de sig dit.
– Jag minns att vi plockade liljekonvaljer på
vår gamla liljekonvaljplats.
När du ser tillbaka på ditt 102-åriga liv, vilken
livsperiod tycker du har varit den roligaste?
– Ja, skulle jag kunna säga det! Jag vet bara att
jag jobbat duktigt.
Sin längsta karriär gjorde hon vid biljettkontoret på Lilla Teatern och där stortrivdes hon.
Doris Ståhl har inte heller några särskilda tips
på hur man ska leva ett gott liv.
– Var och en har det hon har, och efter det
måste man anpassa sig och leva. Man kan vara
nöjd, och man kan vara missnöjd också ibland.
Jag har inte haft så mycket tid att tänka på sådana saker. Jag har bara jobbat på.
Kan du ge tips på hur man lever ett långt liv?
– Jag har inte supit, och jag har inte rökt. Och
jag har ätit hälsosam mat. Röd mjölk och smör!

»Ibland var det två plan, ibland
tre. Och så följde de järnvägen
och bombade Helsing fors.«

Under krigstiden kärnade jag smöret själv. Och
kärnmjölken – aj vad den var god!
En hamburgarrestaurang har hon aldrig besökt.
– Jag bryr mig inte om sådant. Jag lever utan
hamburgare. Och så länge jag kunde stå på benen lagade jag maten själv.
Medan hon hade en egen gård älskade hon att
pyssla i trädgården och ta hand om sina blommor. Fortfarande har hon en hel del blommor
i sitt rum.
– Jag minns att jag hade mycket rabarber i vårt
hem i Karabacka. Där växer den väl än!

Minns de ryska stridsplanen
Kriget i Ukraina följer hon med. Hon läser fortfarande Hufvudstadsbladet varje dag.
– Jag tänker på de där arma människorna. Det
är så hemskt så jag kan inte tänka på det. Jag
måste koppla bort det.
Hon minns hur de ryska planen under våra
krig startade från flygbasen i Estland, flög över
Porkala och sedan över Kyrkslätt. Vid de stora
åkrarna mellan Kyrkslätts station och Käla vände de in mot järnvägsspåret för att följa det till
Helsingfors, där bomberna sedan föll.
– Man hörde när det började surra i skogen
och visste att aha, nu är de på väg. Vi sprang ut
varje gång, för huset var ju ett lätt mål. Ibland
var det två plan, ibland tre. Och så följde de järnvägen och bombade Helsingfors.
– Nog var man rädd, men vad kunde man göra? Man måste ju leva i alla fall.
När hon tänker på Rysslands president Vladimir Putin blir hon arg.
– Det är något fasansfullt. Att en människa
ska vara så ond! De säger att det finns en Gud,
men var är han när det behövs?
Skulle det inte finnas någon sjukdom som
kunde ta livet av en sådan diktator? undrar
hon.
– När vi blev bombade kunde vi åtminstone gå
in i skogen och söka skydd. I Ukraina sitter de i
sina städer och bombas från alla håll.
Vad tänker du om döden?
– Det är nog något jag väntar på. Inte är det här
något bra liv, att titta ut genom fönstret och se
människor gå ut med sina hundar.
Hon vet inte vad hon ska tro om vad som väntar på andra sidan. Hennes Gudstro har fått sig
en ordentlig törn av kriget i Ukraina.
Kanske det är en fråga du kan ställa Gud sedan: Hur tänkte du med kriget i Ukraina?
– Ja, vet du, det har jag inte tänkt på. Det beror
ju på hur han tar emot en.
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Att behålla
lugnet är min
tillgång
Kyrkans anseende och framtida
samarbete med andra aktörer
hänger mycket på personkemi,
tror Siv Sandberg. Hon är erfaren
kommunexpert och kyrkopolitiker.
TEXT: ULRIKA HANSSON
FOTO: ROBERT SEGER

N

är vi röstat i politiska val är det
ofta Siv Sandberg som sitter i
tv-studion och analyserar resultaten. Hon är en kommunexpert av rang, och offentlig förvaltning har hon på sina fem fingrar. Men hon var ingen politisk eldsjäl under uppväxten.
– Aktivist blev jag först i 40-årsåldern, när jag
blev invald i kyrkofullmäktige och Folkhälsans
styrelse. Då kände jag att jag kommit hem! Det
var kanske generna som kickade in, säger hon.
Samhällsintresset satt i väggarna hemma i
Bäckby i Esse där hon växte upp.
– Jag är uppvuxen med ständigt pågående diskussioner om i synnerhet jordbruk, politik och
utbildning, pappa var engagerad i politiken,
mamma jobbade som lärare.
I barndomen var Siv Sandberg med i det som
erbjöds på orten, juniorerna, söndagsskola och
församlingens ungdomsverksamhet.
– Vissa ansåg att man bara ska lyssna till kristen musik och rösta på kristna politiker. Nä, det
där är för mycket, tänkte jag. Jag har alltid tänkt
själv.
Under studietiden i Åbo deltog hon i olika
gudstjänster.
– Som många som varit kyrkligt aktiva i unga
år kom jag till ett läge där det kändes som om
jag hört för många predikningar.
I de mer högkyrkligt färgade gudstjänsterna i
Åbo svenska församling har hon hittat en vila.
– Jag är väldigt kinkig med orden, och jag har
en låg bullshittröskel. Liturgin och psalmboken
tycker jag om, men jag tycker inte om fritt formulerade böner och känslofylld förkunnelse.

Hemma i det oglamorösa
Det är i den oglamorösa världen av långsiktigt
arbete och kommunen som ”vardagsupprätthål-
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Siv Sandberg
Bor i Åbo, 52 år.
Samhällsforskare och universitetslärare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi.
Kyrkopolitiskt aktiv och styrelseordförande för Samfundet Folkhälsan.
Intressen: Koloniträdgården i Peltola utanför Åbo. Skriver kolumner. Följer influencers och läser kommentarsfält på mammabloggar för att förstå hur folk tänker.
Förebild: Jag lär mig hela tiden massor av olika människor.

Det finns
en övertro
på byråkrati
inom kyrkan,
säger Siv
Sandberg.

lare” som Siv Sandberg känner sig hemma. Vi
kan ha en lite idealiserad bild av styrelser och
beslutsfattande, tror hon.
– Ofta kommer människor hungriga och i sista
minuten till möten, och så finns det inget kaffe.
Idealet skulle kanske vara en organisation som
fungerar oberoende av deltagarna.
– Men man har alltid att göra med folk. Oberoende av hur bra en organisation är så är folk
som de är.
Hon har haft nytta av att behärska förvaltning
i styrelser och i kyrkopolitiken.
– Jag tar förvaltning på mindre allvar. Inom
kyrkan finns en väldigt stor respekt för förvaltning, det blir nästan som ett sakrament. Förvaltning är ett verktyg som ibland fungerar bättre,
ibland sämre.
Hon tror att kyrkans övertro till förvaltningen också handlar om människorna.
– Det finns en äldre teologgeneration som utbildats i förvaltning, men jag tror det här kan
förändras. De yngre kyrkoherdarna har en annan syn på organisation och förvaltning, men
det är dubbla lås på allt i kyrkans beslutsfattning, så det tar tid.
Det kan se ganska lustigt ut utifrån med komplicerade system som Kirjuri.
– Församlingar tvingas in i gemensamma system, men vissa får ändå stå utanför. De här halvmesyrerna blir väldigt dyra.
Om man har jobbat länge inom kyrklig förvaltning kan man lätt lockas att tro att det är så
här det ska vara, man tappar referensen och blir
sitt eget perspektiv. Det märker hon också hos
sig själv, påpekar hon.
– Även om byråkrati behövs så har den en förmåga att göda sig själv, det är något vi kritiskt
måste granska.
– Vissa tror att om vi har fler möten och grundar fler kommittéer så lockar vi med fler intresserade människor, men det funkar inte på det
sättet. Unga människor går inte igång på det här.

Lugn och uthållig
– På en känsloskala till tio rör jag mig mellan
fyra och sex. Min förmåga att hålla mig lugn är
min största tillgång, ibland är det det enda man
behöver göra, säger Siv Sandberg.
Om lugnet är hennes tillgång så är uthålligheten kyrkans.
– När anställda i Åbo svenska jobbar med flyktingmottagning och integration, och en del asylsökande är inne på sjätte året i asylansökningsprocessen, då är det bra med uthållighet. Det
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finns frivillig pop up-välgörenhet som uppstår ganska lätt, men den försvinner också när
människor tröttnar.
När kyrkans kontaktytor begränsas, exempelvis samarbetet med skolor och dagisar, kan
man fråga sig hur ett lyckat samarbete kan se
ut framöver. Siv Sandberg återkommer också
då till människorna.
– Jag tror man är på rätt väg. Jag ser hur Åbo
svenska församling samarbetar med skolorna
och respekterar att inte alla hör till kyrkan. Det
handlar i grund och botten om vem som gör det
här arbetet, är det människor man kan ha förtroende för?

»Kyrkan är den som
funnits längst på en
ort.«
Hon anser inte att kyrkan är den svaga länken i det samarbete som görs mellan kommuner, organisationer och församlingar.
– I lågtröskelverksamhet som familjekaféer
och när det verkligen gäller, som flyktingkriser,
tycker jag samarbetet fungerar bra. Också här
handlar det om hur människor kommer överens. Svagheten på små orter är att det är samma aktivister på alla sidor.
I Åbo byggs som bäst ett allaktivitetshus som
ett samarbete mellan staden och den kyrkliga
samfälligheten.
– Vi har funderat mycket på vad församlingen
ska vara i det här sammanhanget. Kan man ha ett
kors på fasaden och en orgel som låter mycket?
– Om du frågar folk i Åbo kyrkliga samfällighet om samarbetet tror jag många skulle säga
att det är enklare att samarbeta med Åbo stad
än med andra församlingar.
Vad kyrkan ska satsa på är en evig knäckfråga.
– Arbetet bland gamla och barn är sådant som
medlemmarna uppskattar, medan den inre kärnan tycker att det är gudstjänstgemenskapen
man ska satsa på, vilket det också är enligt kyrkolagen. Kanske det går att kombinera det här, men
om man har små resurser är det en vattendelare.
En faktor som inte ska underskattas är kyrkans beständighet.
– Kyrkor och begravningsplatser finns fysiskt,
och kyrkan är mycket viktig oberoende av vad
man tycker om den. Kyrkan är den som funnits
längst på en ort. Det är en faktor man inte ska
underskatta.
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Trädgårdstider

Backlunds Trädgård
Högbackvägen 23, Nykarleby

Tel. 050-512 0480
Vi finns på Nykarlebytorg och även vid trädgården

- grönsaksplantor
- sommarblommor
- amplar m.m.
Mera evenemang hittar du på
www.malax.fi/fritid/evenemang,
events.osterbotten.fi och visitvaasa.fi.

Åminne Folkpark, www.aminnefolkpark.fi


28.5 dans, 15.6 konsert, 8.7 fest, 22.7 dans, 6.8 konsert

Brinkens museum, Museivägen 5, museum.malax.fi


Vi gör städning,
handlar, fönstertvätt,
trädgårdsarbete,
vedarbete, byggen,
renovering, flytthjälp,
mm.
Hur kan vi
hjälpa dig?

050 58 99 741

MALAX
www.enhjalpandehand.fi




Krister: 050-554 2800 Malax,
Anders: 040-760 0978, Niklas: 040-534 0164
Pörtom



Kvarkens båtmuseum, Åminnevägen 433, Malax.


Sibbo-Box
Tel. 0400-697778
Rönnkullavägen 33

UTPLANTERINGSVÄXTER,
AMPELBLOMMOR,
GRÖNSAKS- OCH
KRYDDPLANTOR SAMT
GODA TOMATER OCH GRÖNSAKER
www.lindbergstradgard.fi

Kvarkens båtmuseum öppet 28.6-7.8 tis-sön kl. 13-18

Hembygdsmuseet i Petalax, www.bykiston.fi/museet


LINDBERGS TRÄDGÅRD

Brinkens museum öppet 28.6-6.8 tis-lör kl. 13-18
Hembygdsdag 10.7: mässa 13.00, kaffe 14.00, program 14.30
Blommornas dag söndag 7.8 kl. 13,
Kulturmiljödagen söndag 11.9 kl. 13

Öppet i juli tisdagar 17-20, bakluckeloppis, 40-talet, trivselkväll etc.

Bergö hembygdsmuseum, www.bergo.hembygd.fi


Öppet 29.6—31.8 onsdagar 18-20 och lördagar 13-16

Sommarteater i Petalax, 7.7—17.7, www.bykiston.fi
Arbetsgruppen i Petalax


Sommarmarknad 8.7 kl. 12-16, Öppna trädgårdar 23.7 kl. 11-16

Veterantraktordag lördag 16.7, www.malaxveterantraktor.fi
Art in Malakta, www.malakta.fi, 28.5 Vasa körfestival, 4.6 ljudverkstad,

10.6 konsert, 29.8-4.9 Mural Rural, 9-10.9 festivalen New Beginnings

Kvarkenträffen, nationell orienteringstävling, Åminne 20-21.7.
Picknick vid Brinkens museum 7.8 kl. 14-18, ta med egen mat och dricka,

vi ordnar musik och program, kom och gå som då du vill, malax.fi/fritid/kultur

Kulturvandring kring kyrkbacken i Malax, start vid Malax kyrka


Se mera info på www.malax.fi/fritid/kultur

Välkommen till Malax!

TRÄDGÅRDSÖPPET!
30.5-23.6.2022

LAHNAKOSKI

Petterssonsvägen 33

må-to: 7-19
fredag: 7-16
lö-sö: 10-15

må-fred: 9-19
lördag: 9-15
sö: stängt

lindellflowers.fi
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ESSE

Växthusvägen 14

HEINOLASVÄNGEN
Koppinensvägen 3, Karleby
Tel 020 757 1050

Kunde man tänka sig en mera inbjudande
idyll att tillbringa sin ålderdom i, knappast.
Mera information om Hedvig Sofiahemmet får du av
hemmets föreståndare Johanna Börman-Långström
eller disponent Björn Sundqvist (tel 0400 444 393)
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Trädgårdstider
Lador av hyvlat trä Lador av hyvlat trä
Timmer 8 m2 och 12Timmer
m2
8 m2 och 12 m2
Även hyvlade lister och
Även hyvlade lister och
golv i gammaldags stil
golv i gammaldags stil

Tel. 050-514 9905
Tel. 050-514 9905
- Självbetjäning fram till midsommar!
Tuvasvägen 12, 66100 Malax Tuvasvägen 12, 66100 Malax
www.tratjanstfmelin.fi

Lokalproducerade fyrar och stenkorgar

Gårdsstubbar som är i vägen?

Boka tid för
STUBBFRÄSNING
Kom ihåg hushållsavdraget!
www.stubbtech.fi
Jens 0505344033
Thomas 0414325373



Kolla in våra produkter på:
www.granlunds.com
eller slå en signal 06-7641033

Firma
K.Rusk
- Gräsklippning

-Städning
- Byggstädning
-Fastighetsskötsel

046-5743685
rusk.kristoffer@gmail.com
Molpe
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LEDIGA TJÄNSTER

MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Sedan länge förtidspensionerad vuxenutbildningsföretagare och gymnasielektor hyr med det snaraste
mindre ålderdomsbostad
enligt FPA hyresnorm i Åbo,
antingen i innerstaden
eller med täta och korta
trafikförbindelser dit.
T. 044-9639725
Hemvändande norgefarare
i byggbranschen önskar
hyra möbl. etta el del av
lgh. i Kyrkslätt, Esbo el.
Vanda. Lugn + skötsam.
Tel: +47 47660536
Önskas hyra 1:a i centrala
Helsingfors. Rök- och
djurfri. Max hyra 800€.
Tel: 050-3746414 / William

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

Nykarleby församling lediganslår en tjänst som

FÖRSAMLINGSPEDAGOG
Vi söker vi dig som har en längtan efter att arbeta med
ungdomar, konfirmander och juniorer. Arbetet inleds 15.8
eller efter överenskommelse. Lön enligt KyrkTAK 502.
Ansökningstiden utgår 8.6.2022 kl. 16.00.
Mer information om tjänsten och kontaktuppgifter finns
under information på www.nykarlebyforsamling.fi

Uthyres bra etta 26,5 m2 i
centrala Hagalund, Esbo.
Fr.o.m. 1.6.22, hyra 650
€/mån. Tel
050-3294515/Sebastian
Trevlig och ljus 2h+k,b
att hyra i Borgå centrum.
48,5kvm, 750e/mån exkl.
vatten o. el. Renoverad ’19,
ledig från 1.6. Ring Michaela/0445729451
Anspråkslöst sommartorp
med strandbastu i Borgåtrakten åt hjälpsam och
händig person, par eller
liten familj. Tel. 041 759 6378
Matteus Åldringshemsstiftelse hyr ut 2 r+k i Botbygård, Helsingfors, som
bostad för person över 60
år med låg inkomst (rökfri,
inga husdjur). Inte serviceboende. Hyresgästen ska
gärna ha anknytning till
östra Helsingfors. Intresserade ombeds kontakta
Bi Hagman, bi43ha@gmail.
com eller tfn 040-5605065.
Ansökan kan också postas
till Matteus Åldringshemsstiftelse, c/o Dahlberg,
Kvarndammsv 11 E, 00920
Helsingfors.

DIVERSE
Vackra GRAVSTENAR direkt
av Östman i H:fors, Esbo,
Vanda och Vasanejden.
Lång erfarenhet - Svensk
betjäning - kommer gärna
på hembesök. Ring Bjarne
Östman tel. 0400-663573
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Tarvitsetko vuokra-asunnon ?

Vi har radhus- eller våningshus
lägenheter i Smedsby, Kvevlax,
Solf, Petsmo, Jungsund och i
Replot.

Meillä on rivi- tai kerrostalo asuntoja
Sepänkylässä, Koivulahdessa
Sulvalla, Petsmossa, Jungsundissa
sekä Raippaluodossa,

Fastighets Ab Korsholms Bostäder
Centrumv 4 / Keskustie 4, 65610 Korsholm / Mustasaari
Tel / Puh 06-3277123 , 0400 188 083
www.korsholmsbostader.fi

Har du antikviteter, arvegods, värdelösöre?

Med omsorg och omtanke om Er

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

Marjamäki Ab

AB GAMLAKARLEBY AUKTIONSKAMMARE

VÅR ERFARENHET – ER TRYGGHET
Begravningsbyrå

Även gravstenar m.m.

Herrholmsgatan 14, Jakobstad. Tfn 06 723 1730 dygnet runt

Folkskolegatan 1, Karleby
Mäklare Raul Pohjonen 044 913 8284

info@begravningsbyramarjamaki.fi

Finlands Begravningsbyråers Förbund
auktoriserad begravningsbyrå

RESERVDELAR FRÅN OSS

Uthyres 1rum+kv33m2.
Inglasad balkong. Bilplats.
Skolhusg.27B Vasa.Genast
ledig. Ring 0505254502
39 m2 genast ledig trevlig
tvårummare med välutrustad
kokvrå, badrum och balkong
i Helsingfors, Södra Haga.
Gott skick i sanerat husbolag.
Bra buss- och tågförbindelser.
Långtidsavtal.
Tel. 0400 411621

Behöver du en hyreslägenhet ?

Fullständig begravningsservice sedan 1912
KARIS

Köpmansg. 18, 044 509 1817

HANGÖ

Bulevarden 9, 044 509 1819

EKENÄS

Gustav Wasas g. 14, 044 509 1818

INGÅ, SJUNDEÅ

044 509 1817

D E J O U R 24 h 0400 473 391

BIOGAS

Naturligtvis!

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

För renare
luft & miljö

FINLANDS STÖRSTA SVENSKSPRÅKIGA BILDELSÅTERVINNING

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

BESTÄLL FESTMATEN
FRÅN OSS!
CATERING & BESTÄLLNINGAR
Vi ordnar catering för både större
och mindre fester,
allt enligt dina önskemål
GRILLBUFFÉ MED ONEIL
Även denna sommar erbjuder vi
Oneils populära grillbuffé
Vi grillar på plats för den allra
bästa upplevelsen.
Ta kontakt för mer info

Västra Jeppovägen 288
(längs med Riksväg 19)

www.jeppobiogas.fi

Diamanthåltagning
av högsta kvalitet.

Timanttisahaus
ammattitaidolla.

Diamantborrning - Diamantsågning- Golvsågning
Timanttiporaus - Timanttisahaus - Lattiasahaus
Begär en offert redan idag! Pyydä tarjous jo tänään!
040 657 3320 / info@sbsteam.fi
SBS Team Ab - tfn/puh. 050 338 0730
Sofiedahlsgatan 23, JAKOBSTAD
Sofialaaksonkatu 23, PIETARSAARI

ONEIL´S

KITCHEN

Simhallsvägen 4, Närpes
Tel. 06 224 1933, Lotten 040 960 5028
040-960 5028 eller info@oneils.fi
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Maria evig jungfru?

Det handlar om en allmänkyrklig tro
Svar till Hjördis Förars, KP
9/2022:
Frågan om Jesu familjeförhållanden är inte helt entydig. De
flesta är säkert överens om att
Josef inte var Jesu biologiske
far. Då ter det sig märkligt att
Maria i Lukas 2:48 utbrister:
”Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga.” Maria, om någon, bör veta bättre. Redan i Lukas 2:33 läser vi: ”Hans far och mor förundrade sig över vad som sades
om honom.”
Vi måste alltså skilja mellan
olika typer av familjeband; biologiska och sociologisk-juridiska. Josef är Jesu far i meningen försörjare. De ingår i samma matlag. Men där tar det slut.
På samma sätt förhåller det
sig med Jesu bröder och systrar i Matteus 13:55–56. Möjligen hör de till samma mat-

lag, utan att vara barn till Maria – men eventuellt till Josef.
Eller så är de nära släktingar.
För, faktum är ju att evangelierna inte explicit nämner något om att Maria skulle ha fött
flera barn.
I Lukas 2:6 läser vi: ”hon födde sin son, den förstfödde.” Ordet förstfödd skall ses i samband med offerkulten. Lukas
2:23 hänvisar till Mose lag: varje
förstfödd av mankön skall helgas åt Herren. Men förstfödd
utesluter inte enfödd – många
mödrar har fött bara en son.
Frågan om samboförhållanden hör inte hit. Det var helt
möjligt för Jahvededikerade
personer att leva i kyskhet,
mitt i samhället. Man behövde inte fly ut i öknen. Om vi
spekulerar i Marias och Josefs
förhållande, säger det mer om
oss än om dem.

Uppenbarelseboken

Uppenbarelseboken har
många odjur (Upp 12, Upp 13,
Upp 17) liksom det också enligt
Johannes finns många antikrister (1 Joh 2:18–19). De har utgått
från de kristna, men hörde aldrig till oss. Antikrist är en lögnare som förnekar Fadern och
Sonen, 1 Joh 2:22. Det har funnits många antikrister som likt
odjuret har krävt all makt och
lydnad. De har klätt sig i frälsarens skepnad, men deras psyKYRKPRESSEN NR 11 • 25.5.2022

Hjördis, du skriver, i svepande ordalag, att Luther bröt med
många katolska dogmer. Men
observera då att den Augsburgska bekännelsen inte nämner Mariologin (läran om Maria) såsom kyrkoskiljande. Med
andra ord omfattar reformatorerna den allmänneliga kyrkans
Mariologi.
Vidare kan vi läsa i Konkor-

dieformeln, kap. VIII Om Kristi person: Han (Kristus) bevisade redan i moderlivet sitt gudomliga majestät på det sättet,
att han föddes av en jungfru
utan att hennes jungfrulighet
kränktes. Därför är hon i sanning Guds moder och har likväl förblivit en jungfru.
Frågan om huruvida Jesu
bröder och systrar trodde på
Jesu messiasanspråk ( Johannes 7:5) saknar relevans. Toran
(sedvänjan, lagen) gällde dem
oavsett, med full kraft, och de
hade varit skyldiga att ta hand
om sin mor.
Det är riskfyllt att spekulera.
Men jag har svårt att tro att Jesus skulle ha funnit sina egna
syskon olämpliga att ta hand om
Maria, och därför gett uppdraget till en lärjunge. Maria hade funnit tanken motbjudan-

de, och syskonen kränkande.
Men om Maria inte hade andra barn, då förändras läget.
Du förknippar läran om semper virgo (alltid jungfru) med
den romerska kyrkan – kanske
också med något suspekt. Men
det handlar om allmänkyrklig
tro som många kyrkor bekänner/erkänner – däribland vår
lutherska kyrka.
Frågan handlar egentligen
inte om mitt sätt att läsa Bibeln,
eller ditt sätt. Som präst strävar
jag efter att följa Kyrkans tro,
efter bästa förmåga. Jag läser
Bibeln mot bakgrunden av Kyrkans bekännelse; den nicenska
tron, och vår kyrkas bekännelseskrifter. För egen del har jag
inga betänkligheter gällande
Kyrkans tro.
FRED LINDSTRÖM
Helsingfors

Rekommendationer

Odjuriska krig
På 60-talet var andra världskriget närmare än millennieskiftet är nu. Alla unga hade konfronterats med kriget i folkskolan. Det ultimata kriget skulle
börja när som helst. Uppenbarelseboken och andra profetior förklarades ivrigt. Somliga
trodde sig kunna tyda vad allt
betydde till punkt och pricka.
Snart skulle de heliga föras bort
bland molnen – det fanns till
och med en film om det – Kristus komma tillbaka och det tusenåriga riket börja.
Det fanns också de som på
sätt och vis var besvikna. Var
inte det förra kriget redan det
ultimata kriget, var inte Hitler
det Odjur som Uppenbarelseboken talar om? Var inte förstörelsen förorsakad av Hiroshimabomben den som Uppenbarelseboken skildrar?

”Frågan handlar
egentligen inte om
mitt sätt att läsa
Bibeln, eller ditt
sätt.”

kopatiska lögner är en drakes
tal, draken som är ”ormen från
urtiden, han som kallas Djävul
och Satan, han som förför hela världen” (Upp 12:9).
Människan har stor lust att
förklara Bibelns profetior och
stämpla än den ena stormakten som antikrist, än det andra som draken. Det är inte förbjudet att spekulera kring vad
profetiorna betyder, men vi har
fått livet för att leva som Guds
barn, inte för att sjunka i fantasier om framtida kungakronor och härskarmakt. Alla har
vi inom oss ett litet maktlystet
odjur och en liten antikrist som
vill sätta sig emot Gud. Somliga har både vilja och möjlighet
att låta dem växa stora.
Vi har nu i över tjugo år sagt
varandra ”Allt är lugnt och
tryggt” (1 Thess 5:3) och vaknat till ett krig mitt i Europa,
där vårt grannland är inblandat. Bibeln säger att det kommer
att bli ännu värre, men Gud är
med oss (Matt 1:23), han frälser
oss från det onda (Matt 6:13).
Vi får och skall be för fred, så
som Paulus också börjar sina
brev: ”Nåd och frid.” Guds frid
skyddar även i kriget (Fil 4:4–7).
KIRSTI RIIPOLA,
Nagu

Psykologiskt stöd och vård
till flyktingar
För närvarande tar Finland
emot mer flyktingar än tidigare. Det är viktigt att ett flyktingmottagande görs korrekt
såväl i det akuta krisskedet som
vid vård av PTSD – post-traumatiskt stressyndrom. Av de
ukrainare, asylsökande och
kvotflyktingar som kommer
till Finland har många hemska upplevelser i bagaget och
kan vara i behov av psykiskt
stöd och vård. Psykiskt stöd
och vård kan behövas redan
vid ankomst, eller i ett senare skede. Vi vill här lyfta fram
vilken vård som rekommenderas och som har visat sig fungera bäst.
Den första tiden efter att
en akut kris inträffat är den
primära insatsen att ge psykosocialt stöd. Psykosocialt
stöd kan vara att främja återställandet av trygghetskänslan genom att lugna ner stressreaktionerna samt stödja individen att använda sina resurser. Aktiv behandling ska
undvikas under de första veckorna efter traumat. Behandlingen ska baseras på en noggrann individuell bedömning.
Man bör försöka lugna ner
kraftiga stressreaktioner ge-

”Av de ukrainare, asylsökande och
kvotflyktingar som kommer till Fin
land har många hemska upplevelser
i bagaget och kan vara i behov av
psykiskt stöd och vård.”

nom att erbjuda psykosocialt stöd. Psykologisk debriefing förebygger inte post
traumatiskt stressyndrom utan kan tvärtom leda till ökade
stressymtom. Användning av
bensodiazepiner ska undvikas
(https://www.kaypahoito.fi/sv/
gvr00040).
Om det visar sig att en person har drabbats av PTSD så
rekommenderas enligt god
medicinsk praxis (https://www.
kaypahoito.fi/sv/gvr00040) behandlingar i form av specifika kognitiva beteendeterapier
(KBT) så som traumafokuserad KBT, andra kognitiva terapier, EMDR-terapi (ögonrörelseterapi) eller narrativ exponeringsterapi (NET). Vid

långvarig behandling kan en
kombination av psykologiska interventioner och läkemedelsbehandling vara effektiv.
Noggrannare beskrivningar och rekommendationer på
svenska hittas här: https://www.
kaypahoito.fi/sv/gvr00040#T2
STYRELSEN FÖR FÖRENINGEN FÖR
PSYKOTERAPIER MED KOGNITIVOCH BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING”
Ordförande: Petra Berg
Vice ordförande: Åse Fagerlund
Sekreterare: Nathalie Sik
Kassör: Thomas Erickson
Styrelsemedlemmar:
Yvonne Österblad,
Monica Gammelgård
och Ingrid Wager.
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Hitta dina böcker hos

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

Två lindansare gifte sig. – Måtte Herren hålla sin hand över er, sa vigselprästen. – Under oss, pastorn! viskade bruden, under!

– Jag älskar att skriva, säger
Louise Häggström.
FOTO: MARKUS PRITTINEN

Som att skriva dagbok
Louise Häggström och hennes man valde att säga upp sig
från sina jobb och flytta till Bergen, en stad i ett land de
aldrig besökt tidigare. Hon bloggar på
Andetag-bloggen på Kyrkpressens sajt.
TEXT: CHRISTA MICKELSSON
– Jag skriver om att flytta till och leva i
Norge och allt vad det innebär – blandat
med en hel del personliga funderingar
och åsikter, säger Louise Häggström,
en av Andetag-bloggarna på www.kyrkpressen.fi.
Berätta lite om dig själv!
– Min man beskriver mig så här: bubblig, snäll, omtänksam och pratsam. 2020
fick jag min efterlängtade examen i journalistik och kommunikation. Jag jobbade 2,5 år som informatör, fram tills
i somras när min man och jag flyttade till Bergen.
Varför blogg?
– För att jag älskar att skriva. Och ibland
kan jag vara rolig om jag riktigt försö-

ker. Jag bloggade sporadiskt som tonåring, men slutade ungefär när jag började studera första gången. Jag tog upp
bloggandet igen när jag fick chansen att
skriva för Andetag. Bloggandet blir också som en slags dagbok. Jag är glömsk så
jag googlar alltid mitt recept på granola när jag ska laga det – vilket är minst
en gång i veckan!

människor som inte brytt sig om vare sig jag tror eller inte, så jag har faktiskt aldrig upplevt att det som problematiskt. De allra flesta gånger jag berättat om min tro har jag mötts av nyfikna frågor, vilket bara är kul.
Vad gör du i sommar?
– Sommarjobbar på Österbottens Tidning i två månader. Går på tre bröllop,
varav jag är toastmaster på två. Träffar
familj och vänner och njuter av en sommar i Jeppis!

Vad skriver du inte om?
– Jag skriver inte direkt om tro, även om
det kanske kan lysa igenom i mina texter
ibland. Men om någon frågar berättar
jag gärna – så det får man gärna göra!

Vilken är din favoritperson i Bibeln
(inte Jesus)?
– Rut. Hennes berättelse handlar om nåd
och ett starkt vänskapsband, vilket jag
tycker är fint och viktigt. Hon vägrade
lämna sin svärmor och nära vän och sa
därför ”Dit du går, går också jag, och där
du stannar, stannar jag.” Överlag intresserar jag mig för kvinnorna i Bibeln. De
kunde gärna synliggöras mer, tycker jag.

Hur är det att vara ung och kristen i
Finland idag?
– Jag har alltid varit omgiven av fina

Favoritverksamhet i församlingen:
– Jag älskar Stillhetens yoga i Johanneskyrkan. Alldeles underbart koncept!

Louise Häggström
Ålder: 27
Bor: Bergen, Norge. ”Jag kommer från
Pedersöre och har bott i Vasa, London och Helsingfors. Några somrar i
Jakobstad.”
Gör om dagarna: Studerar visuell kommunikation vid Universitetet i
Bergen. Har en examen i journalistik
och kommunikation.
Intressen: Grafisk design, att skriva,
sushi (och annan god mat), promenader med en ljudbok i öronen.
Familj: Gift med Markus. Har en
mamma, tre systrar, tre ingifta och
sex syskonbarn.
Hur var du som barn? ”Blyg och lite ensam. Resten av livet har jag velat
vara i centrum.”

