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Kristendom
med egna ord
»Det vi
borde göra
är att sopa
bordet rent
på religiösa
fraser och
beskriva
själva.«

bra på att kommunicera den. Vi kan eller vågar inte översätta eller redogöra för vad vi gör –
när vi tror.

EN AV VÅRA texter i den här tidningen under våren fick många tummar upp på sociala
medier. Det var redaktionsansvariga Sofia
Torvalds personligt hållna text om bön, i ett
av våra nummer i mars.
Vårt särskilda mål med Kyrkpressen är
att vara ett hej till alla dem i den evangelisk-lutherska kyrkan som får tidningen för
sin kyrkoskatt, men som inte själva går i kyrkan så ofta. Eller slinker in på vår webbplats
av intresse. Eller bläddrar på biblioteket.
Med texten om bön verkar det som om vi
hade nått fram. Responsen var tyst (som bön)
och kom från folk vi, skam att säga, kanske
hade trott inte var så intresserade av frågor
om tro. Eller av en tyst, from och andlig vana
som att be.
”DET ÄR SOM att blunda och dyka. Jag sparkar mig neråt utan att se. Jag trevar mig fram
till ord, jag trevar mig fram till bilder”, skrev
Sofia Torvalds om bön.
En Jesusbild i ett rum där det börjar skymma.
En värld där det inte är natt eller dag. En trappa man går ner för och hittar en hemlig trädgård. En dörr att banka på och skrika.
MERA SÅDANT. Den som tror behöver börja säga och formulera saker med egna ord.
Med bilder vi själva har målat, och inte bara
skärmdumpat av någon annan.
En del av kraftlösheten i modern kristendom,
kanske av religiositet överlag, är att vi är inte är

DEN KRISTNA traditionen har förstås sin
ram för vad god bön är. Fader vår är introducerat av Jesus själv. Det är inte bara en mall
utan också också ett stycke världslitteratur
som sammanfattar vad vår tro handlar om.
Men vår tradition beskriver mest hur man ber,
mindre vad som sker i oss då. Där är våra inren
väldigt olika och det blir fel att lägga dogmatiska regler på det.
I FINLÄNDSK kristen tradition (och bland
dem som betraktar den från sidan) gror en rejäl ångest för renlärighet. Det är rädslan för
att säga någonting personligt som inte uppfyller en luthersk, tyskt fyrkantig lärologik.
Det vi borde göra är att sopa bordet rent på
religiösa fraser och beskriva själva. I stället går
vi och är rädda att någon ska höja pekfingret
och säga nej, det där är katolskt, new age eller
gnostiskt.
Men om vi inte kan illustrera vår tro med egna erfarenheter blir allt bara ett dogmbingo som
jagar den rätta raden. Eller ett strössel av bibelverser som gör insändare och debattexter lika
teologiskt perfekta som de är livlös och dålig
kommunikation.
Där trär man GT- och NT-citat på strån som
blåbär och smultron efter varandra som om det
var den matematiska koden i bärens följd på
strået som var det viktiga. Och inte den ljuvliga sommarsmaken av bär på ett strå av timotej
och de minnen de gav för livet.
Berätta om bärstrået. Berätta om hur du anade Gud första gången. Berätta med egna ord.
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och
samhälle vid Kyrkpressen.
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Dennis Svenfelt hörs
för sista gången

Barndomen på
internat var tung

Hon känner sig
hemma i sin prästroll

Har blivit ledd hela
vägen fram

Vid sitt möte den 16
juni fattar domkapitlet
beslut om huruvida
Dennis Svenfelt får
fortsätta verka i prästämbetet. Sid 5

Åsa A Westerlund och
Stefan Vikström har
båda bott på internat
i flera år. De har både
svåra och glada minnen, och är präglade av
dem på gott och ont.
Sid 8

Redan som barn kände Ingrid Björkskog ett
starkt kall att bli präst.
– Men då kändes det
omöjligt att bli präst,
i och med att jag är
kvinna.
Sid 18

Anne Holm-Haavistos
liv har gått i märkliga
kringelikrokar – och
varje gång har Gud –
efter att hon kämpat
med tvivel och svårigheter – lett henne rätt.
Sid 20
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”Ukrainarna
är lugna, framåt och ser mot
framtiden”

Vem är du? Med diakoni,
ekumenik och religionsdialog
i sitt bagage använder
Virpi Paulanto nu sin erfarenhet i jobbet som Borgå stads
flyktingkoordinator.
TEXT OCH FOTO: JAN-ERIK ANDELIN
Under Ukrainavåren har Virpi Paulanto, 46,
jobbat som den ena av Borgå stads två flyktingkoordinatorer. Hon styr ihop ett brokigt frivillig
arbete och ordnar med bostäder för de ukrainare
som har valt Borgå som sin tillflyktsort.
Virpi Paulanto är diakon och teolog till utbildningen, engagerad i frågor om integration,
mångkultur, ekumenik och religionsdialog.
Läget så här långt i Ukrainavåren?
– Så här långt in på våren är det nu att stöda ukrainarna att hitta jobb. Vid sidan av humanitär hjälp,
kamratstöd och frivilligverksamhet är det viktigt. Arbetsgivarna är ivriga och innovativa och
med rätt så små språkkunskaper kan man få jobb.
Det är kanske att generalisera, men vad är
ditt intryck av ukrainarna?
– Jag har inte träffat så många än för min arbetsbild handlar mycket om förvaltning. Men jag
KYRKPRESSEN NR 12 • 8.6.2022

har en bild av att de är positiva, företagsamma,
lugna och väldigt fast inriktade på framtiden.
Du talar ofta här i stan om att flyktingarna
inte bara behöver mentalt utan också andligt stöd?
– Det är min erfarenhet, både ekumeniskt och
också annars att man behöver bejaka en människas egen religiösa bakgrund. Det har en stor
betydelse i att bli integrerad i ett nytt land att
man också hittar sin egen religiösa gemenskap.
När jag jobbade för Anglikanska kyrkan i Finland såg jag hur viktigt det var att anglikaner
till exempel från Pakistan och Sudan fick veta
att här fanns en anglikansk kyrka.
Slår församlingar lätt vakt om ”sina egna
flyktingar”?
– Tja, det där är väl att karikera lite... Men det
är ju bara realism att en luthersk församling
har bättre resurser än en liten minoritetsförsaming. Jag har alltid talat för det ekumeniska.
Här i staden har jag sagt att huvudsamarbetspartnern inte bara är den finländska lutherska
församlingen, utan alla församlingar. Med gemensamma resurser åstadkommer vi mera. En
har utrymmena, en annan har folk som gör saker, en tredje har nätverken.
Hur bra har de evangelisk-lutherska församlingarna har reagerat på läget?
– I Borgå tycker jag de har gjort det verkligt

GÖR:
Flykting
koordinator i
Borgå, diakon
och teolog,
bakgrund i ekumenik och
religionsdialog .
FAMILJ:
Bor i Nurmijärvi,
man, tre barn,
13-20 år
INTRESSEN:
Föreningar. ”Jag
hinner inte med
annat.”
FRÅN:
Jyväskylä.

fint. De organiserar tillfällen där ukrainarna har
fått träffa både finländare och varandra och fått
dem att känna sig välkomna.
Stöter du på att man önskar att flyktingarbetet ska vara fritt från religiös påverkan?
– Det är väl klart att då man ordnar ett tillfälle
tillsammans med Röda Korset så kan man inte förvänta sig att få avsluta det med en andakt.
Jag har nog uppfattat att församlingarna uppskattas för deras arbete. Det är väl för själva kärnan. Att vi ser människan som en helhet. Och
att de kan reagera snabbt. Myndigheterna agerar ju långsammare för att de behöver göra rätt
inför lagen. Men den tredje sektorn kan ge akut humanitär hjälp, mat och kläder.
Har du sett någon skillnad i viljan att hjälpa
nu jämfört med tidigare års flyktingvågor?
– Jag vill inte tala om rasism. Men nog har
det varit en skillnad, när det nu kommer kvinnor och barn från ett europeiskt land som vi etniskt och religiöst kan känna igen oss i och identifiera oss med.
Vad hoppas du av flyktingläget i höst?
– Att ukrainarna skulle få långvariga vänskaps
relationer och sedan komma in i samhället på
samma sätt som vi andra. De är som det står på
tågvagnar: saattaen vaihdettava, att behöva växlas in på sitt nya spår varsamt.
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NYHETER

Samarbete eller fusion,
Kaskö har nu bollen
Nu borde man öppet och fördomsfritt utreda allt från ett utökat samarbete till en samgång
mellan Närpes och Kaskö församlingar. Men utredningen görs
inte om inte de förtroendevalda
i Kaskö begär den. Kristinestad
berörs inte i detta skede.
TEXT: JOHAN SANDBERG

TIPSA
OSS!

Har du ett
nyhetstips?
Epost:
redaktionen@
kyrkpressen.fi
Telefon:
040 831 6902
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Det är resultatet efter mötet med kyrkoherdarna och de ledande förtroendevalda från Närpes, Kaskö samt Kristinestads svenska och finska församlingar förra veckan, ett möte som biskoparna Bo-Göran Åstrand och Matti Salomäki kallat till.
– Det stod klart att Kaskö församling är i en
svår situation. Enligt sin egen bedömning klarar
sig Kaskö ekonomiskt i den nuvarande formen
ännu tre eller fyra år. Något måste göras. Det
inser de själva också, säger Åstrand efter mötet.
Först talade Kasköborna för ett utökat samarbete.
– Men hela gruppen fick en samsyn om att
det bästa skulle vara att göra en öppen och fördomsfri utredning där man går genom alla modeller från ett utökat samarbete till en samgång
mellan Närpes och Kaskö.
Gruppen som samlades i Närpes hade ändå inte mandat att besluta om att göra utredningen.
– Nu är bollen hos de förtroendevalda i Kaskö. Vill de ha utredningen som vi i både Borgå
och Lappo stift rekommenderar så ska de själva begära den. Nu väntar vi på vad de säger när
de diskuterat saken i Kaskö.
Enligt Åstrand har de ingen tid att förlora. En
utredning tar ett år.
Församlingarna i Kristinestad var med på mötet eftersom de ligger i närområdet. Men båda
meddelade att i det här skedet inte vill delta i
utredningen. Nu gäller det Närpes och Kaskö.
– Jag fick intrycket att Närpes representanter
är öppna för att vara med i en utredning utan att
låsa sig vid någon modell redan nu.
Kaskö har tidigare sökte samarbete med Närpes men fått avslag.
– Hur man kan samarbeta ser man på om utredningen blir av. Ett samarbete förutsätter ett
samarbetsavtal och att medarbetarna går med
på att göra samarbetet. Man kan inte tvinga en
anställd i en församling att jobba i en annan.
Tidigare har det varit svårt att avdela personal.
En sammanslagning innebär att Kaskö byter stift.
– Utan att föregripa något så är båda stiften
välvilligt inställda till det. Kasköborna ser också båda stiften som möjliga.

Biskoparna Bo-Göran Åstrand och Matti Salomäki mötte gemensamt förtroendevalda i Sydösterbotten.
FOTON: KYRKANSBILDBANK/AARNE ORMIO OCH JANI PIHLAJA /TOP FOCUS

Vågar du gissa hur det går vidare?
– Jag hoppas att Kasköborna kan tänka sig att
göra utredningen. Jag hoppas att Närpes och Kaskö då tillsammans ska kunna slå sig ner och
fundera över vad de vill göra. Det tror jag att de
klarar av att göra. Man är beroende av varandra
i regionen och det hjälper inte att det går bra i
egen församling om det går dåligt för grannen.
Andan av att man vill hitta en lösning som kan
avhjälpa situationen fanns under mötet.
– För min del är jag glad över att vi inta bara

talar om samarbete mellan stiften utan också
gör det. Min bedömning är att det här har förutsättningar att gå vidare. Vill de har utredningen får de den snabbt.

"Ett öppet kort"
Jarmo Tarkka, viceordförande i kyrkorådet i
Kaskö bekräftar att Kaskö tagit emot bollen.
– Vad det leder till är ett öppet kort. Det vet
vi inget om ännu. Det är nu något vi måste diskutera i fullmäktige, säger han.
KYRKPRESSEN NR 12 • 8.6.2022

Anderssén-Löf och Ray är
toppkandidater i dekansvalet
Fem personer sökte jobbet som
stiftsdekan och intervjuades.
Domkapitlets intervjugrupp
valde att låta Mia Anderssén-Löf
och Tomas Ray gå vidare.

Mia Anderssén-Löf och Tomas Ray ska lämplighetsbedömas för stiftsdekansjobbet. FOTO: ARKIV/
JOHAN SANDBERG OCH SOFIA TORVALDS

TEXT: SOFIA TORVALDS
Men väger inte intervjugruppens åsikt ändå ganska tungt?
– Jo, åtminstone ur intervjugruppens synvinkel. Vi strävar efter att nå samsyn kring vem
vi prioriterar och väntar med spänning på vad
lämplighetsbedömningen kommer att utvisa,
säger biskopen.

Jobbet som stiftsdekan söktes av fem personer:
Mia Anderssén-Löf, Johanna Björkholm-Kallio, Monica Heikel-Nyberg, Karl af Hällström
och Tomas Ray. Domkapitlet tillsatte en intervjugrupp för att intervjua alla fem. Sedan valde gruppen ut två kandidater – Mia Anderssén-Löf och Tomas Ray – för ytterligare en intervju. Dessa två ska dessutom lämplighetsbedömas av ett utomstående företag.
– När vi fått den bedömningen har intervjugruppen ännu ett tredje möte, där vi kommer
med ett konkret förslag till vem som ska väljas,
säger biskop Bo-Göran Åstrand.
Men han poängterar att det här enbart är ett
förslag från intervjugruppen. Alla de fem kandidaterna är fortfarande med i valet, som görs
vid domkapitlets möte den 16 juni.
– Vi har inte mandat att gallra bort någon, så
alla fem är fortfarande valbara.

»Alla fem är fortfarande
med i valet.«
I intervjugruppen ingår, förutom biskopen,
tf stiftsdekan Robert Lemberg, domkapitlets
lagfarne assessor Lars-Eric Henricson, stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark och
domkapitlets notarie Linus Stråhlman.

Nu avgörs om Svenfelt ska avkragas
Församlingspastor Dennis Svenfelts framtid i kyrkan avgörs vid
domkapitlets möte den 16 juni.
– Det är en utmanande situation,
säger biskopen inför mötet.
TEXT: SOFIA TORVALDS

I oktober i fjol meddelade Dennis Svenfelt,
församlingspastor i Pedersöre, att han kommit till att han inte kan samarbeta med kvinnor i prästämbetet. Det här var inför att Mia
Anderssén-Löf skulle börja som kyrkoherde i Pedersöre.
Svenfelt blev avstängd från prästämbetet för
fyra månader, en avstängning som sedan förlängdes. Men den 16 juni kommer domkapitlet att fatta det slutgiltiga beslutet om Dennis
Svenfelts framtid.
– Domkapitlet måste nu fatta beslut om huruvida Dennis Svenfelt fortsätter i prästämbetet
eller om ämbetet för tillfället lyfts bort. Prövo
tiden och betänketiden kan inte vara längre än
KYRKPRESSEN NR 12 • 8.6.2022

Dennis Svenfelt vid prästvigningen i mars 2021.
FOTO: ARKIV/LINNEA EKSTRAND

så här, säger biskop Bo-Göran Åstrand.
Svenfelt arbetar för tillfället som frivillig
arbetare inom Svenska lutherska evangeliföreningen och undervisar vid en bibelskola i Asella i Etiopien. Det är fortfarande oklart om han
kommer att kunna närvara vid domkapitlets
möte, eller om intervjun kommer att ske på distans som videointervju.
– Vi har sagt att han också kan ha ett ombud med sig om han så önskar, säger biskopen.
Före mötet kan biskopen inte gå in på precis vilka frågor Dennis Svenfelt ska svara på.
Alla domkapitelsmedlemmar har nämligen rätt
att ställa frågor.
– Men det är klart att samtalet kommer att
kretsa kring samarbetet med kvinnliga prästkolleger.
Biskopen tycker det är bra att frågan bollas
av hela domkapitlet tillsammans, och att alla
har en chans att höra hur Dennis Svenfelt ser
på situationen.
– Men det är klart att det är en svår och utmanande situation vi befinner oss i, säger han.

»Prövotiden och betänketiden
kan inte vara längre än så här.«
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FOTO: UNSPLASH

I år flaggas det bara med Finlands flagga på sommarens
gammallaestadianska stormöte.

Bara Finlands flagga vid
laestadianmötet i Loppis i år
Rysslands anfallskrig i Ukraina har lett till att man
vid gammallaestadianernas sommarmöte i Loppis
inte får se en lång rad med flaggor från de länder där
Fridsföreningarna idkar missionsarbete. I år blir det
enbart Finlands flagga som vajar i julivinden, rapporterar tidningen Kotimaa.
Beslutet fattades av styrelsen till Finlands Fridsföreningars centralförbund förra veckan. Flaggfrågan har väckt livlig debatt inom rörelsen, och beslutet var att slopa raden av utländska flaggor eftersom
Rysslands flagga möjligen kunde läsas som ett politiskt ställningstagande.
FOTO: CHRISTA MICKELSSON

I sommar kan de turister som besöker domkyrkan njuta
både av ett café och av italiensk pizza.

Nytt matkoncept i Helsingfors
domkyrka i sommar
I sommar kan man besöka ett sommarkafé i Helsingfors domkyrkas klockstapel. I katedralens krypta finns även en restaurang, vars pizzaingredienser
kommer från Italien. Det skriver tidningen Kirkko ja kaupunki.
– Det här stöder katedralens turistarbete, säger
Maija Kuoppala, präst i domkyrkoförsamlingen.
Sommarkaféet har prövats även tidigare i klockstapeln, både av frivilliga och av proffs. Nytt för i
sommar är att det hela sköts av restaurangproffs.
– Många kommer nog att gå och titta på kyrkan
samtidigt. Kyrkan har en frivillig inträdesavgift för
turister och förvånansvärt många vill betala den.
Det här hjälper också församlingen, säger Kuoppala.
En flygel av kryptan är reserverad för restaurangen, med plats för 60 personer. Övriga tillställningar i kryptan fortsätter som vanligt.

Rättelse
I vår artikel i senaste nummer av Kyrkpressen (nr 11)
om församlingarnas utmaningar med klimatmålen
för skogen hade Närpes församlings skogsbestånd
beskrivits bristfälligt.
Församlingen äger skog från Pörtom i norr ända
till södra Närpes. De största skogsskiftena finns i
Öster-Yttermark och Finby.
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Kyrkpressen har en stark ställning i Svenskfinland. Men kyrkans ekonomi
ställer också tidningen inför utmaningar. Thomas Rosenberg, det svenska Finlands Herr Tidskrift, hoppas att Borgå stifts ledning ska ha mera
klös för att trygga tidningens framtid.
TEXT: JAN-ERIK ANDELIN

”Kyrkpressen
har en nisch
i mediefältet”
KYRKPRESSEN NR 12 • 8.6.2022

Plock ur rapporten
”Kyrkpressen når långt utöver de församlingsaktivas krets. Församlingarna är beroende av också sina passiva medlemmar, och
av att medlemsflykten upphör. Församlingarna kan inte bara tänka
på sin egen personal.”
”Håll kvar papperstidningen och massprenumerationerna, utveckla regionala sidor, överväg att minska antalet nummer.”
”Skapa mera innehåll och format som unga gillar.”

Thomas Rosenberg tror
på Svenskfinland och dess
institutioner.
Han hoppas
stiftsledningen
gör mera för att
trygga Kyrkpressen. FOTO:
HENRIK MIETTINEN

– Nu är förändringarna inom media sådana att
Kyrkpressen har fått en överraskande stark ställning i Svenskfinland. Det är ju förutom radion
det enda heltäckande medium vi har, på svenska, säger Thomas Rosenberg, samhällsdebattör och förtroendevald inom kyrkan.
Finlandssvensk tv har tappat sin sammanhållande funktion och han saknar den tid då man
på svenska i Finland hade ett brett nät av tidningar, vars chefredaktörer debatterade med och
kommenterade varandra, säger han.
Kyrkpressen har fortfarande en stor upplaga,
även om toppårens 120 000 på åttiotalet i dag
är nere i 76 000 som får tidningen.
Jämfört med dagspressen har KP ändå klarat
sig bättre än många nyhetsmedier. HBL har på
15 år förlorat nästan halva sin upplaga och en del
lokaltidningstitlar har försvunnit helt och hållet.
– Vi har haft en stark tidningspress som har
betytt jättemycket för sammanhållningen. Nu
har den urholkats snabbt.
Thomas Rosenberg har nu lett en utredning
kring Kyrkpressen; den följde på Rosenbergs
eget initiativ i stiftsfullmäktige 2021.

Församlingar hoppar av – och tillbaka igen
Rapporten konstaterar att Kyrkpressens ekonoKYRKPRESSEN NR 12 • 8.6.2022

mi fortsättningsvis bygger på att församlingarna möjligast heltäckande prenumererar till sina medlemmar.
I tider av sämre ekonomi står Kyrkpressen ofta som alternativ på sparlistan. Den kostar församlingen 17 euro per medlem per år och en del
väljer att istället använda pengarna på egna info
kanaler eller annan verksamhet.
Den största församling som har valt bort Kyrkpressen är Vasa som tog beslutet 2019. Sedan
dess har också Kronoby och östnyländska Agricola tagit samma beslut 2020.
Det finns också blandmodeller där församlingsmedlemmar själva kan välja om de vill ha,
eller inte ha Kyrkpressen.
Kyrkpressens upplaga gick i år uppåt igen efter att två nybildade församlingar på Åland valde att prenumerera.
– Men jag ser faktiskt inget tydligt mönster
i varför varför somliga församlingar tycker tidningen är viktig, och andra inte tycker det, säger Thomas Rosenberg.
I arbetsgruppen talade Kalle Sällström från
Församlingsförbundet för den breda kontaktyta
KP:s spridning utgör,
"I budgettider [...] står den egna personalen ofta församlingarna närmast. Det är den man är

solidarisk mot. Men om församlingen är solidarisk mot sina medlemmar, kommer Kyrkpressen
i annat ljus, [...] en bred kontakt, som de anställda inte kan prestera, hur god vilja som än skulle
finnas", citeras Sällström i rapporten.

Unga önskar mer digitalt
Den enda gång det ska ha hettat till i arbetsgruppen var enligt Thomas Rosenberg i diskussionen om mera digital utgivning.
Också vid en enkät på Ungdomens Kyrkodagar (UK) i april önskade flera unga att Kyrkpressen skulle ha ett större utbud av till exempel video och podcaster på sin webbplats.
Till och med bland de relativt församlings
aktiva unga på UK svarade hela 80 procent i en
enkät att de läste Kyrkpressen bara någon enstaka gång per år, eller inte kände till tidningen över huvud taget.
Thomas Rosenberg, 68, tycker det är angeläget att knyta flera skribenter till Kyrkpressen, och särskilt unga. Men efter att ha jobbat
i många år med finlandssvenska tidskrifter är
han överlag inte särskilt orolig.
– Jag tycker inte man behöver riva sig i håret
för den saken. Ungdomar under 30 år är också
annars ganska omöjliga att nå. De kommer tillbaka med tiden, säger han.
Sixten Ekstrand från Kyrkans svenska central KCSA hade i arbetsgruppen önskat sig någonting framåt i fråga om det digitala.
– Vi behöver förbereda oss och ha en beredskap för att tala de ungas språk. Annars är man
snabbt en föredetting, säger han.
Rapporten hade också jämfört Kyrkpressen
med andra motsvarande organisationstidningar.
Men Läraren, Folkhälsan, Hem och skola och
Martha har alla samma praxis som Kyrkpressen och kommer ut som medlemstidningar med
tonvikt på pappersutgivningen.
– Där går resonemangen exakt på samma sätt,
säger Thomas Rosenberg.

Väntar stöd från domkapitlet
Efter att KP-rapporten nu gått till stiftsfullmäktige är det fortfarande oklart vem som nu formellt borde göra någonting.
Vem har bollen nu, Kyrkpressen, de enskilda kyrkoherdarna, biskopen, vem?
– Det hör till det jag kanske hade hoppats på –
från stiftsledningen – att domkapitlet på allvar
skulle utreda lite mera av möjligheten att få fram
en finansiering och som andra organisationer
få ett beslut att vi behöver den här tidningen.

»Eximia …
fast nog
kan jag ge
laudatur
också.«

Vad tycker du själv om Kyrkpressen? Ett studentvitsord?
– Jag tycker den är välgjord … Eximia … fast
nog kan jag ge laudatur också, säger Thomas
Rosenberg.
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DET TYNGSTA VAR
Som barn till Afrikamissionärer
bodde både Åsa A Westerlund
och Stefan Vikström på internat i flera år då de växte upp.
– Det har påverkat oss och vi
har vissa traumatiska minnen,
men vi skulle inte heller byta bort vår barndom. Vi vet hurudana vi blev, men inte hur vi
skulle ha blivit utan den barndomen, säger de.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

B

åda två behöver bara blunda för
att på en sekund transporteras
tillbaka till Afrika. De minns ljuden av syrsorna, hur grodorna
lät om natten, dofterna i Namibia och Tanzania.
Men båda vet att Afrikanostalgin inte leder
någonvart. Det finns ingen väg tillbaka, de vill
inte tillbaka, och bitar av det de upplevde under sin uppväxt har de bearbetat hela sitt liv.
De har många saker gemensamt. En är att de
är så kallade ”third culture kids”, det vill säga
personer som under viktiga år under sin uppväxt bott i ett land som inte varit föräldrarnas
eller deras egna kulturella eller nationella hemland. Dessutom har de båda bott på internat och
långt borta från sina föräldrar under många år
i sin barndom.
– För mig gäller också en tredje sak: de ständiga flyttarna under hela min barndom. Vi bodde aldrig längre än tre år någonstans, säger Stefan Vikström.
Dessutom växte de upp i familjer där missionen var ett uppdrag, ett kall.
– Det är också en del av problemet. Jag kan
inte vara arg på någon över det i min barndom
som inte var bra. Jag kan inte vara arg på mina
föräldrar för jag förstår dem. Jag kan inte riktigt
vara arg på Gud, för han utförde sitt uppdrag.
Så vart ska jag då rikta vreden över att ha blivit
skadad? När den inte har någon annanstans att
gå går den inåt, säger Åsa A Westerlund.

En del bröts ner
Idag talar man on ”boarding school syndrome”,
ungefär ”internatskolesyndrom” – alltså egenskaper och erfarenheter som är gemensamma för
personer som gått i internatskola. Det handlar
om saker som vrede, ångest, depression, oförmåga att upprätthålla relationer och rädsla för
att bli övergiven. Man utvecklar ett yttre, fungerande jag, medan det inre, rädda barnet omgärdas av ett skyddande skal.
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»När folk
frågar mig
varifrån
jag kommer har
jag ingen
aning om
vad jag ska
svara.«

Både Åsa A Westerlund och Stefan Vikström
har klarat sig bra i livet. Deras äktenskap har
hållit. De har båda gjort framgångsrik karriär,
Åsa A Westerlund som läkare och Stefan Vikström som pilot. Men än idag kan de fråga sig
hur mycket av det de presterar görs av ett ”yttre
jag”, en stark fasad, bakom vilken ett nedtystat
”inre jag” gömmer sig.
– De första åren på internatskolan var ganska tuffa. Plötsligt skulle jag som 11-åring bo i
ett rum med flera andra pojkar och vara flera
veckor borta hemifrån. Jag blev mobbad, och
jag hade ingen att vända mig till. Idag förstår
jag att det är ett trauma, men i tiden levde jag
mig bara igenom det och lärde mig hantera det.
Det är först idag jag förstår hur mycket jag på-

verkats av det och hur många grejer i mig som
jag inte tycker om har med det att göra, säger
Stefan Vikström.
Samtidigt vill han säga att de sista åren vid
internatet var bra. Han trivdes, han hade kompisar, han blev tonåring och kom in i en period
då han var mogen att separeras från sina föräldrar. När familjen skulle flytta tillbaka till Finland när han var fjorton ville han inte flytta.
– Men när folk frågar varifrån jag kommer så
har jag ingen aning om vad jag ska svara. Jag
brukar säga Kronoby. Jag är född där men har
aldrig bott där. Men mina mor- och farföräldrar kommer därifrån och jag har varit där under somrarna i barndomen, och jag kan dialekten, säger han.
KYRKPRESSEN NR 12 • 8.6.2022

ATT VARA ENSAM
Åsa A Westerlund och Stefan Vikström har mycket
gemensamt på grund av sin barndom som
missionärsbarn i Afrika – men det finns också
mycket som skiljer dem åt.

Tre nya språk på en dag

Det som Stefan Vikström kämpat med är tanken på alla dem som inte klarade internatskolan
och separationen, dem som bröts ner.
– Jag är bra på att spela den glada och sociala, det är jag men också en fasad som är en försvarsmekanism, en som jag lärde mig i internatskolan. Och jag vet att det fanns sådana som inte klarade traumat att bo på internat.
Åsa A Westerlund är dessutom präglad av att
vara andra generationens missionärsbarn. Hennes pappa Lars Eriksson var i skolåldern med
och byggde den internatbyggnad i Namibia där
hon själv bodde som sjuåring. Hon tillägger att
den ansågs vara en stor förbättring – tidigare
skickades Namibiamissionärernas barn hem till
Finland när de skulle börja skolan.
KYRKPRESSEN NR 12 • 8.6.2022

»Stunden
när
mamma
och pappa
åkte är
borta, där
har jag en
lucka.«

– Jag hade precis hunnit börja ettan hemma i
Finland när min familj var hemma på en mellanperiod. Så jag var sju år när jag började och
elva när vi återvände hem.
Senare smärtsamma separationer minns hon,
men inte den första. Hon minns att när hennes föräldrar skulle köra henne till internatet i
Swakopmund tog bensinen slut. Hon och hennes pappa fick lift med en namibier till gränsen
av den vita stadsdelen, sedan promenerade de
resten av vägen.
– På den tiden rådde apartheid i Namibia, och
han kunde inte köra oss ända fram. Det minns
jag. Men stunden när mamma och pappa åkte
därifrån är borta, där har jag en lucka.

Båda två kastades dessutom in i nya språk. Åsa
A Westerlund kunde lite finska. Skolan hon
gick i var en internatskola för finska Namibiamissionärers barn.
– Man blir slängd i sjön och så måste man
simma.
Innan Stefan Vikström började i internatskolan gick han i en lokal, engelskspråkig skola med
kadaverdisciplin. Han minns sin första dag: han
kördes till skolan av en chaufför som jobbade vid
det teologiska seminarium där hans pappa undervisade. Chauffören talade swahili, men Stefan kunde inte swahili. Sedan kom han till skolan: där talade de engelska. Det kunde han inte heller. Sedan leddes han in till sin första lektion: franska. Han kunde inte franska.
– Det var tre nya språk inom loppet av en timme.
Han och hans bror Anders brukar skratta åt
hur de gick omkring med sina små ficklexikon
och försökte bläddra fram de rätta orden. Ändå
minns han inte en tid då han inte kunde engelska. Som sagt: man lär sig simma när man måste.
Ett år senare började han i internatskola, en
internationell och välrenommerad skola med
diplomatbarn, missionärsbarn och barn från
välbeställda familjer.
– Jag bodde i samma rum med mobbarna. Det
var bara att stå ut.
Han berättade inget om det som hände på internatet för sina föräldrar. Han kom ofta hem
till helgerna och kände sig lite som en främling – alla andra hade ju sina inrutade rutiner.
– Det tyngsta var känslan av att vara fullkomligt ensam. Jag tror att jag byggt ett skal kring
de mest traumatiska erfarenheterna. När jag
gick armén tänkte jag: det här är ju ingenting!
Jag tror det också påverkat mitt förhållande till
mina föräldrar. Jag separerades från dem som
11-åring och sedan dess har jag inte upplevt mig
som beroende av dem.
Forts. på följande sida.
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Lästips
Ann-Christine Marttinens bok
”Matkalaukkulapset”
Joy Schaverien: ”Boarding School
Syndrome. The psychological trauma
of the ’privileged’ child”
Anna Tikum: ”Elfenbenshjärtat”

Åsa med kusinen Tove – hon är andra generationens
missionärsbarn och växte upp med kusiner i Namibia.
FOTO: PRIVAT

Åsa A Westerlunds pappa byggde en bil åt barnen – motorn var en gammal vattenpump.
FOTO: PRIVAT

Utvecklade sekundär nattvätning
Åsa A Westerlund känner igen en del av Stefan Vikströms berättelse, men inte allting. Hon
tror att det beror på att hon var så mycket yngre när hon började i internat, och fick komma
hem så sällan – bara fyra gånger om året. Det
var en bra skola, den var liten och följde finsk
läroplan. Lärarna var bra, liksom internatföreståndaren. Barngruppen var liten.
– Jag har inget att anmärka på skolan – utom att de inte berättade för våra föräldrar hur
vi mådde.
Hon hade så stark hemlängtan att den var fysisk. Den var en smärtsam förlust – en förlust
av den typen som man upplever vid dödsfall.
– Det barn jag var tålde inte det, det var mer
än jag kunde hantera. Och jag kunde inte prata om det med någon. Jag blev också mobbad av
lärarens dotter, och det gjorde ingen något åt.
Hon vet inte hur mycket av det här som syntes utåt. Hon tog aktivt kontakt med de andra
barnen och kom in i gruppen.
– Men jag utvecklade sekundär nattvätning.
Jag hade inte varit nattvätare förut, men fick
det som ett ångesttecken.
Det betydde helt konkret att hon om natten
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Uppe: Åsa under tiden i Namibia. Nedan: Stefan under tiden
i Tanzania. FOTON: PRIVAT

var tvungen att ta sig genom den mörka internatbyggnaden för att väcka föreståndaren.
– Och jag visste ju att hon egentligen inte skulle ha orkat med att byta de där lakanen.
På morgonen var hennes och ett annat barns
filtar ute på tork. De andra barnen hade täcken, men hon och den andra nattvätaren måste
ha filtar som gick att vädra bättre.
– Ingen annan av barnen visste, men den andra nattvätaren visste om mig och jag om hen.
Det var en tröst, för det var någon jag såg upp till.
Senare har hon tänkt på att det fanns en stor
hög av de filtarna, och att den högen berättade
mycket om den sorg och ångest barnen på internatet levt med.
– Många barn har tagit skada av internatskolsystemen i världen. Vi är på intet sätt unika. Jag
hoppas att organisationer och föräldrar i framtiden beaktar det man idag vet om barnens utveckling när man fattar beslut om skolform, säger hon.

»Det barn jag var tålde inte det,
det var mer än jag kunde
hantera.«

”Jag är för rationell”
Som vuxen har Åsa A Westerlund blivit utbränd
och gått i terapi.
– Först då förstod jag att jag är en person som
har väldigt svårt att säga vad jag själv behöver
och vill. Jag är för rationell. Mina egna behov
prioriterar jag så lågt att det ställer till med problem för mig.
Hon lärde sig som barn att det hon känner inte har någon betydelse.
– En annan sak är att jag förväntar mig att
bli lämnad. Det har lett till att jag har svårt att
knyta djupa vänskapsband – och till att jag själv
är en usel vän.
Stefan Vikström känner igen mycket av det
hon säger.
– Du beskrev mig! Också jag är överdrivet rationell, för att jag tidigt lärde mig att trycka undan det jag känner och handla i stället.
Han minns att han i tonåren kunde vara förälskad i någon tjej. Men mycket snabbt efter
att de började sällskapa ville han backa och fly,
för han vågade inte den öppenhet ett förhållande kräver.
– Jag sårade många för att jag drog mig tillbaka. Jag ville bara bort, för det fanns risk för att
KYRKPRESSEN NR 12 • 8.6.2022

I N K AST

Jag har
inte glömt
vem jag var
»Jag
behöver
också gå
till platser
som är
mina, men
som varit
stängda
för besök,
för att få
ihop hela
bilden.«

Uppe: Stefans klass i internatskolan. Nere: Stefans pappa Erik Vikström reparerar bilen när den gått
sönder. FOTON: PRIVAT

någon skulle knacka bort min rationella fasad.
Båda säger att det är en lång process att upptäcka allt det som borde fram i ljuset.
– Det har varit ett 57-årigt livsprojekt, säger
Stefan Vikström.
– Och just när vi blir klara med det så dör vi,
säger Åsa A Westerlund. Båda skrattar.
Stefan Vikström tror att arbetet som pilot
har varit hans räddning. Han skulle aldrig ha
klarat ett 8–16-jobb på ett kontor.
– Då skulle jag bli galen. Jag vill hela tiden byta miljö, ha oregelbundna arbetstider, få ett nytt
schema varje månad. Jag ser det som en direkt
följd av min oroliga, kringflackande barndom.
Åsa A Westerlund gjorde tvärtom. Hon lovade sig att hennes barn aldrig skulle bo på internat. Hon rotade sin familj i Pojo och bestämde
att hennes barn skulle få rötter.
– Jag lärde dem alla de rätta sångerna och
läste alla de rätta böckerna. De har blivit utsatta för mitt finlandssvenskifieringsprojekt!

Våra föräldrar gjorde så gott de kunde
Ändå har båda idag hittat en acceptans. Så här
var deras liv, så här blev det, de skulle inte vilja
byta. Det positiva överväger ändå. De är tackKYRKPRESSEN NR 12 • 8.6.2022

samma över att de båda hittat balanserade, stabila och förstående äkta hälfter.
– Jag har börjat se min familjs Afrikaår som
en väsentlig och värdefull del av vår familjs
historia, men som en parentes. Jag vill se bortom rotlösheten och i stället se kedjan av generationer som jag upptäckt när jag spårat mina förfäder tillbaka till 1400-talet, säger Åsa
A Westerlund.
Båda har erfarenheten att när deras familjer
träffas kommer Afrika på tal ganska snabbt. Det
finns hur många roliga anekdoter som helst.
Men anekdoterna kan också vara ett sätt att
skapa en glad bild av en situation som egentligen var lite svår och skrämmande.
– Jag har tänkt så här: vi gör alla så gott vi
kan. I teve-serien Friends finns det en replik
som jag ofta tänker på när det gäller barnuppfostran. Chandler säger till Monica: ”Oh darling, I so look forward to be able to screw up
this child in our own particular way!” (Åh älskling, jag ser så mycket fram emot att förvirra
det här barnet på vårt eget speciella sätt!) Vi
gör så gott vi kan, och våra föräldrar gjorde så
gott de kunde med den information de hade,
säger Stefan Vikström.

TRE SAKER jag inte ännu återsett efter
pandemin:
– gymmet och träningspass med andra
– flygplan och Sverigebåt
– hela mitt arbetsteam fysiskt i samma
rum
VI ÄR en riskgruppsfamilj så vi lever steget efter i återställning till normal vardag.
Vi fortsätter vara försiktiga, lite tråkiga kanske. Men det betyder inte att vi inte för den skull längtar efter att få slänga
allt vad masker och handsprit heter i väggen och ställa till med en enorm fest med
alltför litet dansgolv och trängsel i baren.
Vi längtar efter att få ses igen, efter att få
känna, röra, uppleva allt de där vanliga,
bekanta som vi saknat så länge.
VAD ÄR det då som jag hoppas på i
återseendet med världen? Jag tänker att
det kan vara lite som i Gabriellas sång:
”Jag har aldrig glömt vem jag var, jag har
bara låtit det vila”, ur musikalen Så som
i himmelen. För om man som jag är extrovert, så behöver man de facto andra
människor för att kunna vara sig själv,
träffa alla er som jag inte sett på två år
för att minnas vem jag riktigt är.
Jag behöver också gå till platser som är
mina, men som varit stängda för besök, för
att få ihop hela bilden. Jag behöver hitta
de delar som är jag tillsammans med andra, för att bli både mitt gamla och mitt
nya – mitt sanna jag.
EN DEL av mig bor på Lekholmen i Helsingfors skärgård. Där har jag själv gått
skriftskola förra seklet, där har jag vuxit
upp och in i församlingen och där finns
mina bästa människor vanligen hela
sommaren – min församling. Och den
församlingen behöver jag för att orka
tro. Där finns också en storslagen natur,
och som många finländare känner jag
också gudsnärvaron starkast i naturen –
på Lekholmen mitt i havsbandet, mitt i
församlingen. Jag är lite som en gammal
pilgrim som år efter år måste återse min
heliga plats för att hämta styrka.
VART SKA du vallfärda i sommar för
att återkoppla till din andlighet? Finns
det någon plats som är helig för dig? En
kyrka som haft betydelse i livet? En lägergård? Hoppas du får känna återseendets glädje i sommar – med människor,
med platser, med din tro.
Nina Österholm jobbar med information
i Helsingfors församlingar.
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BETRAKTAT

SÖNDAG 12.6.2022, Treenighetssöndagen
Söndagen ger kyrkoåret puls. Varje söndag har ett namn och ett tema som återkommer
i bibeltexterna. Den här sidan berättar vad de närmsta två söndagarna handlar om i
våra kyrkor.

Den här söndagen
är trosbekännelsens dag. Texterna talar om Guds dolda väsen, som övergår
allt mänskligt förstånd. Tron talar inte om Guds väsen på ett kunskapsmässigt och systematiserande sätt, utan den förkunnar hans nådegärningar med
förundran och lovprisning. Temat för söndagen är Den dolde Guden.

Helgens texter
ERIK VIKSTRÖM

Guds sätt att vara en
DEN KATOLSKA radikalt liberala teologen Edward Schillebeeckx,
som starkt påverkade Andra Vatikankonciliet men som också kom
att utsättas för hård kritik från Vatikanen, säger något som nog gärna kunde omfattas av alla kyrkor: Treenigheten är Guds sätt att vara en! Med den tesen omfattade han läran om Treenigheten samtidigt som han lät förstå att det är fråga om något som förblir Guds
egen hemlighet.
Treenighetssöndagen bildar en höjdpunkt och samtidigt en milstolpe i kyrkoåret. Den sammanfattar allt vad de stora helgerna har
burit bud om börjande med Första Advent och ända fram till Kristi
himmelsfärdsdag och pingsten. Dessa högtider berättar om allt det
härligt stora som Gud i sin stora kärlek har gjort för vår frälsning.
De har uppenbarat Gud för oss sådan han är i sin allmakt och kärlek. Därför hade man väntat sig att Treenighetssöndagens tema hade varit ”Den uppenbarade Guden”. Men temat är tvärtom ”Den dolde Guden”. Och bra så. Gud är samtidigt både uppenbarad och dold
i sin outgrundliga kärlek.

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 6:1–8 (9–10)
ANDRA LÄSNINGEN
Rom. 11:33–36
EVANGELIUM
Joh. 3:1–15

”Rabbi, vi vet att det
är från Gud du har
kommit som lärare.
Ingen kan göra
sådana tecken som
du utan att Gud är
med honom.”

Psalmförslag
298
279: 1–4
279: 5–9
828
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

Läs mera i
Joh. 3:1–15

Gör mig mer angelägen att lyda
än att begripa.
Bönen är skriven av Erik Vikström.

»Att förklara Treenighetens
mysterium är som att med en liten
skopa försöka ösa upp vattnet ur
en stark och strid ström.«
UNDER DEN gamla sovjettiden brukade den ortodoxa metropoliten
av dåvarande Leningrad varje år inbjuda en av vår lutherska kyrkas
biskopar att med ett fritt valt följe övervara påskfirandet i staden. Deras påsk inföll senare än hos oss, så i början av april 1988 var jag och
Kerstin tillsammans med domprosteparet Lars och Svea Julin där under några oförglömliga dagar. Vi besökte också Eremitaget, och var
och en som varit där vet att man kunde gå där i många dagar och ändå inse att man inte hunnit bekanta sig med allt. Där fanns oändligt
med konstskatter börjande med Rembrandts berömda ”Den förlorade sonens hemkomst”. Det som i alla fall grep mig starkast var en
ganska liten tavla där man såg en djupt liggande flod som avtecknade sig mot en brant och starkt grönskande strandsluttning med ett litet kloster högst uppe. Och nere vid flodens strand såg man en man
som satt och öste upp vatten med en liten skopa. Det var texten som
grep mig starkast: ”Den helige Augustinus förklarar Treenigheten.”
Så är det. Att förklara Treenighetens mysterium är som att med en liten skopa försöka ösa upp vattnet ur en stark och strid ström. För vem
kan förklara och fatta ”bredden och längden och höjden och djupet” av
Kristi kärlek som är ”väldigare än all kunskap”? (Ef 3:18-19) På Treenighetssöndagen kan vi gärna fokusera på detta gudomliga mysterium.

Erik Vikström är missionär, bibellärare och tidigare biskop
som bor i Borgå. Han hoppas att ännu många år få delta i
kyrkans liv och verksamhet. Hans tips är att börja varje dag
med två glas ljumt vatten.
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SÖNDAG 19.6.2022, Andra söndagen efter pingst

Nästa söndag
handlar om de oförgängliga himmelska skatterna och om de förgängliga och
bedrägliga jordiska rikedomarna. Att sträva efter rikedom leder till själviska
gärningar. Att älska Gud är att enligt hans vilja tjäna sin nästa. Temat är förgängliga och oförgängliga skatter.

Helgens texter
FÖRSTA LÄSNINGEN
Pred. 5:9–14 eller
Dan. 5:1–9, 13–17, 25–30
ANDRA LÄSNINGEN
1 Joh. 4:16–21
EVANGELIUM
Luk. 16:19–31

”Den som älskar
pengar blir aldrig
mätt på pengar,
och den som älskar
rikedom får aldrig
nog. Även detta är
tomhet.”

Psalmförslag
265
419
199: 1–3
221
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

Läs mera i
Pred. 5:9–14
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I DIN FÖRSAMLING

PROGRAMMET
UNDER TIDEN
9.6–22.6

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

Den blomstertid
är äntligen här!
I juni ordnar många församlingar
sommarcafé, sångstunder med sommarsånger, utfärder och utomhusgudstjänster. Kolla in annonseringen
i din egen församling – eller i grannförsamlingen!

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
ESBO

Högmässor:
Esbo domkyrka sö 12.6 kl. 12.15. Kanckos,
Kronlund.
Esbo domkyrka sö 19.6 kl. 12.15. von Martens, Malmgren.
Esbo domkyrka lö 25.6 kl. 12.15. Högmässa på midsommardagen. Jäntti, Kronlund.
Esbo domkyrka sö 26.6 kl. 12.15. von
Martens, Malmgren.
Familjeklubbar för föräldrar och småbarn: Vi träffas på följande platser kl.
9.30–11.30: Sång och lek i Sökö kapell
varje ti. Esbo domkyrkas församlingsgård
varje on. I Mattby kapell Imse Vimse varje
to. I Köklax kapell varje fre. Familjeklubbarna fortsätter till 23.6.
Familjeläger: För familjer, ensamstående
med barn, mor- och farföräldrar med
barnbarn, 26–28.8 på Hvittorps lägercentrum, Kyrkslätt. Deltagaravgift (kost & logi) mellan 35 € och 15 €. Barn under 3 år
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deltar gratis. Befrielse från avgift möjlig.
Info och elektronisk anmälan 23.5–12.6
på esboforsamlingar.fi/kom-med/barnoch-familj. Frågor: helena.aitti-lindberg@
evl.fi, 040–7636250
Escape Enä-Seppä-läger: Veckoslutsläger på svenska och finska 23–25.9 för
12–14-åringar. Temat inspirerat av Escape
Rooms-spel. Busstransport till Enäseppä.
Pris 35 €. Elektronisk anmälan 1.6–2.9 på
esboforsamlingar.fi. Frågor: camilla.dannholm@evl.fi
Midsommarfest: fre 24.6 kl. 16. Sång &
musik, andakt, flagghissning kl. 18 i Församlingsgården, Kyrkstranden 2. Medverkande: Jäntti, Kronlund, Malmgren, Sandberg, Hartikainen. Servering med salt &
sött. Kontakta diakon Taina, taina.sandberg@evl.fi, 040 547 1856 för möjlighet
till taxiskjuts, senast 17.6. Mer information: esboforsamlingar.fi/evenemang
Musik: Musik i sommarkvällen – en
avgiftsfri musikupplevelse på söndagskvällar i Esbo domkyrka. Konsertserien
i samproduktion med kantorer i Esbo

svenska församling och Espoon tuomio
kirkkoseurakunta.
Sö 12.6 kl. 19. Dixit Dominus: Juvenalia-
kören & barockensemble. Monteverdi.
Dir. Matti Järvinen. Fritt inträde. Frivillig
kollekt till förmån för musikverksamheten
i Esbo domkyrka.
Sö 19.6 kl. 19. Jazzvirsi/Jazzpsalm – psalmer med sväng: Eva Vikman, laulu/sång,
Lassi Kouvo, piano. Fritt inträde. Frivillig
kollekt till förmån för musikverksamheten
i Esbo domkyrka.
Sö 26.6 kl. 19. Suvivirsi/Den blomstertid:
Somriga sånger och psalmer med allsång;
Anna-Liisa Haunio, laulu/sång & piano,
Petri Koivusalo, orgel. Fritt inträde. Frivillig
kollekt till förmån för musikverksamheten
i Esbo domkyrka.
Diakonin stöder och hjälper: Ta kontakt med diakonerna: Henrik 050 597
3313, henrik.tuohino@evl.fi, Taina 040
547 1856, taina.sandberg@evl.fi, samt
WhatsApp eller elektronisk tidsbokning
asiointi.espoonseurakunnat.fi Mer info
esboforsamlingar.fi/stod-och-hjalp/
samtalshjalp.

Esbo svenska församlings kansli på Kyrkogatan 10: Vi betjänar per telefon må–
fre kl. 9–13 och e-post. Kansliet öppet för
besök må och to kl. 9–13.
Bokning av dop, vigsel och jordfästning
samt beställning av ämbetsbetyg och
släktutredningar: Esbo regioncentralregister, betjäning per telefon och e-post
må–ti kl. 9–15 och on–to kl. 9–12, fre
stängt. 09 8050 2600, keskusrekisteri.
espoo@evl.fi, Bokningstjänster, 09 8050
2601, varauspalvelut.espoo@evl.fi. Begravningstjänster, 09 8050 2200, hautatoimisto.espoo@evl.fi.

GRANKULLA

Fr 10.6 kl. 9-13: Sommarklubb i Sebastos,
Daniela Hildén.
Sö 12.6 kl. 12: Högmässa i Sebastos, Daniel Nyberg, Heli Peitsalo. Kaffeservering.
Må 13.6 kl. 9-13: Sommarklubb i Sebastos, Daniela Hildén.
Ti 14.6 kl. 9-13: Sommarklubb i Sebastos,
Daniela Hildén.
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On 15.6 kl. 9-13: Sommarklubb i Sebastos, Daniela Hildén.
To 16.6 kl. 9-13: Sommarklubb i Sebastos, Daniela Hildén.
Kl. 13.30-15: Sommarcafé i Sebastos,
Ulrik Sandell, Catherine Granlund, Carola
Wikström, Heli Peitsalo, Johannes Westö,
gitarr.
Fr 17.6 kl. 9-13: Sommarklubb i Sebastos,
Daniela Hildén.
Sö 19.6 kl. 12: Högmässa i Sebastos, Jona
Granlund, Barbro Smeds. Kaffeservering.

KYRKSLÄTT

Sö 12.6 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels kyrka
Sö 19.6 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels kyrka
Ti 21.6 kl. 13-16 Sommarkafe: i Ellen för
Gemensamt Ansvar. SommarDax barnen
medverkar.
Församlingens mässor flyttar till Haapajärvi kyrka från och med midsommaren
till slutet av juli.
www.kyrkslattsforsamlingar.fi
tel. 040 350 8213

TAMMERFORS

Sön 12.6 kl. 11 Högmässa: i Svenska
Hemmet, Kim Rantala, Anna Arola
Sön 19.6 kl. 11 Gudstjänst: i Svenska
Hemmet, Antero Eskolin, Aija-Leena
Ranta

VANDA

SÖ 10.6 kl. 10 Högmässa: i Helsinge kyrka
S:t Lars, Anu Paavola, Anders Ekberg.
SÖ 19.6 kl. 10 Högmässa: i Helsinge kyrka
S:t Lars, Anu Paavola, Marcus Kalliokoski.
TI 21.6 kl. 13 Sommarcafe: i Dickursby
kyrka.

HELSINGFORS
PROSTERI
JOHANNES

www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
GUDSTJÄNSTER
Festgudstjänst: söndag 12.6 kl. 9.30 (obs
tiden!) i Johanneskyrkan, som en del av
Sång- och musikfesten i Helsingfors.
Tvåspråkig vandringsmässa: söndag 12.6
kl. 14 på Svartholmen. Vandring ca 0,7 km.

Högmässa: söndag 19.6 kl. 12 i Johanneskyrkan.
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.
Mässa: söndag 19.6 kl. 15 i Folkhälsanhuset i Brunakärr.
GEMENSKAP
Middagsbön och diakonijour: tisdagar kl
12-14 i Johanneskyrkan.
Sommarandakt och café: onsdagar kl 14 i
S:t Jacobs kyrka.
Sommarcafé: måndagar från och med
27.6 kl 13-15 i Hörnan.
Sommarutfärd till Borgå socken: Morgonmässa i Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka, serverad lunch (fisk eller
köttalternativ) på restaurang Hanna-Maria & lite fritid i gamla stan i Borgå samt
besök i Illby GalleRia. Tidpunkt & start
från KIASMA: Fredag 29.7 klockan 9-18.
Pris: 40€. Anmälan senast 23.6 till Viivi
Suonto, tfn: 050 4075165.
FAMILJER OCH BARN
Musiklek: måndag 13.6 kl 10 samt fredag
17.6 kl 9.30 och 10.30 i Högbergssalen.
Servering. Tisdag 14.6 kl 14 i Bokvillan.
Babyrytmik: måndag 13.6 kl 11 i Högbergssalen. Servering.
MUSIK
Lunchmusik: tisdag 14.6 kl. 12 i Gamla
kyrkan.
Five o’clock Organ: tisdagar kl. 17 i Johanneskyrkan.
Klavertramp – lunchmusik i Berghäll:
torsdag 23.6 kl. 12 i Berghälls kyrka.
Program för unga och unga vuxna: hittar
du på ungdomsverksamhetens egen hemsida, johannesungdom.wordpress.com.
Mera info om församlingens verksamhet: finns på helsingforsforsamlingar.fi/
johannes.
Följ oss på instagram och fb:
@johannesforsamling.

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. Magnus Riska predikar även under
mässan.
BARN OCH UNGA
Barnens tisdagar på Lekholmen: Följ med
till Lekholmen varje tisdag fr.o.m 7.6.
Olika program för barn i olika åldrar. Mer
info om Lekholmen och barnens tisdagar
hittar du på www.lekholmen.fi.
Behöver du hjälp eller stöd?
Du kan alltid kontakta församlingens anställda och diakoniarbetarna om du behöver hjälp eller stöd i vardagen eller bara
någon att tala med! Våra diakoniarbetare
är Carita Riitakorpi 050-380 3986 eller
Mari Johnson 050-380 3976.

PETRUS

www.petrusforsamling.net
Högmässa: kl. 10 Åggelby gamla kyrka,
kl. 13 Munksnäs kyrka. Thylin. Kyrkkaffe
efteråt.
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! 19.6
är församlingens missionärer Gunilla och
Magnus Riska med på sommarpuls och
berättar om sitt liv i Etiopien.
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.
Midsommarens missionsmässa: Lördag
25.6 kl. 13 i Munksnäs kyrka. Vi har besök
av församlingens missionärer Gunilla och
Magnus Riska som berättar om sin tid i
Etiopien. Kaffe efteråt!
Midsommarens högmässa: Sö 26.6 kl. 10

PETRUS
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i Åggelby gamla kyrka. Välkommen!
BARNFAMILJER
Följ Petrus Kidz-gruppen på facebook
och hemsidan för aktuell info!
Sommargudstjänst på Björkebo 19.6:
Sommargudstjänsten är för hela familjen!
Mer info ovan under gudstjänsterna.
ÖVRIGT
Sommarcafé: 23.8 kl. 13 i Petruskyrkan.
Välkommen på kaffe, sommarstämning
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, 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!

RASEBORGS
PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

Sö 12.6:
Högmässa med konfirmation: kl. 10 i
Ekenäs kyrka.
Friluftsgudstjänst: kl. 10 på Museigården i
Tenala (i kyrkan vid regn). Servering.
Högmässa: kl. 12 i Bromarvs kyrka.
Musikandakt: kl. 15 i Furuborg, Skogby.
Allsång, servering.
Sö 19.6:
Högmässa med konfirmation: kl. 10 i
Ekenäs kyrka.
Sommarcafé med Anna & Bertrand Tikum: ti 14.6 kl. 13-15 i Ekenäs förs.hem.
Kontakta Carola, tfn 040-839 6733 senast fr 10.6 om du behöver skjuts från
Bromarv, Tenala eller Snappertuna.

EKENÄSNEJDEN

Bibeldagar

Gäster från Senegal

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 vecko
slut 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.

Sommarcafé med Anna &
Bertrand Tikum: ti 14.6 kl. 13-15
i Ekenäs förs.hem. Kontakta
Carola, tfn 040-839 6733
senast fr 10.6 om du behöver
skjuts från Bromarv, Tenala
eller Snappertuna.

KYRKPRESSEN NR 12 • 8.6.2022

KONSERTER
Musikmeditation 5: 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€.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

Lö 11.6:
- kl. 10.00-13.00 Diakoni- och missionsbasar: Prästgårdsparken. Försäljning
av handarbeten, hembakat, lotteri till
förmån för diakoni och mission. Kaffeservering. Familjen Kolkka medverkar och
berättar om sitt arbete i norra Thailand i
Prästgården kl 11. Lindell.
Sö 12.6:
- kl. 10.00 Högmässa: Degerby kyrka.
Sjöblom, Gustafsson Burgmann.
Ti 14.6:
- kl. 10.00-14.00 Öppet hus: Strandvägen 11. Lindell.
- kl. 13.00 Sommarsamling med de
vackraste sommarsångerna: Strandvägen 11. Rolf Sonntag familjetrio, Hellsten,
Lindell.
Sö 15.6:
- kl.13.00-14.30 Musikcafé: Ingå kyrka.
Päivi Kärkäs, oboe, Sakari Kuusi, cello &
Marianne Gustafsson Burgmann, orgel.
To 16.6:
- kl. 10.00-14.00 Öppet hus: Strandvägen 11. Lindell.
- kl. 14.00-15.00 Diakonissan anträffbar:
Ingå kyrka. Lindell.
Sö 19.6:
- kl.10.00 Musikgudstjänst (radieras):
Ingå kyrka. Norrvik, Storbacka.
Må 20.6:
- kl. 16.00 Bibelgrupp: Prästgården.
Norrvik.
Ti 21.6:
- kl. 10.00-14.00 Öppet hus: Strandvägen 11. Lindell.
- kl. 14.00-15.00 Guidning på svenska
(gratis): Ingå kyrka. Päivärinta.
Ons 22.6:
- kl. 11.30-13.30 Grillfest: Strandvägen 11.
Hellsten, Lindell.
- kl. 14.00-15.00 Prästen anträffbar: Ingå
kyrka. Hellsten.
- kl. 19.00 Konsert, Matti Vaakanainen,
orgel: Ingå kyrka. Fritt inträde, programblad 5 €.
Ingå församlings kansli: öppet må-ti
kl. 9-12, ons-to endast telefonbetjäning,
fre stängt.
Mera information: www.ingaforsamling.fi

KARIS-POJO

Söndag 12.6
kl. 10 Högmässa: i Pojo kyrka.
kl. 12 Gudstjänst: i Karis kyrka, gudstjänsten streamas också.
Söndag 19.6
kl. 10 Högmässa: i Pojo kyrka.
kl. 12 Högmässa: med konfirmation i Karis
kyrka.
Konsert sö 19.6. kl. 18: i Karis kyrka, Ensemble Nylandia (Lassi Kari violone, Mik-
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ko Ikäheimo luta och barockgitarr, Tatu
Ahola barockvioloncello.
PROGRAM PÅ MIDSOMMAREN
To 23.6 kl. 14: Kransbindning och förberedelser inför midsommarfesten utanför
Sockenstugan vid Karis kyrka.
Fre 24.6 kl. 16-18 Midsommarfest: på
kyrkbacken i Karis.
Lö 25.6 kl. 14 Friluftsgudstjänst: på
Gumnäs festplats i Pojo.
Närmare information om församlingens
övriga evenemang finns på församlingen
webbplats: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO

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

BORGÅ

Vildväxtpromenad
runt Maren inleder
sommaren
Kom och lär känna våra vilda
ätbara växter tillsammans med
vildaväxter-rådgivare Elisabeth
Eriksson från Martha-förbundet
23.6 kl.10-12.
Promenaden är ett samarbete med församlingen och kontaktperson är Henrika Lemberg,
tfn 040 512 5082 eller
henrika.lemberg@evl.fi.
Samling vid gamla stans bro
kl. 10 (Borgå).

DOMPROSTERIET
BORGÅ

Onsdag 1.6 kl. 10
Orgelkvarter i Domkyrkan kl. 12: to 9.6
Kaisa Sidoroff, ti 14.6 Jaana Jokimies.
to. 16.6: Minna Wesslund
To 9.6 kl. 19 Musik i Domkyrkan: Ensemble del Duomo, sångensemble, Pauliina
Kallio, sopran, Anne Hätönen, orgel.
”Buxtehude-Lewkowitch-Lauridsen
m.fl.”
Sö 12.6 kl. 9.30 Gudstjänst S:t Olofs,
Pellinge: Eva-Lotta Blom, Söderström.
Efteråt bjuder Pellinge Hembygdsförening
på kyrkkaffe i Hörbergsgården.
Kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan: Lindgård, Blom, Hätönen
Kl. 14 Friluftsgudstjänst på Postbacken:
Eva-Lotta Blom, Tollander, Gaudeamus
kören

ESBO

Somriga sånger och psalmer
Sö 26.6 kl. 19. Suvivirsi/Den blomstertid: Somriga sånger och psalmer
med allsång; Anna-Liisa Haunio, laulu/sång & piano, Petri Koivusalo,
orgel. Fritt inträde. Frivillig kollekt till förmån för musikverksamheten i
Esbo domkyrka.

Må 13.6 kl. 10-12 Sommarcafé för barnfamiljer: Domprostgårdens lekpark, Antila
Ti 14.6 kl. 12 Andakt med lunch: för pensionärer och arbetssökande, församlingshemmet på Lundag. 5
To 16.6. kl. 19 Musik i Domkyrkan: Eero
Saunamäki, blockflöjt & Päivi Vesalainen,
cembalo
Sö 19.6 kl. 10 Gudstjänst i Emsalö kapell:
Lindgård, Tollander
kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan: Lindgård, Hätönen
Må 20.6 kl. 10-12 Sommarcafé för barnfamiljer: Domprostgårdens lekpark, Eklöf,
Strömfors. Säsongens sista.
Ti 21.6 kl. 12 Andakt med lunch: för pensionärer och arbetssökande, församlingshemmet på Lundag. 5
To 23.6 kl. 10-12 Smultronvandringen: inleds med Vildväxtpromenad runt Maren i
samarbete med Martha-förbundet, kontaktperson är Henrika Lemberg tfn 040
512 5082 eller henrika.lemberg@evl.fi
To 23.6. kl. 19 Musik i Domkyrkan: Sarastus

SIBBO

Mer information: på Sibbo svenska församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi
Sö 12.6 kl. 12 Högmässa: Sibbo kyrka.
Sö 19.6 kl. 12 Högmässa: Sibbo kyrka.

INGÅ

Kom på basar!
Diakoni- och missionsbasar
lördagen den 11.6 kl. 10.0013.00: i Prästgårdsparken.
Försäljning av handarbeten,
hembakat, lotteri till förmån
för diakoni och mission. Kaffeservering. Familjen Kolkka
medverkar och berättar om
sitt arbete i norra Thailand i
Prästgården kl 11. Lindell.
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Hon gav sin gåva
– men i Viljandi
vet ingen vem
Anna-Lisa var
Hon var en legendarisk ungdomsledare för
många årgångar av unga i Borgå. Inför sin
död hade hon gett en gåva till människor i
Estland – för vilka hon var helt okänd.
TEXT: JAN-ERIK ANDELIN

BORGÅ – Det gick precis som det skulle. Mamma skulle vara såå lycklig och stolt om hon skulle se det här! säger Anne Nylund.
Jaani kirik, Johanneskyrkan i Viljandi i Estland, har fått en lekhörna för barn. Ledaren för
församlingens barn- och familjearbete Mirjam
Tiitus är glad åt pengarna som kom från Finland, likaså hennes man, kyrkoherden Marko.
Men i Viljandi i mellersta Estland känner ingen i dag den som hade stipulerat om gåvan.
Det var Anna-Lisa Nylund (senare Nyström), legendarisk ungdomsledare i Borgå
under 70- och 80-talet, som hade sett till att det
blev så. Det var efter att för länge sedan ha lärt
känna någon i Viljandi efter ett handbollsutbyte med Borgå, som är stadens vänort i Finland.
– Sexton år innan hon dog lämnade hon över
ett kuvert till mig med alla våra, hennes barns
namn utanpå. Och så sade hon att när hon har
dött så får vi öppna det, säger Anne Nylund.
År 2018 gick hennes mamma Anna-Lisa bort,
82 år gammal, efter att under de sista åren ha
varit minnessjuk.
– Mitt i sorgen, medan tårarna rann, öppnade
jag kuvertet – och började gapskratta. ”Nää-ä,
nu har hon hittat på något projekt igen!”
Anna-Lisa Nyström bodde inte längre i Borgå, men i brevet hade hon skrivit att det var där
hon ville bli begravd. Till begravningen skulle
man bara få ta en ensam ros, övriga blomsterpengar skulle i stället gå till ”söndagsskolan i
Viljandi”.
– Den vintern åkte mina bröder och jag ner
dit och visade foton på henne: ”Känner ni den
här tanten?” Men ingen gjorde det.
Lekhörnan invigdes 2020, men först i år har
de anhöriga för pandemins skull kunnat besöka
Jaani församling för att se hur det blev.

Många av dagens ledare inom kyrkan har haft Anna-Lisa Nylund-Nyström som
sin ungdomsledare i Borgå. Men minnesplatsen över hennes arbete bland barn
och unga kom att bli i en småstad, Viljandi i Estland. FOTO: PRIVAT

– Med mamma var det någon säätö (något
arrangemang) hela tiden. Jag har varit med
om att föra insamlade pengar till Tallinn och
Riga. En gång samlade hon in gamla glasögon och en annan gång saxar för unga kvinnor i Tanzania som skulle bli sömmerskor. På
Mellangatan i Borgå visste alla om Anna-Lisas insamlingar...
Hur hon lyckades få med alla saxarna på
flyget till Afrika för att leverera dem i samråd
med Kerstin och Erik Vikström, tidigare mis
sionärer, det minns Anne Nylund inte.

Från BB direkt på läger
Jaani kirik, Johanneskyrkan fick en mängunurga genom en gåva från
Finland FOTO:PRIVAT

»Med mamma var det
någon säätö hela tiden.«
”Alltid någonting på gång”
Anna-Lisa Nylund-Nyström var legendarisk, en
hängiven ungdomsledare som fanns till för alla, i vått och torrt. Hennes ungdomssamlingar
i Borgå var välbesökta, speciellt onsdagskretsen drog fullt hus.
Och på stan pågick ofta någon av Anna-Lisas många insamlingar.
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En plakett hedrar en barn- och ungdomsledare som brann för sitt
jobb. FOTO:PRIVAT

Anna-Lisa Nylund-Nyström var född 1936 i Helsingfors som helt finskspråkig och bytte till
svenska först som krigsbarn i Sverige.
Sedan början av 1960-talet arbetade hon i församlingen i Borgå, och det involverade också
ständigt familjen hemma i Svartså.
– Sju dagar efter att jag hade blivit född for
hon från BB till något barn- eller skribaläger
och tog mig med. Från det var jag med, säger
Anne Nylund.
Många somrar förflöt på Houtskär dit man åkte med buss den 1 juni och sedan var där så gott
som hela sommaren med alla läger. Man vinkade av konfirmander och tog emot nya, minns
Anne Nylund.
– Mammas tro var jättejordnära. Hon var den
som levde som hon lärde. Det var liksom fint
med henne.

KYRKPRESSEN NR 12 • 8.6.2022

BORGÅ • SIBBO • VANDA
De lokala sidorna i Borgå, Sibbo och Vanda utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Vikarierande redaktör: Jan-Erik Andelin, jan-erik.andelin@kyrkpressen.fi,
tfn 044 564 6000. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

Cykeln var diakonissornas arbetsredskap runtom i landet. Bilden är en arkivbild. FOTO: DIAKONISSANSTALTENS ARKIV.

Före Ring III-staden
möttes kyrkfolket
i diakoniföreningar
Ända fram till 1970-talet hade Helsinge–
Vanda ett nät av diakoniföreningar runt
om i socknen. I dag finns bara Västra
Vanda-föreningen kvar.
TEXT: JAN-ERIK ANDELIN
VANDA I en ficka mellan Vanda å och flera vägramper ligger Erikas gårdsgrupp där Birgitta Boström växte upp i Helsinge socken. I granngården
hos farmor hölls diakonimöten och så kom Birgitta
själv i kontakt med Vanda västra diakoniförening.
Den evangelisk-lutherska kyrkan firar i år diakonins 150-årsjubileum, ett och ett halvt sekel
efter att den första diakonissan vigdes till tjänst.
Vanda, dåvarande Helsinge socken, fick på
initiativ av den då tillförordnade kyrkoherden
Otto Weckström år 1927 ett nätverk av diakoniföreningar på församlingens område. De var sedan indelade i mindre kretsar, berättar Birgitta Boström, som nu är föreningens sekreterare.
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» I farmors sal
i Erikas
var det
fullt av
folk.«

I det gamla byasamhället samlades man till
diakonimöten.
Vad gjorde man på ett diakonimöte?
– Då samlades man i hemmen. Hemma hos farmor kunde hela salen vara full, av inte bara fruar
utan också deras män. Det var ofta en andakt eller inledning, man sjöng psalmer och sedan satt
man bara och pratade, säger Birgitta Boström.
Redan år 1915 hade Helsinge församling fått
sin första diakonissa, Anna Sundell.
– Hon var utbildad på diakonissanstalten i
Uleåborg. Det hyrdes en liten vindskammare
åt henne, troligen i Dickursby, och sedan skaffades en cykel till henne, som skulle vara billig.
Men Helsinge var jättestort på den tiden så det
var krävande och hon orkade inte länge.
Diakonissan Sundell var egentligen anställd
för att jobba kring fabrikerna i Dickursby, men
fick efterhand bege sig runt i hela socknen, på
den tiden större än dagens Vanda.
Efter att diakoniföreningarna bildats gick det
ända till år 1935 innan följande diakonissa anställdes. Svea Lökman fick däremot sedan i sin
tur enligt den tidens praxis lov att lämna jobbet
när hon gifte sig.

Den sista föreningen
Västra Vanda-föreningen är i dag den sista
diakoniförening som är kvar, och har i dag ett
20-tal medlemmar.
Inom föreningen möts man i dag varje må-

nad i Virtakyrkan
i Myrbacka för en
gemenskap för många
medlemmar som annars
ibland kan ha en rätt så ensam vardag. Från
hösten blir det en ny samlingsplats i församlingscentret Martinristi i Mårtensdal.
– Vår förening har stött församlingens verksamhet. Ibland när den har ont om pengar så
vänder de sig till oss frågan om vi skulle kunna
hjälpa? Vi har gett summor som församlingen
sedan fördelar som köpkort till mat. Men vi har
aldrig gett pengar direkt till någon.
Västra Vanda diakoniförening förvaltar fortfarande flera arv som under årens lopp har testamenterats till föreningen.

Slår vakt om svenskan
I dag brusar Ring III där Birgitta Boströms barndoms hemgårds äppelträdgårdar låg. Vanda är
i dag en förortsstad där tio gånger fler talar något främmande språk än man talar svenska.
Under flera år var diakoniföreningen med om
att organisera ”Svensk träff” i staden under den
årliga Svenska veckan. Till den bjöds bland annat språkbadsklasser från finska skolor.
– Vi ville visa barn och unga att det finns folk
som faktiskt talar och umgås på svenska i Vanda – förutom deras lärare ...
Diakoniföreningen ger också årligen pengar till stipendier i stadens alla svenska skolor,
från lågstadierna till gymnasiet.
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Av miljonen turister droppar många
in till Domkyrkans musiksommar
Dags för sommaren med musik i Borgå
domkyrka igen. Bland hundratalstusen turister som rör sig i staden droppar många in
tillsammans med ortsbor och församlingsmedlemmar till orgelkvarter och konserter.
TEXT: JAN-ERIK ANDELIN
– Ibland kan det vara upp till 200 personer i
Domkyrkan så det gäller att vara förberedd, säger kantorerna Reidar Tollander, Eric-Olof
Söderström och Anne Hätönen.
Sommarmusiken i Domkyrkan har kört i gång
med de traditionella orgelkvarterna. Från den 2
juni hålls orgelkvarter vid middagstid tisdagar
och torsdagar ända till slutet av augusti.
Dessutom hålls kvällskonserter torsdagkvällar ända fram till skolstarten i början av augusti.
Gamla stan i Borgå har närmare en miljon
turister och många hittar också musikutbudet
i kyrkan.
Torsdagen den 9 juni uppträder sopranen Pauliina Kallio med Anne Hätönen på orgel. Dessutom medverkar de östnyländska kantorernas
proffskör Ensemble del Duomo.
– Det blir orgel- och körmusik från Danmark,
Buxtehude, Lewkowitch och Lauridsen. Det är
många stora namn som har vistats någon tid i
Danmark, säger Eric-Olof Söderström.
Så blir det också två danska aftonpsalmer
som är mycket populära i Danmark, men relativt okända i Finland.
Ensemble del Duomo har sin lilla historia som
en kör som sattes samman som ad hoc-kör för
att följa med den dåvarande Borgåbiskopen för
hans besök till Rom och Vatikanen 2015.
– Vi behöver ju inte så många övningar, eftersom vi jobbar på vårt gemensamma språk som
är noter, säger Eric-Olof Söderström.
Gruppen är också mera ett varumärke, som inte alltid nödvändigtvis uppträder i samma samma sammansättning, lite som hockeykedjor, förklarar kantorerna.
Den skickliga blockflöjtisten Eero Saunamäki och Päivi Vesalainen uppträder den 16
juni då Domkyrkan får användning för cembalon hon ska spela på.
På programmet står mest 1500- och 1600-talsmusik. Den mångsidiga Saunamäki har också
andra meriter och är ”känd från tv” som saxofonist i Kaartin Combo vid självständighetsbalen på presidentens slott.
Torsdagskonserterna har också lokalt samarbete med bland annat Emsalö musikfestival
med en konsert den 21 juli med Linda Hedlund
som orkestersolist på violin och Gordana Nedelkovska på oboe.
Två proffsmusiker som arbetar som lärare vid
musikinstitutet i Borgå har sin egen konsert den
28 juli när Heikki Hämäläinen uppträder på
cello med Nina Meyke på piano.
Domkyrkan i Borgå har haft sitt sommarprogram sedan 1978 då kyrkan fick sin nuvarande orgel.
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Eero Saunamäki och
Päivi Vesalainen uppträder
den 16 juni i
Domkyrkan.
FOTO: JONTE KNIF

KVÄLLSKONSERTER
I DOMKYRKAN
torsdagar kl. 19

To 9.6. Ensemble del Duomo, sångensemble, Pauliina Kallio, sopran, Anne Hätönen, orgel. Buxtehude-Lewkowitch-Lauridsen
Dansk orgel- och körmusik.
To 16.6. ”Sommarkvällens virvlande toner” Eero
Saunamäki, blockflöjt, Päivi Vesalainen,
cembalo.
To 23.6. Sarastus, finländsk jazz med etnoinfluenser
To 30.6. Jarkko Yli-Annala, orgel, kantor i Porvoon
suomalainen seurakunta.
To 7.7. Bålder-kvartetten, internationell kvartett för
kammarmusik med rötter i Kuhmo
To 14.7. Matti Vaakanainen, orgel, kantor i Domkyrkan
i Helsingfors
To 21.7. La Tempesta, dir. Claude Villaret, Gordana
Nedelkovska, oboe, Linda Hedlund, violin
I samarbete med Emsalö musikfestival
To 28.7. Heikki Hämäläinen, cello , Nina Meyke, piano
I samarbete med Borgånejdens musikinstitut, där artisterna är lärare.
To 4.8. Janne Oksanen, piano, finländsk musiker,
komponist och pedagog

ORGELKVARTER
I DOMKYRKAN
tisdagar och torsdagar kl. 12

Domkyrkans kantorer spelar middagsmusik 2 juni –
30 augusti
FRITT INTRÄDE
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Orgelkvarter i Domkyrkan kl. 12: to 9.6 Kaisa Sidoroff, ti 14.6 Jaana Jokimies
to 16.6 Minna Wesslund
To 9.6 kl. 19 Musik i Domkyrkan: Ensemble del Duomo, sångensemble, Pauliina
Kallio, sopran, Anne Hätönen, orgel. Buxtehude-Lewkowitch-Lauridsen m.fl.
Sö 12.6 kl. 9.30 Gudstjänst S:t Olofs, Pellinge: Eva-Lotta Blom, Söderström.
Efteråt kyrkkaffe på Hörbergsgården.
kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan: Lindgård, Blom,
Hätönen
kl. 14 Friluftsgudstjänst på Postbacken:
Eva-Lotta Blom, Tollander, Gaudeamuskören
Må 13.6 kl. 10-12 Sommarcafé för barnfamiljer:
Domprostgårdens lekpark, Antila
Ti 14.6 kl. 12 Andakt med lunch: för pensionärer och arbetssökande, församlingshemmet på Lundag. 5
To 16.6. kl. 19 Musik i Domkyrkan: Eero Saunamäki, blockflöjt & Päivi Vesalainen, cembalo
Sö 19.6 kl. 10 Gudstjänst i Emsalö kapell: Lindgård,
Tollander
kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan: Lindgård, Hätönen
Må 20.6 kl. 10-12 Sommarcafé för barnfamiljer:
Domprostgårdens lekpark, Eklöf, Strömfors. Sista gången för säsongen.
Ti 21.6 kl. 12 Andakt med lunch: för pensionärer och arbetssökande, församlingshemmet på Lundag. 5
To 23.6 kl. 10-12 Smultronvandringen: inleds med Vildväxtpromenad runt
Maren i samarbete med Marthaförbundet, kontaktperson är Henrika Lemberg tfn 040 512 5082 eller henrika.lemberg@evl.fi
kl. 19 Musik i Domkyrkan: Sarastus

SIBBO

Mer information: på Sibbo svenska församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi
Sö 12.6 kl. 12 Högmässa: Sibbo kyrka.
Sö 19.6 kl. 12 Högmässa: Sibbo kyrka.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
VANDA

Sö 10.6 kl. 10 Högmässa i Helsinge kyrka St Lars, Anu Paavola, Anders Ekberg.
Sö 19.6 kl. 10 Högmässa i Helsinge kyrka S:t Lars, Anu Paavola, Marcus Kalliokoski.
Ti 21.6 kl. 13 Sommarcafe: i Dickursby kyrka.

BORGÅ

Vildväxtpromenad
runt Maren inleder
sommaren
Kom och lär känna våra vilda
ätbara växter tillsammans med
vildaväxter-rådgivare Elisabeth
Eriksson från Martha-förbundet
23.6 kl.10-12.
Promenaden är ett samarbete med församlingen och kontaktperson är Henrika Lemberg,
tfn 040 512 5082 eller
henrika.lemberg@evl.fi.
Samling vid gamla stans bro
kl. 10 (Borgå).

MATS LINDGÅRD

Präst eller byråkrat?
FÖR 30 ÅR SEDAN blev jag prästvigd. Den första sommaren skötte jag
skriftskolläger och lärde mig hålla gudstjänst, dop, vigsel och jordfästning.
Till hösten fick jag som arbetsuppgift att sitta på café för att träffa och umgås med de ungdomar som jag som ungdomspräst skulle ha att göra med i
församlingens ungdomsarbete. Däremot minns jag inte att jag skulle ha
fått några administrativa uppgifter.
Den som idag inleder sitt värv som präst ska – vid sidan av de egentliga
prästuppgifterna – lära sig att använda många datorprogram: program för
bokning av arbetsuppgifter, för ekonomi, för statistik, för intern kommunikation, för distansmöten. Ibland ska prästerna dessutom helt eller delvis ansvara för församlingens kommunikation utåt, till exempel på socia
la medier. Mycket tid går till annat än prästuppgifter och möten med församlingens medlemmar.

»Vi kyrkoherdar behöver frigöra tid
för präster och anställda att mera
möta församlingsbor.«
JAG TÄNKER IBLAND på ett avsnitt i det brittiska satirprogrammet Yes,
Minister. Ministern hade upptäckt att det fanns ett sjukhus med stor administrativ personal trots att det inte fanns en enda patient där. Trots ministerns ihärdiga försök att få patienter till sjukhuset var slutresultatet eftermånga förvecklingar att sjukhuset fortfarande saknade patienter. Däremot
hade antalet byråkrater på sjukhuset fördubblats. Och jag undrar om vi i
kyrkan är på väg åt samma håll, att vi allt mer sysselsätter oss själva med
administrativa uppgifter medan våra kärnuppgifter hamnar i skymundan.
Rent principiellt uppfattar jag demokrati och administration som två
sidor av samma mynt, administration behövs. För varje kyrkoherde är de
administrativa uppgifterna en väsentlig del av arbetsbilden, och personligen trivs jag med de här uppgifterna. Däremot har jag svårt att acceptera
att en allt större del av de övriga prästernas arbetstid – liksom andra anställdas – ska gå till byråkrati. De borde få sätta sin tid på att sköta församlingsverksamhet och träffa församlingsbor.
JAG HAR INGET svar på byråkratiproblemet. Men jag tycker att ledande
instanser som kyrkomötet, kyrkostyrelsen och domkapitel borde beakta
den här frågan då man fattar beslut som berör församlingarna. Och då alltid fråga sig om den tilltänkta åtgärden ökar eller minskar på de anställdas administrativa uppgifter. Vi kyrkoherdar behöver för vår del reflektera över hur vi kan frigöra mer tid för präster och andra anställda att sköta
verksamhet och möta församlingsbor i stället för att sitta framför datorn.

Mats Lindgård är domprost och kyrkoherde i Borgå svenska domkyrkoförsamling.
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Hon gav sin gåva
– men i Viljandi
vet ingen vem
Anna-Lisa var
Hon var en legendarisk ungdomsledare för
många årgångar av unga i Borgå. Inför sin
död hade hon gett en gåva till människor i
Estland – för vilka hon var helt okänd.
TEXT: JAN-ERIK ANDELIN

BORGÅ – Det gick precis som det skulle. Mamma skulle vara såå lycklig och stolt om hon skulle se det här! säger Anne Nylund.
Jaani kirik, Johanneskyrkan i Viljandi i Estland, har fått en lekhörna för barn. Ledaren för
församlingens barn- och familjearbete Mirjam
Tiitus är glad åt pengarna som kom från Finland, likaså hennes man, kyrkoherden Marko.
Men i Viljandi i mellersta Estland känner ingen i dag den som hade stipulerat om gåvan.
Det var Anna-Lisa Nylund (senare Nyström), legendarisk ungdomsledare i Borgå under 70- och 80-talet, som hade sett till att det
blev så. Det var efter att för länge sedan ha lärt
känna någon i Viljandi efter ett handbollsutbyte med Borgå, som är stadens vänort i Finland.
– Sexton år innan hon dog lämnade hon över
ett kuvert till mig med alla våra, hennes barns
namn utanpå. Och så sade hon att när hon har
dött så får vi öppna det, säger Anne Nylund.
År 2018 gick hennes mamma Anna-Lisa bort,
82 år gammal, efter att under de sista åren ha
varit minnessjuk.
– Mitt i sorgen, medan tårarna rann, öppnade
jag kuvertet – och började gapskratta. ”Nää-ä,
nu har hon hittat på något projekt igen!”
Anna-Lisa Nyström bodde inte längre i Borgå,
men i brevet hade hon skrivit att det var där hon
ville bli begravd. Till begravningen skulle man
bara få ta en ensam ros, övriga blomsterpengar
skulle i stället gå till ”söndagsskolan i Viljandi”.
– Den vintern åkte mina bröder och jag ner
dit och visade foton på henne: ”Känner ni den
här tanten?” Men ingen gjorde det.
Lekhörnan invigdes 2020, men först i år har
de anhöriga för pandemins skull kunnat besöka
Jaani församling för att se hur det blev.

Många av dagens ledare inom kyrkan har haft Anna-Lisa Nylund-Nyström
som sin ungdomsledare i Borgå. Men minnesplatsen över hennes arbete
bland barn och unga kom att bli i en småstad, Viljandi i Estland. FOTO: PRIVAT

att föra insamlade pengar till Tallinn och Riga.
En gång samlade hon in gamla glasögon och en
annan gång saxar för unga kvinnor i Tanzania
som skulle bli sömmerskor. På Mellangatan i
Borgå visste alla om Anna-Lisas insamlingar...
Hur hon lyckades få med alla saxarna på
flyget till Afrika för att leverera dem i samråd
med Kerstin och Erik Vikström, tidigare mis
sionärer, det minns Anne Nylund inte.

Från BB direkt på läger
Jaani kirik, Johanneskyrkan fick en mängunurga
genom en gåva från Finland FOTO:PRIVAT

”Alltid någonting på gång”
Anna-Lisa Nylund-Nyström var legendarisk, en
hängiven ungdomsledare som fanns till för alla, i vått och torrt. Hennes ungdomssamlingar
i Borgå var välbesökta, speciellt onsdagskretsen drog fullt hus.
Och på stan pågick ofta någon av Anna-Lisas många insamlingar.
– Med mamma var det någon säätö (något arrangemang) hela tiden. Jag har varit med om
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»Med
mamma
var det
någon
säätö
hela
tiden.«

En plakett hedrar en barn- och ungdomsledare
som brann för sitt jobb. FOTO:PRIVAT

Anna-Lisa Nylund-Nyström var född 1936 i Helsingfors som helt finskspråkig och bytte till
svenska först som krigsbarn i Sverige.
Sedan början av 1960-talet arbetade hon i församlingen i Borgå, och det involverade också
ständigt familjen hemma i Svartså.
– Sju dagar efter att jag hade blivit född for
hon från BB till något barn- eller skribaläger
och tog mig med. Från det var jag med, säger
Anne Nylund.
Många somrar förflöt på Houtskär dit man åkte med buss den 1 juni och sedan var där så gott
som hela sommaren med alla läger. Man vinkade av konfirmander och tog emot nya, minns
Anne Nylund.
– Mammas tro var jättejordnära. Hon var den
som levde som hon lärde. Det var liksom fint
med henne.
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Den oändliga
sommaren
SÅDAN TER den sig gärna såhär i början:
lång som tre årstider och full av möjligheter.
Åtminstone för mig, och det är ganska fint,
även om jag egentligen vet att den kommer
bestå av lika många dagar som de andra
årstiderna, och av gott attribut som håller
mig nere på jorden, som skavsår, tvätthögar och tv-tittande tweenies. Men det är en
inspirerande bild att ha en tid.

KOLUMN
Ulrika Lindblad
jobbar som informatör i Johannes
församling.

KANSKE KÄNNS sommaren full av möjligheter för att man inte är inpackad i ylle och dun,
och för att dagarna verkar oändligt långa. Ljuset under försommarnätter och kvällar är väl
bland det mest magiska vi har. I juni, också
dagtid, stannar nog till och med de mest jäktade upp: det är svår att passera ett blommande äppelträd oberörd.
Slutspurten med skolor och hobbyer är över,
inte minst till glädje för säsongströtta föräldrar

som bakat mockarutor till vårjippon, skjutsat
till extra flöjtövningar, och läst till prov med
skoltrötta barn. Det om något inger en känsla av frihet.
Man vill gärna resa, men nu är det vackert
nästan över allt, och det går bra att njuta av sommaren hemma på gården eller i den närmaste
parken. Allt, inklusive ogräset, växer med en
sådan fart att det nästan syns.
MED ALLA dessa möjligheter kanske man
tänker ta tag i något projekt, som att bygga
en terrass eller lägga mosaik på parasollfoten. Utmärkta sätt att glömma vardagen en
stund, ta sig loss från den. Det är ändå bra att
vara försiktig med projekten, som lätt blir för
många och egna stressfaktorer, och att lyssna inåt. Kanske hör vi då vilken sorts projekt, eller vad annat, vi verkligen behöver.

DET KAN också finnas tid för andlighet.
En pilgrimsvandring, som den på Svartholmen, kunde kanske vara något att prova? Eller en skogspromenad för dig själv? Naturligtvis kan också terrassen vara ett andligt
projekt, det vet bara du.
MITT PROJEKT behöver vara att hitta ett sätt
att formulera och uttrycka just det som är viktigt för mig, och att vilja uttrycka det igen, efter en lång paus. Det är mest ett inre projekt,
men det kan behöva inspiration i form av ljusa sommarnätter, tweenies, sol och bad, tvätthögar, och skogspromenader.

»Det är ändå bra att vara
försiktig med projekten
som lätt blir för många.«

Hallå där
Karin Salenius!
Hon koordinerar Johannes församlings
sommarcaféer.
– VI KOMMER att ha två caféer i sommar. Det ena heter
Sommarandakt och café och det går av stapeln varje onsdag
kl 14-15.30 i S:t Jacobs kyrka. Det sköts av en präst och en
kantor och vid vackert väder strävar vi efter att kunna hålla
den fria samvaron utomhus efter andakten i kyrkan.
Det andra sommarcaféet hålls varje måndag kl 13-15 i Hörnan, intill Johannes församlings kansli.
– PÅ GRUND av församlingens dagsläger börjar det här caféet först den 27 juni. Här har vi inget program utan satsar
endast på fri samvaro. Det kostar inget men vi kommer att
ha en insamlingsbössa till förmån för Ukraina.
JOHAN MYRSKOG
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På Lekis
finns
något
för alla
Sommarsäsongen på Lekholmen är här
och holmen är precis som vanligt öppen för
besökare. Holmpersonalen vill välkomna
besökare i alla åldrar. – Vi ordnar verksamhet och program för olika åldrar på veckobasis. Kom och se vad det handlar om!

Lekholmen
ligger vackert
beläget i
skärgården.
FOTO: ARKIV/
ANDREAS
LUNDGREN

TEXT: JOHAN MYRSKOG

Efter två coronasomrar hoppas de som arbetar på och med Lekholmen att den inkommande sommaren ska bli normal och innebära fler
möjligheter och besökare.
– Lekholmen finns till för vem som helst och
är öppen för alla, säger holmungdomsledare Alina Granö.
Hon ansvarar för den öppna verksamheten
och det administrativa på holmen och så fungerar hon som kontaktperson mellan församlingarna och holmen.
– Jag handleder också holmhjälpisarna som
under sommarens gång kommer att finnas här
från Johannes, Matteus och Petrus. Tanken är
att det alltid ska finnas någon från respektive
församling på holmen, säger Granö.
Det finns fem holmungdomsledare på Lekholmen i sommar och till deras ansvar hör att
ta emot och vägleda besökare och gäster som
kommer till holmen, antingen som dagsgäster
eller som holmbor.
– Till oss ska man anmäla att man kommer
så att vi kan säkerställa att det finns tillräckligt
med både mat och husrum.

Något för alla – varje vecka
På Lekholmen ordnas såväl barn- som skriftskoleläger och andra läger. Utöver det är holmen alltså öppen för allmänheten och det ordnas verksamhet och program för olika åldrar
på veckobasis.
– Vi har ett veckoschema som vi följer. På tisdagar har vi Barnens tisdag där tanken är att
barnfamiljer ska kunna komma ut till holmen
och njuta av sommaren. Vi kommer att ordna
olika aktiviteter för barn i olika åldrar, som till
exempel musiklek, spårningar eller häng på beachen. Grillen står också varm.
På onsdagar flyttar fokuset till ungdomarna.
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»Lekholmen är en
plats där
relationer
får växa.«

Holmungdomsledare Alina Granö. FOTO: privat

Lekholmen är ett kärt sommarparadis för många
helsingforsare. FOTO: ARKIV/HANNA BJÖRKLUND

Då är det deras tur att njuta av holmen.
– Vi kallar det för Lekisonsdag och programmet är utformat som en ungdomskväll med lekar, grillning, mässa. De som inte övernattar på
holmen får åka hem med en senare båt.

Ömsom på torsdagar och ömsom på fredagar
är det de unga vuxna som står i fokus.
– 1-2 gånger i månaden är Lekholmen öppen
särskilt för 20-30-åringar. De här kvällarna har
ingen särskild agenda utan utformas enligt behov och tycke, säger Granö.

Lekholmen
Lekholmen är Helsingforsförsamlingarnas lägergård utanför
Nordsjö.
Holmen är öppen för besökare. Anmäl besök på förhand till
holmpersonalen, tfn 050-4653410.
Båten till Lekholmen startar antingen från Fiskehamnen eller
Nordsjö.
Mera information om Lekholmen och båttidtabellerna på webbadressen www.lekholmen.fi

En del nytt för i år
Det finns ett flertal saker som på Lekholmen är
nya för i år. För det första kommer turbåten att
åka till Lekholmen endast fyra gånger per dygn
från fem som tidigare år.
– Det blir alltså större mellanrum mellan båtturerna. Dessutom flyttar båtens hemhamn från
Hagnäs till Fiskehamnen. I övrigt är rutten densamma, säger Alina Granö.
Det andra som är nytt för i år är en söndagsmässa varje söndag förmiddag.
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KYRKAN I HELSINGFORS
PROGRAMMET GÄLLER FREDAG 10.6–TORSDAG 23.6

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.
Magnus Riska predikar även
under mässan.

Barn och unga

Barnens tisdagar på Lekholmen: Följ med till Lekholmen
varje tisdag fr.o.m 7.6. Olika
program för barn i olika åldrar.
Mer info om Lekholmen och
barnens tisdagar hittar du på
www.lekholmen.fi.
Behöver du hjälp eller stöd?
Du kan alltid kontakta församlingens anställda och diakoniarbetarna om du behöver
hjälp eller stöd i vardagen eller
bara någon att tala med! Våra
diakoniarbetare är Carita Riita-

korpi 050-380 3986 eller Mari
Johnson 050-380 3976.

Mässa: söndag 19.6 kl. 15 i Folkhälsanhuset i Brunakärr.

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

Gemenskap

Johannes
församling
Gudstjänster

Festgudstjänst: söndag 12.6 kl.
9.30 (obs tiden!) i Johanneskyrkan, som en del av Sång- och
musikfesten i Helsingfors.
Tvåspråkig vandringsmässa:
söndag 12.6 kl. 14 på Svartholmen. Vandring ca 0,7km.
Högmässa: söndag 19.6 kl. 12 i
Johanneskyrkan.
Missa inte! 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.

Middagsbön och diakonijour: tisdagar kl 12-14 i Johanneskyrkan.
Sommarandakt och café: onsdagar kl 14 i S:t Jacobs kyrka.
Sommarcafé: måndagar från
och med 27.6 kl 13-15 i Hörnan.
Sommarutfärd till Borgå
socken: Morgonmässa i Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka , serverad lunch (fisk
eller köttalternativ) i restaurang
Hanna-Maria & lite fritid i gamla
stan i Borgå samt besök i Illby
GalleRia. Tidpunkt & start från
KIASMA: Fredag 29.7 klockan
9-18. Pris: 40€. Anmälan senast 23.6 till Viivi Suonto, tfn:
050 4075165.

Familjer och barn

Musiklek: måndag 13.6 kl 10
samt fredag 17.6 kl 9.30 och
10.30 i Högbergssalen. Servering. Tisdag 14.6 kl 14 i Bokvillan.
Babyrytmik: måndag 13.6 kl 11 i
Högbergssalen. Servering.

Musik

Lunchmusik: tisdag 14.6 kl. 12 i
Gamla kyrkan.

Varje sommarsöndag ordnas mässa i Lekholmens
kapell. FOTO: ARKIV/HANNA BJÖRKLUND
– Det här kommer den församling som just då
är ute på läger att ansvara för. Tanken är alltså
att alla som kommer till holmen på söndagar
ska kunna delta i mässan.
Den tredje saken som är ny är att holmen kommer att börja ta betalt för boende.
– Tyvärr kan vi inte längre erbjuda gratis boende, men det kommer inte att kosta mer än
några euro så det är inte alls fråga om några
stora summor.
Har du något särskilt du vill hälsa till dem
som aldrig varit på Lekholmen förut?
– Folk brukar prata om lekis-gemenskapen som
något särskilt speciellt. Holmen är en plats där
relationer får växa och där man får växa både
som människa och som kristen. Kom och se vad
det handlar om!
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MATTEUS Östersundom

Invånarkväll den 9 juni kl 18
Vi presenterar Georg Christoph Kilians
bibliska mezzotintotavlor, som har konserverats. Därtill berättar vi om värmefördelningsrenoveringen som börjar i
september, samt om andra restaureringsbehov i kyrkan. Deltagare har möjlighet att ställa frågor. Musik av Kai

Jämsä, sång och gitarr. På plats deltar
kyrkoherden från Mikaelin Seurakunta,
Martti Häkkänen, pastor Juho Kankare från Matteus församling samt Jarkko
Korhonen, expert på värmefördelningsrenoveringen, från Helsingfors kyrkliga
samfällighet.
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HELSINGFORS
Five o’clock Organ: tisdagar kl.
17 i Johanneskyrkan.
Missa inte! Klavertramp – lunchmusik i Berghäll: torsdag 23.6
kl. 12 i Berghälls kyrka.
Program för unga och unga
vuxna hittar du på ungdomsverksamhetens egen hemsida,
johannesungdom.wordpress.
com.
Mera info om församlingens
verksamhet finns på helsingforsforsamlingar.fi/johannes.
Följ oss på instagram och fb:
@johannesforsamling.
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! Sommartidtabell för
gudstjänster i juni och juli:
Högmässa: kl. 10 i Åggelby
gamla kyrka, kl. 13 i Munksnäs
kyrka. Thylin. Kyrkkaffe efteråt.

PETRUS Gudstjänst

Friluftsgudstjänst
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! 19.6
är församlingens missionärer
Gunilla och Magnus Riska med
på sommarpuls och berättar om
sitt liv i Etiopien.
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.
Missa inte! Midsommarens missionsmässa: Lördag 25.6 kl. 13
i Munksnäs kyrka. Vi har besök
av församlingens missionärer
Gunilla och Magnus Riska som
berättar om sin tid i Etiopien.
Kaffe efteråt!
Midsommarens högmässa: Sö
26.6 kl. 10 i Åggelby gamla kyrka. Välkommen!

JOHANNES Utfärd

En dag i Borgå
Vill du följa med på sommarutfärden till Borgå socken? Dags att
anmäla dig! Morgonmässa i Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka, lunch i restaurang Hanna-Maria. Lite fritid i gamla stan i
Borgå, samt besök i Illby GalleRia. Tidpunkt: 29.7 kl. 9-18. Start
från KIASMA. Pris: 40€. Anmälan senast 23.6 till Viivi Suonto, tfn:
050 407 5165.
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Barnfamiljer

Följ Petrus Kidz-gruppen på
facebook och hemsidan för aktuell info!
Sommargudstjänst på Björkebo
19.6: Sommargudstjänsten är
för hela familjen! Mer info ovan
under gudstjänsterna.

Den 19 juni kl. 13 ordnas en gudstjänst på församlingens lägergård Björkebo i Nummela. Gudstjänsten är en avslutning på
SLEF:s sommarläger för barn, så välkommen med hela familjen! Transport ordnas från Petruskyrkan och Munksnäs kyrka.
Hoppas vi ses! Kontakta Ronny Thylin, ronny.thylin@evl.fi eller
050-3803 548. Adress till lägergården: Hurrinpolku 18.

Övrigt

Sommarcafé: 23.8 kl. 13 i Petruskyrkan. Välkommen på kaffe,
sommarstämning 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. 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!

Den blomstertid
är äntligen här!
I juni ordnar många församlingar
sommarcafé, sångstunder med sommarsånger, utfärder och utomhusgudstjänster. Kolla in annonseringen
i din egen församling – eller i grannförsamlingen!

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.

Bjuder på gudstjänst med glöd
Midsommardagens gudstjänst vid Kronvik
bjuder på predikan, sommarpsalmer och
en eftersamling runt grillen.
TEXT: JOHAN SANDBERG

KORSHOLM Jag vill ha en gudstjänst där jag kan
grilla, sade församlingspastor Frank Isaksson
när de församlingsanställda i Korsholms församling möttes för att planera församlingens
kommande verksamhet.
Bra, svarade kollegerna. Det får du göra på
midsommardagen vid Kronviks lägergård.
Det var där det började. Och nu har det utvecklats till ett samarbete mellan de svenskspråkiga församlingarna i kommunen där den bibliska andan att var och en har något att bidra med
som ska förverkligas. Förutom Frank Isaksson
ska åtminstone kyrkoherde Fredrik Kass från
Kvevlax och kantor Patrik Vidjeskog från Solf
medverka.
– Vi hoppas få någon med från Replot församling också, säger Frank Isaksson.
Programmet är i skrivande stund ännu inte
detaljplanerat, vilket innebär att det ännu kan
ske förändringar.

Efter midsommardagens
friluftsgudstjänst ställer sig
Frank Isaksson
bakom grillen.
FOTO: PRIVAT

»Det är mysigt att samlas kring det.«
Det ska i alla fall bli en friluftsgudstjänst
med mycket sång och musik midsommardagen
klockan 16 på Kronvik lägergård i Sundom. Själv
tar Isaksson tar med sig trumpeten och gitarren
medan Patrik Vidjeskog spelar klaviatur. Efter
gudstjänsten värms grillen och gudstjänstdeltagarna får samlas runt den.
– Jag tar på mig ansvaret för grillen. Jag har
sysslat med sådant tidigare, som hobby – och
medan vi bodde i Sverige drev jag ett café där
jag grillade lite. Jag tycker det är kul med sådant, säger Isaksson.

Skön samvaro med sång
Någon förhandsanmälan till gudstjänsten behövs inte. För mat ock dryck uppbärs en frivillig avgift.
– Vi får bara ladda upp ordentligt med korv
och frysa ner det som inte går åt.
– Jag hoppas på skön samvaro med sång och
samvaro och grillad mat förstås. Det är mysigt
att samlas kring det.
Frank Isaksson är församlingspastor i KorsKYRKPRESSEN NR 12 • 8.6.2022

holm under sommaren.
– Från september till december ska jag vara
präst i Norge. Det gör jag av intresse och lite
äventyrslusta.
Kronvik lägergård ligger vid Stråkaviken i
Sundom. Lägergården finns uppe på en bergsklack och är inva-anpassad med en barnvänlig
strand. Lägergården ägs och drivs av Kronvik
Lägergårdsförening i en nykter miljö.
Korsholmsförsamlingarna ordnar skjuts till
Kronvik om du behöver. Anmäl dig i så fall till
pastorskansliet i Korsholm före den 21 juni.

Franks bästa grilltips
Ha ingen brådska. Förberedelser är A och O.
Låt det bli en fin glödbädd.
Elda med torr ved som inte ryker så mycket.
(Bra för grannsämjan.)
Grönsaker gör att det ser nyttigare ut. Chili och
vitlök räddar det mesta.
Bjud trevliga gäster. Var glad! Älska det du grillar.
Fina grillfester!
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Biskop Bo-Göran Åstrand assisterad av kyrkofullmäktiges ordförande Ossi Pursiainen, kontraktsprost Tomi Tornberg, församlingens tidigare kyrkoherde
Berndt Berg och församlingsrådets representant Markus Rönnblom välsignar Mats Björklund till kyrkoherde i Korsholm. FOTO: JUKKA IHATSU

Björklund installerad
med pompa och ståt
Det var en visuellt vacker gudstjänst när Mats Björklund installerades som kyrkoherde i Korsholm.
Björklund var klädd i en flera hundra år gammal
mässkrud.
TEXT: JOHAN SANDBERG
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KORSHOLM Det har blivit en lång väntan på att Mats Björklund skulle installeras som kyrkoherde i Korsholms
svenska församling. Han valdes redan i januari 2021 i ett direkt val.
Men nu är han äntligen installerad.
Det var ändå spännande in i det
sista innan installationen. Flera nyckelpersoner insjuknade veckan före och
det var ovisst vilka som skulle återhämta sig så att de kunde medverka i installationen. Det blev att kalla in några reserver men man kunde ändå fira
planenligt.
Gudstjänsten inleddes med en pro-

På festen efter installationen bjöds det
på smarrig smörgåsbakelse. FOTO: SUSANN
NABB-VORNANEN
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Förvaltningschefen Kari Harju roar Mats
Björklund. Ossi Pursiainen till vänster.

KOLU M N E N

FOTO: SUSANN NABB-VORNANEN

Grannförsamlingarna Kvevlax, Solf och
Replot uppvaktar genom Fredrik Kass,
Patrica Strömbäck och Nicklas Lindvik.
FOTO: SUSANN NABB-VORNANEN

Kyrkoherdens gröna fingrar har inspirerat
gåvobordet. FOTO: SUSANN NABB-VORNANEN
Mats Björklund är nu installerad som kyrkoherde i Korsholms svenska församling.
FOTO: SUSANN NABB-VORNANEN

de senaste åren. Men nu hade vi maffig
körsång av vår kammarkör Psallite. Det
var en verkligt festlig gudstjänst, säger
Rune Lindblom.
I gudstjänsten i kyrkan deltog 125
personer. Det är ett större antal än vad
som vanligtvis samlats under pandemin
med undantag för konfirmationer. Installationen blev samtidigt också strömmad på sociala medier.

»Det var en verkligt
festlig gudstjänst.«

cession där Markus Rönnblom gick
först, bärande på korset.
Mats Björklund predikade under
gudstjänsten, kaplan Rune Lindblom
var liturg och församlingspastor Frank
Isaksson läste texterna. Kammarkören
Psallite under ledning av av Susanne
Westerlund och stråkorkestern medverkade också.
– Vi firar ofta stora gudstjänster,
men det är sällan vi har så här mycket pompa och ståt med både kyrkoherden och biskop iklädda sina skrudar.
Under pandemin har vi inte blivit bortskämda med körsång i gudstjänsterna
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Efter installationen följde en fest i
församlingshemmet med tal och uppvaktningar.
Ett genomgående tema i talen under
festen var Mats Björklunds gröna fingrar. Han är inte bara herde, utan också
både ordbrukare och jordbrukare. Hemma har han både odlingar och växthus.
Han uppvaktades också med flera
gåvor som anknyter till odlingsintresset. De anställda passade på att ge lite
dynga åt chefen i form av trädgårdsgödsel. Av anställda och av samfälligheten fick han också presentkort till trädgårdsbutiker.
I det här sammanhanget kom det fram
att också församlingen vuxit sedan han
tillträdde. Just nu upplever den en period av tillväxt, men det har sannolikt
mera att göra med en ökad inflyttning.
Biskop Bo-Göran Åstrand talade både före och under installationen i kyrkan, men också i församlingshemmet.
Biskopen nämnde att han och Björklund är studiekamrater och refererade deras långa vandring tillsammans.
Biskopen påpekade också att Björklund varit kyrkoherde i flera församlingar innan han kom till Korsholm och
avslutade med att skämta och säga han
tycker att det räcker nu. Han vill inte installera Björklund som kyrkoherde flera gånger. Senast han gjorde det var för
tre år sedan i Solf. Björklund lät förstå
att han inte har några planer på att besvära biskopen med flera installationer.

MARIA ÖSTMAN-SÖDERGÅRD

Det frusna smälter
”Bekymmer tynger en mans hjärta,
ett vänligt ord ger det glädje.”
Orsdpr. 12:25
TILL MORSDAG fick jag en så fin kärlekshälsning via en budad
blombukett och ett kort av min dotter som bor utomlands, att det
gick rakt in i hjärtat. Jag behövde det väl just då. Så lätt glömmer jag
bort att jag är älskad. Av människor men även av Gud. Hennes hälsning påminde mig också om hur älskad jag är av Gud.
När man erfar djupet i att vara älskad helt och hållet händer det saker i en. Det frusna smälter. Tilliten återupprättas. Det brustna helas. Perspektivet blir rättsvängt.

»Herren, din Gud, din skapare
ville dig och älskar dig med
fullkomlig kärlek.«
ALLT DETTA endast genom några enkla ord. Som det står i psalm
482: ”Ett vänligt ord kan göra under... ett vänligt ord är änglabud, en
hälsning ifrån Herren Gud.” För någon kan ett vänligt ord vara livsavgörande. Så låt oss träna våra tungor att tala (eller vår hand att skriva) vänliga, uppmuntrande, nådens och kärlekens ord. Det gör skillnad. Gud vill använda dig och mig att låta det goda segra, bl.a. genom
att tala goda ord. Må den livgivande Anden hjälpa oss!
För människor vars främsta kärleksspråk är uppmuntrande ord är
det livsviktigt att med jämna mellanrum få ta emot goda ord. Men
jag tror att vi alla kan träna på att bli bättre på det. Då kommer de
goda orden att sprida sig och fler och fler känner sig sedda, bekräftade och älskade. För även om vi i grunden vet att Gud (och en och
annan människa) älskar oss behöver vi få höra det.
JAG ÖNSKAR att jag kunde förmedla Guds kärlek till just dig just
idag. Jag vill försöka göra det genom att skriva dessa ord: Herren, din
Gud, din skapare ville dig och älskar dig med fullkomlig kärlek. Han
är din goda Pappa. Se på Jesus!

Maria Östman-Södergård är t.f. diakoniarbetare
i Nykarleby församling.
Den här kolumnen är inlånad från lokalsidorna i Pedersörenejden.
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Högmässa sö 12.6: kl 11 i kyrkan och
kl 13 i Smedsby fg. Frank Isaksson och
Ann-Christine Nordqvist-Källström.
Högmässa sö 19.6: kl 11 i kyrkan. Speciellt inbjudna är de som i år firar sitt 50
års konfirmandjubileum. Efter högmässan servering och samvaro i församlingshemmet. Anmäl senast fre 10.6 kl
14 ifall du deltar samt om ev matallergier. Tel. 0400 415 008 eller korsholms.
svenska@evl.fi.
Barnfamiljernas 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. Adressen är Tuulivuorentie 221 och parkeringen ligger på Tallitytöntie.
Sommarallsång med barnprogram: on
22.6 kl 18 i Smedsby fg. Pyssel och lek
för barnen ordnas medan vuxna sjunger
allsång. Efteråt servering för alla. Frank
Isaksson, Susanne Westerlund samt
barnledarna Sanna Saarela och Henna
Lundström.
Midsommardagens friluftsgudstjänst:
på Kronvik lägergård lö 25.6 kl 16. Frank
Isaksson, Fredrik Kass och Patrik Vidjeskog. Efter gudstjänsten blir det korvgrillning samt möjlighet till t.ex. volleyboll och simning. Har du behov av skjuts
till Kronvik, meddela till kansliet senast
ti 21.6 kl 14. Tel 0400 415 008 eller korsholms.svenska@evl.fi. Välkomna och fira
midsommar med oss!

KVEVLAX

Konfirmation: sön 12.6. i kyrkan. Grupp
ett och vinterskriftskolan klockan 1011.30. Grupp två klockan 13-14.30.
Bön för bygden: mån 13.6. kl. 19 i Krubban och mån 20.6. kl. 19 i Missionskyrkan.

BERGÖ

KORSHOLM Allsång

Sö 12.6 kl. 14: Gudstjänst. Englund, Brunell. Kyrktaxi, ring Storbäck 040 777 4951
för att boka.
Ti 14. 6 kl. 19: Gemensamma kyrkofullmäktige sammanträder i församlingshemmet i Petalax.
On 15.6 kl. 18: Kyrkokören.
Sö 19.6 kl. 14: Konfirmationsmässa. Englund, Tornberg, Brunell, Engsbo. Kyrkokören medverkar.
On 22.6 kl. 19: Dikt och musik i Bergö
kyrka med Jan Erik Nyholm och Eva
Björk.

Sommarallsång
med barnprogram
Välkommen till Smedsby församlingsgård onsdagen 22.6 kl 18! Då
ordnar Korsholms svenska församling allsång för vuxna medan barnen har eget program och pyssel.
Allsången leds av Frank Isaksson och Susanne Westerlund, och
barnledarna Sanna Saarela och
Henna Lundström ordnar barnprogrammet.
Efter allsången serveras kaffe
med dopp åt allihopa!

Mathjälpen: tis 14.6. och tis 21.6. kl. 10.
Kontakta Nina Andrén om du inte hämtat
mat tidigare tfn 044 0462312
Samling på prästgårdsbacken: ons 15.6.
klockan 13. Holger Nybäck spelar dragspel. Musik, sång och tilltugg. Vid dåligt
väder samlas vi inomhus!
Sammankomst: lör 18.6 kl. 16. Vähäkangas, Rahja. Arrangör: Vasa Fridsförening
Psalmafton tillsammans med VFF: lör
18.6 kl. 19. Vi sjunger Lina Sandells psalmer. Kören Adorate, Andrén, Kass.
Högmässa: sön 19.6. kl. 10. Kass, Kurt
Hellstrand, Andrén. Kyrkkaffe.

REPLOT

Konfirmationsmässa: sö 12.6 kl.10 i Replot. Sandell, Wargh, Kronqvist, Galls.
Gudstjänst: sö 19.6 kl.11 i Björkö. Sandell,
Wargh.
Friluftsgudstjänst: sö 19.6 kl. 14 vid Granösunds fiskeläge. Sandell, Wargh.

MALAX

SOLF

Gudstjänst: sö 12.6 kl 10 med Patrica
Strömbäck och Patrik Vidjeskog.
Konsert: to 16.6 kl 19 i kyrkan. ”Transatlantique”: De Falla - Sibelius - Dvořák
- Milhaud. Miikka Hakomäki, altviolin,
Jonne Grans, gitarr. Fritt inträde!
Konfirmationsmässa: sö 19.6 kl 10 med
Patrica Strömbäck, Patrik Vidjeskog och
Olof Jern.
Midsommardagens friluftsgudstjänst:
på Kronvik lägergård lö 25.6 kl 16. Frank
Isaksson, Fredrik Kass och Patrik Vidjeskog. Alla Korsholms svenskspråkiga
församlingar firar gemensam midsommargudstjänst i år! Efter gudstjänsten blir det
korvgrillning och möjlighet att t.ex. simma
eller spela volleyboll. Församlingarna bjuder på korv, saft och kaffe, men ta gärna
med också egen picknick om du önskar
något mera. För skjuts till Kronvik, ring
till pastorskansliet senast ti 21.6 kl 14. Tel
044-770 8122 eller solfs.forsamling@evl.fi

Sö 12.6 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.
Cay-Håkan Englund, Peter Brunell.
Ti 14.6 kl. 10: Må bra-dag, kl 10–15 i KH,
för veteraner och personer 80+, i samarbete med Folkhälsan och Röda Korset.
Program, lunch och eftermiddagskaffe.
Ti 14.6 kl. 19: Gemensamma kyrkofullmäktige sammanträder i församlingshemmet i Petalax.
Lö 18.6 kl. 12: Konfirmationsmässa i kyrkan. Tornberg, Norrback, Lax.
Sö 19.6 kl. 10: Högmässa i kyrkan. Norrback, Lax.
Sö 19.6 kl. 12: Finsk högmässa i kyrkan.
Norrback, Lax.

PETALAX

Sö 12.6 kl. 12: Gudstjänst. Englund, Brunell.
Må 13.6 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.
Ti 14.6 kl. 19: Gemensamma kyrkofullmäktige sammanträder i församlingshemmet i Petalax.
Sö 19.6 kl. 11: Konfirmationsmässa. Tornberg, Brunell, Engsbo. Kyrkokören medverkar. Obs tiden!
Må 20.6 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.
To 23.6 kl. 19: Midsommarbarockkonsert i kyrkan med Erica Nygård och Niels
Burgmann.

SOLF Midsommar

KVEVLAX Sommarmöten

Midsommargudstjänst på Kronvik lägergård

Sommarcafé och konfirmandjubileum

Midsommardagen 25.6 klockan 16 firar alla Korsholms svenskspråkiga församlingar gemensam gudstjänst på Kronvik lägergård.
Gudstjänsten leds av Frank Isaksson och Patrik Vidjeskog och även Fredrik
Kass medverkar.
Efter gudstjänsten blir det korvgrillning, volleyboll och simning (för den som
vågar). Församlingarna bjuder på korv, saft och kaffe, men man får också gärna
ta med egen picknick om man så önskar.
Om man saknar skjuts till och från Kronvik så får man gärna ringa till pastorskansliet i Korsholms svenska församling: tel. 0400 415 008, så ordnar vi kyrktaxi.
Välkommen och fira midsommar till Kronvik!

Sommaren bjuder in till flera
träffar och evenemang i församlingen. Den 15.6 kl. 13 ordnas
sommarcafé ute vid prästgården.
Holger Nybäck spelar dragspel.
Det serveras sång, musik och
tilltugg.
I juli ordnas fyra konfirmandåterträffar. Söndagen 10.7 kl. 10
firar 50- och 65 års-konfirmanderna. Söndagen 17.7. kl. 10
samlas 51-årskonfirmanderna
(konfirmerades 1971) och på torsdag 28.7 kl. 18 träffas 52-årskonfirmanderna
(konfirmerades 1970).
Vi sänder ut inbjudan till alla vi lyckas nå. Men vi har inte postadresser till
alla, så sprid ordet om träffarna! Mer info finns på församlingens hemsida.
Träffarna inleds med mässa, sedan fortsätter samvaron runt kaffeborden.
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Nivåskillnaderna byggs bort och de främre bänkraderna bakom Daniel Wikström och Mats Edman ersätts med löstagbara bänkar. Det är några av de synliga ingreppen som ska
göras i Sankta Birgitta kyrka i Nykarleby.

Nyrenoverad
kyrka om ett år
Senaste söndag hölls den sista gudstjänsten i Sankta Birgitta kyrka på ett knappt år. När kyrkan från 1708
öppnas på nytt har det genomgått en omfattande renovering för 2,3 miljoner euro.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

NYKARLEBY – Församlingen har varit
väldigt modig. Alla beslut är också förankrade i Museiverket, säger projektledaren Daniel Wikström.
Grundtemat är att skapa en tröskelfri kyrka utan nivåskillnader. Från den
norra invavänliga ingången ska man
kunna ta sig fram till altaret och till toaletten som byggs i vapenhuset i en rullstol. Dessutom längs de breddade gångarna vid ytterväggarna.
KYRKPRESSEN NR 11 • 25.5.2022

– I praktiken bär vi ut alla bänkar och
bröstvärn, tar vi upp alla golv och trossbotten. Golvet får ny isolering med vattenburen golvvärme i hela kyrkan, säger Wikström.
Arbetet med golvet ska vara klart i
oktober eller november. Då tar arbetet
med målningen vid. Kyrkan ska inte bara målas invändigt utan målningen ska
restaureras och konserveras av konservatorer. Det arbetet beräknas ta fem må-

nader och det kräver en varm kyrksal.
De målade fönsterdraperierna ska
restaureras, vilket betyder att man inte
målar dem på nytt utan lappar målningen och limmar dit färg som flagat av.
Altaret flyttas ut en dryg halv meter
från väggen och altarringen sänks ner
så att bara en knäfallsdyna återstår. Altaret kan dras ut från väggen så att prästen kan stå bakom altaret och vara vänd
mot församlingen.
Bänkarna framför mittkorset i kyrkan tas bort och ersätts med nya löstagbara bänkar som vid behov kan svängas. Grundstrukturen på gångarna och
bröstvärnet ändras ändå inte.
Bänkarna är nu för nära varandra och
de ska flyttas för att skapa mera utrymme. Det betyder att antalet sittplatser i
kyrkan minskar från 1000 till 750.
– Vi räknar att vi ska klara oss med
det. Julbönerna innan pandemin kunde
samla 800 personer. Julbönerna och en
del konfirmationer är de är enda gångerna det är smockfullt i kyrkan. En vanlig gudstjänst samlar ett sextiotal personer, säger kyrkoherde Mats Edman.
Men de nya bänkarna som står längst
fram i kyrkan får femton graders lut-

ning mot åtta grader på de gamla. De
som vill sitta i en bekvämare bänk ska
alltså sätta sig framför mittkorset. Men
också på de gamla bänkarna förstoras
psalmbokshyllorna.
Tidigare har fönstren vilat på varandra. Nu ska de vila på en list som gör
att de ska gå att öppna och vara lättare
att underhålla.

»Skede två kommer
kanske inom tre till
sju år.«
Också tekniken förnyas. I det ingår fjärrvärme, el, brandalarm, torrsprinklers, ljudteknik, fiber, strömning,
klockringning och ett avlopp från sakristian.
Och den gamla Telinorgel från 1768
rörs inte. Den paketeras in under renoveringen.
Det här är bara skede ett av renoveringen. Det tar slut vid takvalvet.
– Vi måste återhämta oss efter skede
ett. Skede två kommer kanske inom tre
till sju år, säger Edman.
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PEDERSÖRE Musik

Jakobs Orgeldagar 20 år

JAKOBSTAD

FR 10.6 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets
ungd.utr., Nylund-Wentus.
SÖ 12.6 kl. 12.00: Konfirmationsmässa, skriftskola 1, i Jakobstads kyrka, Turpeinen, Borgmästars, Nylund-Wentus. Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk
finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
MÅ 13.6 kl. 9-12: Öppen sommardagklubb i Församlingscentrets lekpark, främst för barn 0-5 år i sällskap
med vuxen, Sara Yoo.
TI 14.6 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön och
samtal.
FR 17.6 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets
ungd.utr., Nylund-Wentus, Mård.
SÖ 19.6 kl. 10.00: Konfirmationsmässa, skriftskola 2, i
Pedersöre kyrka, Edman, Krokfors, Wester, sommarteolog Anna-Pia Svarvar, Mård. OBS! Tid och plats. Ingen
gudstjänst kl. 12 i Jakobstads kyrka. Sänds även via
församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
MÅ 20.6 kl. 9-12: Öppen sommardagklubb i Församlingscentrets lekpark, främst för barn 0-5 år i sällskap
med vuxen, Tallgren.
TI 21.6 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön och
samtal.
TI 21.6.kl. 13.00: ”Kvar i stan” i Församlingscentret. ”Aktivt liv för god hälsa”, Pehr Löv. Andakt Svarvar. Ekman.
Servering.

KRONOBY

Sö 12.6 10.00 Gudstjänst: i Kronoby kyrka, Markus Ventin, Hannes Uunila.
On 15.6 19.00 Sommarmusik: i Kronoby kyrka, Leni
Granholm, orgel, Sonja Smedjebacka, sång.
Sö 19.6 18.00 Gudstjänst vid Hospitalet: Wallis, Smedjebacka, Borgmästars.
On 22.6 19.00 Sommarmusik: i Kronoby kyrka, Hannes
Uunila, orgel. Vokalensemble.
Terjärv
Sö 12.6 13.00 Finskspråkig mässa: i Terjärv kyrka, Saitajoki, Smedjebacka.
To 16.6 14.00 Mässa för äldre: i Terjärv kyrka, Saitajoki,
Borgmästars, Dalhem.
Sö 19.6 10.00 Konfirmationsmässa: i Terjärv kyrka,
Komulainen, Wallis, Döfnäs-Matar, Borgmästars, Smedjebacka
Nedervetil
Sö 12.6 10.00 Gudstjänst: i Nedervetil kyrka, Saitajoki,

Musik i sommarkvällen/Jakobs orgeldagar
ordnas även i år som ett samarbete mellan
Jakobstads och Pedersöre församlingar, samt
orgelföreningen Calcanten.
I årets konsertserie som inleds i Pedersöre kyrka söndagen den 3 juli hålls en konsert
till minne av framlidne orgelentusiasten Rafael Sjöberg.
Konserterna hålls söndagskvällar kl. 20,
de tre första julisöndagarna i Pedersöre kyrka. Den 24 juli hålls en konsert i Purmo kyrka
samt den 31 juli i Esse kyrka. I konsertkvällarna som fortsätter i augusti i Jakobstads kyrka
får vi bland annat höra musik för harpa och
flöjt, samt en Unga solisters konsert.

Smedjebacka, Kungens ungar. Glass och kaffe.
Sö 19.6 13.00 Konfirmationsmässa: i Nedervetil kyrka.
Komulainen, Wallis, Smedjebacka, Borgmästars, Kyrkokören, Kristoffer Ekfors, trumpet, Döfnäs-Matar.

LARSMO

Sommarskriftskola i Fagernäs 7-9.6: läger på Wanha
Karhunmäki 13-17.6.
Sö 12.6 kl. 10 Högmässa i Bosund nya bönehus (Segelvägen 22): Per Svenfelt predikan (tolkas), Lassila, Wiklund, sång av barn från Bosund.
Lö 18.6 kl. 14 Konfirmation grupp I, II: Sjöblom, Lassila,
Forsman.
-kl. 16 Konfirmation grupp III, IV: Sjöblom, Lassila, Forsman.
Sö 19.6 kl. 10 Högmässa, sommarskriftskolans nattvardsgång: Lassila, Sjöblom, Forsman. Strömmas via
församlingens YouTube kanal Larsmo församling live.

Kyrkvärd: Byggmästar, Strömsholm.
To 23.6 kl. 14 Nattvard vid Sandlunden: Sjöblom, Forsman.

NYKARLEBY

Gudstjänster
Sö 12.6 kl 10 Gudstjänst: Jeppo kyrka, Smeds, Ringvall
- kl 12 Högmässa: Nkby fh, Smeds, Ringvall
- kl 18 Kvällsgudstjänst: Munsala fh, Smeds, Lönnqvist
Sö 19.6 kl 10 Högmässa: med konfirmation, Jeppo kyrka,
Östman, Lönnqvist, Esselström, Holm-Haavisto, ungdomarna m.fl.
- kl 13 Högmässa: med konfirmation, Munsala kyrka,
Östman, Lönnqvist, Esselström, Holm-Haavisto, ungdomarna m.fl.
- kl 15 Friluftsgudstjänst: Kredu, i samarbete m KU, Edman, Erik Vikström, Ringwall.
Samlingar och grupper
Må 13.6 kl 9 Bön: Nkby fh, varje måndag u sommaren.

JAKOBSTAD Ungdomar

Siesta med de bästa
Välkommen med på siesta med ungdomarna på onsdagseftermiddagarna under sommarlovet. Vi delar gemenskap, fika
och liv och har det bra tillsammans. Någon spännande utflykt kan också förekomma. Vi träffas onsdagar från kl. 14:30 i
ungdomsutrymmet vid församlingscentret.
Följ Jeppis_Ung på Instagram för mer information.
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NYKARLEBY Resa

Vänförsamlingsresa
till Estland

Välkomna med på församlingsresa till
Munsalas vänförsamling Nõva i Estland 1-4.9.2022. Vi åker buss med Ing
sva och sover en natt på hotell i Tallinn och
två på Roosta camping i stugor. Gudstjänst och aktiviteter ordnas tillsammans
med Nõvaborna. Uppskattat pris är ca
200 e/pers, reseledare Jarl Roos. Anmälan senast 10.6 till Anne Holm-Haavisto
tfn 040 868 7052, anne.holm-haavisto@
evl.fi.

MARIA ÖSTMAN-SÖDERGÅRD

Det frusna smälter
Ti 14.6 kl 13 Sommarträffen: Nkby fh
To 16.6 kl 13-15 Café: förs.lokalen i Munsala,
öppet hus o samvaro.
- kl 14 Målartalko: Jeppo fh, lånemagasinet
m.m. inför konfirmationen
Lö 18.6 kl 10 Öppet hus-dag: Pensala bönehus, bokloppis, snabblotteri t förmån f
bönehuset.

PEDERSÖRE

Lö 11.6 kl 18 Förböns- och lovsångskväll:
Emaus bönehus. Ove Gädda
Sö 12.6 kl 10 Högmässa: Pedersöre kyrka.
Anderssén-Löf, Malmsten-Ahlsved. Strömmas även i youtube
- kl 13 Gudstjänst: Esse kyrka. Anderssén-Löf, Malmsten-Ahlsved
- kl 18 Gudstjänst: Purmo kyrka. Portin,
Ellfolk-Lasén

- kl 19 Sommarfest: Kållby bönehus. Bönehusets 102-årsjubileum. Alf Wallin, Bengt
Forsblom, Pensala strängband, Österbacka.
Kort historik, kaffe och tårta
To 16.6 kl 19 Bön: Purmo kyrkhem
Sö 19.6 kl 10 Högmässa: Purmo kyrka.
Anderssén-Löf, Malmsten-Ahlsved. Sång
Marguerithe Sandstedt-Granvik. Strömmas
även i youtube
- kl 13 Bygudstjänst: Lepplax bykyrka.
Portin, Pandey
- kl 18 Gudstjänst: Esse kyrka. Portin, Ellfolk-Lasén
Öppen lekpark vid Esse församlingshem:
torsdagar kl. 10-12. Dörren öppen till wc och
skötrum

LARSMO Mission

Plättkarneval i Fagernäs
Plättkarnevalen till förmån för
missionsarbetet hålls 2-3.7 vid
prästgårdsstranden. Evenemanget
pågår lördag kl. 17-24 och söndag
kl. 12-15. Lördag kl. 19 missionsmöte med Johan Candelin. Söndag kl. 12 friluftsgudstjänst, efteråt
servering av hotdog och plättar.
Villagäster är speciellt inbjudna.
Varmt välkommen!

”Bekymmer tynger en mans hjärta,
ett vänligt ord ger det glädje.”
Orsdpr. 12:25
TILL MORSDAG fick jag en så fin kärlekshälsning via en budad blombukett och ett kort av min dotter som bor utomlands,
att det gick rakt in i hjärtat. Jag behövde det väl just då. Så lätt
glömmer jag bort att jag är älskad. Av människor men även av
Gud. Hennes hälsning påminde mig också om hur älskad jag
är av Gud.
När man erfar djupet i att vara älskad helt och hållet händer
det saker i en. Det frusna smälter. Tilliten återupprättas. Det
brustna helas. Perspektivet blir rättsvängt.

»Herren, din Gud, din skapare
ville dig och älskar dig med
fullkomlig kärlek.«
ALLT DETTA endast genom några enkla ord. Som det står i
psalm 482: ”Ett vänligt ord kan göra under... ett vänligt ord är
änglabud, en hälsning ifrån Herren Gud.” För någon kan ett
vänligt ord vara livsavgörande. Så låt oss träna våra tungor att
tala (eller vår hand att skriva) vänliga, uppmuntrande, nådens
och kärlekens ord. Det gör skillnad. Gud vill använda dig och
mig att låta det goda segra, bland annat genom att tala goda
ord. Må den livgivande Anden hjälpa oss!
För människor vars främsta kärleksspråk är uppmuntrande
ord är det livsviktigt att med jämna mellanrum få ta emot goda ord. Men jag tror att vi alla kan träna på att bli bättre på det.
Då kommer de goda orden att sprida sig och fler och fler känner sig sedda, bekräftade och älskade. För även om vi i grunden vet att Gud (och en och annan människa) älskar oss behöver vi få höra det.
JAG ÖNSKAR att jag kunde förmedla Guds kärlek till just dig
just idag. Jag vill försöka göra det genom att skriva dessa ord:
Herren, din Gud, din skapare ville dig och älskar dig med fullkomlig kärlek. Han är din goda Pappa. Se på Jesus!

Maria Östman-Södergård är t.f. diakoniarbetare
i Nykarleby församling.
KYRKPRESSEN NR 11 • 25.5.2022
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PÅ GÅNG
LOKALT

JAKOBSTAD, KRONOBY,
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE

Malin Wiklund jobbar till vardags med fastigheter och ekonomi. Det är också de frågorna hon är mest intresserad av i kyrkorådsarbetet.

Aktiv tack
vare systern
När Malin Wiklund var två år gammal satt
hon på pakethållaren när storasyster cyklade till söndagsskolan i Ytterjeppo. För
drygt tio år sedan fick systern henne att
ställa upp i församlingsvalet i Munsala.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

NYKARLEBY – Jag tyckte det var jättekul i söndagsskolan och fortsatte efter att min syster slutat. Min syster är sju år äldre så vi följdes inte
åt till söndagsskolan tillsammans. Jag fortsatte
tills jag var elva år.
Efter det tog livet vid och Malin Wiklunds församlingsaktivitet tynade bort. För sjutton år sedan flyttade hon till Munsala.
– Där var min syster församlingsmästare i den
självständiga Munsala församling. Hon tyckte
att jag skulle passa bra i församlingsrådet eftersom det nehövdes mera folk till det. Först var jag
lite motvillig men sedan tänkte jag att jag kan
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pröva på. Då visste jag inget om hur administrationen fungerade inom församlingen. Men jag
tyckte det var jätteintressant. På den vägen är jag.
Efter församlingsrådet fortsatte hon i gemensamma kyrkofullmäktige, i Munsala kapellråd
och nu är hon medlem i kyrkorådet i Nykarleby församling.
– Jag tycker kyrkorådet är intressant för där
behandlar man många olika saker. Vi är en ganska liten grupp av olika människor och vi har
bra och öppna diskussioner under våra möten.
När vi sedan tar beslut är de genomtänkta.
Hon tycker att hon kunnat påverka besluten.
– Man får alltid framföra sin åsikt. Men man
får inte alltid igenom sin åsikt, vilket man kanske inte heller ska få.
Frågor som berör ekonomi och fastighetsförvaltning intresserar henne mest. Som vd för
Nykarleby Bostäder jobbar hon med det också
till vardags.
– Tillsammans med de andra styrelser jag sitter med i skapas synergieffekter.
– I kyrkorådet behandlar vi också frågor som
jag inte vet så mycket om. Men då hör jag på
dem som vet.

»Man får alltid framfört sin
åsikt. Men man får inte alltid
igenom sin åsikt.«

Renoveringen av Sankta Birgitta kyrka på 2,3
miljoner euro är en stor utgift för församlingen.
– Vi har vetat om att den renoveringen är på
kommande så vi har sparat i flera års tid.
Hon tycker åldersfördelning inom kyrkorådet är ganska bra.
– Men det skulle gärna få vara ännu fler yngre
medlemmar. Man kunde försöka värva lite utanför boxen och fråga dem som inte är så kyrkligt aktiva för att få en annan input.
Själv har Malin Wiklund aldrig varit uppställd i ett val. Första gången hon blev invald
blev hon det genom sämjoval. Sedan dess har
hon suttit i råd som fullmäktige väljer.
– Ett riktigt val är att föredra. Sämjovalet är
en brist eftersom de invalda inte blivit valda av
folket. Men å andra sidan är det väldigt få som
kandiderar och få som röstar. Det är hur som
helst en liten grupp som engagerar sig i valet.
Höstens församlingsval har man ännu inte
börjat diskutera.
– Det verkar som om många tänker sluta så
det skulle gälla att få nya med.
Hur ska man få det?
– Jag tror man måste förklara vad det handlar
om, för de flesta vet inte det.
– Jag tror det skulle vara bra om de som sitter i
fullmäktige också är med i andra sammanhang,
till exempel i områdesgrupperna. Då skulle de
veta mer om vad det handlar om. Fullmäktige
har ju inte så många möten på ett år.
KYRKPRESSEN NR 11 • 25.5.2022
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Tandläkaren som
hittade Gospel
Riders
Maarit Filppula är tandläkaren som gillar
spänning i livet. Hon har jobbat som frivillig
i Argentina – och sin motorcykel älskar hon!
TEXT: PIAN WISTBACKA
MALAX När Maarit Filppula landade i Malax
år 2015 på fördjupad tandläkarpraktik var planen att hon skulle stanna ett kort tag.
– Jag tänkte först att jag ska vara här ett halvt
år, men det blev lite annorlunda! säger hon glatt.
Hon stannade, trivs bra, men berättar att språket till en början var rätt kämpigt för henne som
kommer från finskspråkiga Teuva. Idag talar
hon en flytande svenska.
– Jag hade länge en fusklapp på bordet så att
jag kunde upprepa: ”Nu ska jag borra”, ”Gör det
ont?”, ”Jag ger bedövning nu”.
Hon tycker om det hon gör och att kunna hjälpa andra människor med sina händer.
– Också i det här arbetet har jag alla möjligheter att möta människor och vara ”som ljus och salt
i världen”. Vad jag än gör kan jag göra för Gud.

Maarit
Filppula med
motorcykeln.

Bönekörning längs östgränsen
På fritiden är motorcykelhobbyn Maarit Filppulas stora passion. Den kristna motorcykelgruppen Gospel Riders upptäckte hon för ett år sedan, efter en inledande tveksamhet.
– Jag har kört motorcykel sedan 2015. Gospel
Riders kändes tråkigt och som att jag inte passar in. Jag är vildare!
Men när en vän lockade med en kurs i endurokörning var hon fast. Hon kände genast
att Gospel Riders var en gemenskap för henne.
– När jag deltog i kursen var det som att ge
lillfingret, och den tog hela handen. Nu har jag
hittat det som är vettigt, och jag kan köra med
andra människor som delar samma kristna tro
som jag. Här vill jag vara med! Jag är fortfarande
nybörjare men jag vill lära mig mera hela tiden.
Enduro går ut på lite mer utamanande körning på banor i svårare terräng. I år är hon själv
med och arrangerar en enduro tour. I sommar
kommer hon dessutom att delta i Gospel Riders
”bönekörning” från Virolahti i söder till Ivalo
i norr. Körningen går så nära östgränsen som
möjligt och tar en vecka.
– Vi ber för Finlands gränser eftersom situationen är sådan som den är.

Tandvård under ett träd i Argentina
Tillsammans med en grupp från kristna tandläkarförbundet har Maarit Filppula besökt Argentina tre gånger med ett ”bush klinik”-proKYRKPRESSEN NR 12 • 8.6.2022

På uppdrag i
Argentina.

Maarit Filppula

FOTO: PRIVAT

»Det här
är ett sätt
att visa
kärlek:
du är värdefull.«

Bor i Malax, uppvuxen i Teuva. Är 32 år.
Jobbar som tandläkare i Malax.
På fritiden: kör motorcykel, aktiv i Gospel Riders, är med på barnläger, simmar,
skrinnar, paddlar och gör allt möjligt.
”Det finns alltid något att göra!”
Ett favoritbibelord: ”Jag skall aldrig svika
dig, aldrig överge dig.” (Heb 13:5)

jekt. Den första gången åkte de ut 2016.
– Bushkliniken innebär att vi ordnar tandläkarmottagning på plats, till exempel på en hälsostation. De fattiga har inte råd med tandvård.
Många har jättedåliga tänder, och livskvaliteten stiger när de får hjälp.
Gruppen kommer på inbjudan av lokala personer och ordnar resorna på egen bekostnad.
De besöker också byar som är svåra att nå. Där
kan en lång kö bildas redan fyra på morgonen.
– Vi har hundratals patienter, från barn till åldringar, och drar ut hundratals tänder. Vi ställer
våra instrument på bordet eller vid behov på en
bänk under ett träd, patienten sätter sig i en stol,
vi bedövar, och sedan drar vi ut de tänder som
behöver tas bort. Och allt händer i god ordning!

Med arbetet vill de också visa på något utöver
det jordiska. I ”väntrummet” delar de ut spanskspråkigt kristet material.
– Det hjälper en tid om vi drar ut en tand och
lättar patientens värk, men vi vill komma med
budskapet att vi har något mycket viktigare än
det som lättar för stunden.
– Fast vi inte har samma språk kan vi le mot
patienterna, vara glada och visa att vi bryr oss
om dem. Det här är ett sätt att visa kärlek: du
är värdefull, Jesus älskar dig. Jesus har älskat
mig och därför vill jag dela den kärleken vidare.
Under coronatiden har projektet haft paus.
– Men jag är beredd att åka på nytt om det blir
aktuellt. Till dess arbetar jag som Guds händer
här i Malax.
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NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

Sö 12.6 kl 11.00: Högmässa med konfirmation, Heikkilä,
Granholm.
On 15.6 kl 18.00: Sommarsamling på Strandhyddan.
Lena Streng, Isak Lindholm, Hanna Hofman. Kaffe med
dopp. Sommarsamlingarna ordnas varannan onsdag
fram till 7.9.
Sö 19.6 kl 11.00: Gammaldags gudstjänst vid Prästgårdsmuseet med Guy Kronqvist, vid dåligt väder hålls
gudstjänsten i kyrkan. Med fokus på Sigurd och Mary
Örnbergs tid i Korsnäs. Prästgårdsmuseet firar 40-årsjubileum denna dag.

KRISTINESTAD

www.kristinestadssvenskaforsamling.fi
Sö 12.6 kl. 12: Högmässa i Krs kyrka. Engström, Vättö.
Sö 12.6 kl. 15: Högmässa i Sideby kyrka. Engström, Vättö.
Sö 12.6 kl. 18: Gospel pop up i Krs förs.hem salen med
Nanna Rosengård.
On 15.6 kl. 19: Kyrkokörerna övar i Lfds kyrka.
To 16.6 kl. 15: Övning inför konfirmation i Lfds kyrka.
Fr 17.6 kl. 18: Psalm och sång i sommarkvällen i Åsändans kapell. Kollekt till förmån för Gemensamt Ansvar.
Medverkande Inga-Lene, Erica och Jeanette.
Lö 18.6 kl. 14: En liten stund med gospelsånger med
Nanna Rosengård och Rosegarden Gospel Singers i Krs
kyrka.
Sö 19.6 kl. 10: Konfirmationsmässa i L:järds kyrka. Norrback, Martikainen, Ribacka-Berg, kyrkokören.
Sö 19.6 kl. 13: Gudstjänst i Krs kyrka. Obs! klockslag.
Norrback, Martikainen.
Sö 19.6 kl. 15: Andakt i kapellet i Kilen. Engström.
On 22.6 kl. 8.45: Morgonbön i Krs kyrka, Norrback.
On 22.6 kl. 19: Musik i sommarkvällen i L:fjärds kyrka. O.
Nilsson, T. Bergman, A K Martikainen, andakt D. Norrback.
To 30.6 kl. 18: Sång och Ord i sommarkvällen i Salteriet
vid Kilens hembygdsgård. Birgitta och Markus Engström,
A K Martikainen.
21-23.6 Miniorläger för åk 3-4 på Jonnsborg, anmälan
via hemsidan
28-30.6 Juniorläger för åk 5-7 på Jonnsborg, anmälan
via hemsidan

KORSNÄS/MALAX Strandhyddan

Sommarsamlingar
Sommarsamlingarna på Strandhyddan ordnas igen!
Från 15.6, varannan onsdag kl. 18.00.
Program:
15.6
Lena Streng, Isak Lindholm, Guy Kronqvist
och Kjell Lolax
29.6
Peter & Astrid Åbacka, Annika Lumme och
Heidi Blomqvist
13.7
Familjen Tikum, Kjell Lolax och Anne Bjurbäck
(diakon i Malax församling)
27.7
Frank Isaksson Malax församling
10.8
Lars Lövdahl, Systrarna Andtfolk och Deseré
Granholm

24.8
Brita Jern, Gerby kvartetten, Anna Granås och
Deseré Granholm
7.9
Mats Korsbäck, Gun Korsbäck-Orre, Erik
Sepänaho och Deseré Granholm
Arrangörer: Korsnäs och Malax församlingar.
Kaffe och kollekt till förmån för missionen.

Den blomstertid
är äntligen här!
I juni ordnar många församlingar
sommarcafé, sångstunder med sommarsånger, utfärder och utomhusgudstjänster. Kolla in annonseringen
i din egen församling – eller i grannförsamlingen!

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes:
Sö 12.6 kl. 12: Gudstjänst i kyrkan. M.J, J-O.G
Fr 17.6 kl. 17: Popupkör-övning inför högmässan i Närpes
kyrka 19.6. Närpes kyrka

NÄRPES Sång

MALAX Välmående

De vackraste
sommarsångerna

Må bra-dag

Kom och sjung sommarens finaste
sånger inför midsommar! De vackraste sommarsångerna sjungs på
Vargholmen, Oasen tisdag 21.6 kl.
18. Kaffeservering och kollekt till
diakoniarbetet.
Välkommen!
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En Må bra-dag ordnas i Kyrkhemmet tisdag 14.6 kl. 10–15 i samarbete med Folkhälsan och Röda Korset. Program, lunch
och eftermiddagskaffe.

Dagen riktar sig till personer i åldern
80+. Speciellt inbjudna är veteraner och
veteranänkor.
Välkomna!
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KOLU M N E N

KRISTINESTAD För barn

Minior- och juniorläger
Sommarlov och läger på Jonnsborg hör
till för många. Ännu finns möjlighet att
anmäla sig till miniorläger för den som
gått i årskurs 3-4 och juniorläger för den
som gått i årskurs 5-7. Miniorlägret hålls
21-23.6 och juniorlägret 28-30.6. Till juniorlägret är sjuor också välkomna med.
Gå in på hemsidan www.kristinestadssvenskaforsamling.fi och anmäl så fort
som möjligt. Mera info ger Jeanette Ribacka-Berg tel 040-5040139 eller Christina Caldén-Back 0400-218199.

KATRI LAX

Mässa i dragspelston
Sö 19.6 kl. 12: Högmässa i kyrkan. T.I, G.L-L, Sång
av popup-kör
Ti 21.6 kl. 18: De vackraste sommarsångerna på
Vargholmen, Oasen. Kaffeservering, kollekt till
diakonin
Övermark:
Sö 12.6 kl. 18: Högmässa i kyrkan. M.J, T.I, K.H
Sö 12.6 kl. 19.30: Invigning av nya minneslunden i
Övermark. T.I, M.J, K.H
Sö 19.6 kl. 10: Högmässa i kyrkan. U.S, G.L-L
Pörtom:
Sö 12.6 kl. 10: Högmässa i kyrkan. M.J, J-O.G
Sö 19.6 kl. 18: Gudstjänst i kyrkan. T.I, J-O.G

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

Sö 12.6 kl. 14: Gudstjänst. Englund, Brunell. Kyrktaxi, ring Storbäck 040 777 4951 för att boka.
Ti 14. 6 kl. 19: Gemensamma kyrkofullmäktige
sammanträder i församlingshemmet i Petalax.
On 15.6 kl. 18: Kyrkokören.
Sö 19.6 kl. 14: Konfirmationsmässa. Englund, Tornberg, Brunell, Engsbo. Kyrkokören medverkar.

BERGÖ Musik

Dikt och musik
Välkomna på dikt och musik med Jan
Erik Nyholm och Eva Björk i Bergö
kyrka onsdagen den 22.6 kl. 19!

On 22.6 kl. 19: Dikt och musik i Bergö kyrka med
Jan Erik Nyholm och Eva Björk.

MALAX

Sö 12.6 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Cay-Håkan
Englund, Peter Brunell.
Ti 14.6 kl. 10: Må bra-dag, kl 10–15 i KH, för veteraner och personer 80+, i samarbete med
Folkhälsan och Röda Korset. Program, lunch och
eftermiddagskaffe.
Ti 14.6 kl. 19: Gemensamma kyrkofullmäktige
sammanträder i församlingshemmet i Petalax.
Lö 18.6 kl. 12: Konfirmationsmässa i kyrkan. Tornberg, Norrback, Lax.
Sö 19.6 kl. 10: Högmässa i kyrkan. Norrback, Lax.
Sö 19.6 kl. 12: Finsk högmässa i kyrkan. Norrback, Lax.

PETALAX

Sö 12.6 kl. 12: Gudstjänst. Englund, Brunell.
Må 13.6 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.
Ti 14.6 kl. 19: Gemensamma kyrkofullmäktige
sammanträder i församlingshemmet i Petalax.
Sö 19.6 kl. 11: Konfirmationsmässa. Tornberg, Brunell, Engsbo. Kyrkokören medverkar. Obs tiden!
Må 20.6 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.
To 23.6 kl. 19: Midsommarbarockkonsert i kyrkan
med Erica Nygård och Niels Burgmann.

KAFFEKOKAREN ÄR laddad, noterna är kopierade
och notstativen står framme. Äntligen har vi möjlighet att förverkliga detta projekt! För nästan tre år sedan kom Leif Finnäs efter gudstjänsten och undrade
om vi kunde spela Jan Haglunds Mässa i dragspelston i
Malax? Leif är redaktör för Svenska Dragspelsförbundets tidskrift Accord.
Mässan är en av det finaste gudstjänstformerna vi har
i vår kyrka, och om man dessutom har dragspel med
(mitt favoritinstrument) så behöver man inte övertala
mig så mycket. Tyvärr har de två sista åren varit tuffa
för oss alla och många tillställningar har flyttats fram
flera gånger. Men det har också gett oss tid att tänka i
lugn och ro hur man genomför allt det praktiska. Leif
har varit primus motor när det gäller att få fram noter
och tack vare hans breda kontaktnät inom spelmansvärlden så har vi fått ypperliga musikanter med oss!
Kompositören och prästen Jan Haglund har velat
förena ”den folkliga dragspelsmusiken med det internationella allmänkyrkliga arvet”. Dessa ord fick mig
att rikta blicken mot Brinkens museum i Malax. Varje sommar firas hembygdsdagen där, och till traditionen hör att församlingen firar söndagens gudstjänst
just där. En perfekt plats och ett ypperligt tillfälle att
uruppföra dragspelsmässan på det finska fastlandet!

»När jag räknar igång den
första inledningsvalsen är
oron ett minne blott.«
MALAX MUSEIFÖRENING var direkt med på noterna
och så inledde jag övningarna med kören samt frivilliga
sångare. Nu var stunden inne för första övningen med
spelmännen! Jag känner mig en aning orolig – dyker alla upp, håller tidtabellen, upplever vi att det är svårt att
spela tillsammans?
När jag räknar igång den första inledningsvalsen (alla
spelare är på plats) är oron ett minne blott. Varma toner fyller Kyrkhemmets sal, valsen byts till polka och
snart spelar vi Maria-schottis. Tiden flyger iväg och
när jag noterar koristernas glada miner kan jag redan
se oss uppträda i Brinkens museum den 10 juli. Solen
skiner, folkdräkternas vackra färger syns här och där
och fötterna stampar hambons takt.

Katri Lax är kantor i Malax församling.
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SYDÖSTERBOTTEN

– Det behövs en sammansvetsad styrelse som gör att verksamheten rullar, säger Anita
Ismark, ordförande för Korsnäs prästgårdsförening. FOTO: NICKLAS STORBJÖRK

Fest på prästgårdsmuseet
I år fyller Korsnäs prästgårdsmuseum fyrtio år. Det
firas med jubileumsfest och sommarteater.
TEXT: PIAN WISTBACKA
KORSNÄS Pensionerade kommundirektören Anita Ismark är en av entusiasterna bakom Korsnäs prästgårdsmuseum och ordförande för Prästgårdsföreningen.
– Prästgården byggdes 1831–1832, berättar hon.
År 1967 flyttade Rafael Järnström,
den kyrkoherde som bodde sist i gamla prästgården, ut och man fick börja
fundera på vad man nu skulle göra med
byggnaden.
– Det var professor Harald Teir som
väckte idén att man skulle göra den till
ett prästgårdsmuseum.
Han fick med sig Levi Ulfvens från
Svenska kulturfonden och Panu Kaila
som var överarkitekt på Museiverket –
plus en hel del entusiaster i Korsnäs. 1982
kunde prästgårdsmuseet öppnas för allmänheten. Det betyder att museiverksamheten i år firar sitt 40-årsjubileum.
– Många prästsläkter har donerat
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möbler, och en del möbler är från Österbottens museum, konstaterar Anita
Ismark.
Donationer har kommit både från
personer som har anknytning till prästgården och som känner till den.
– Fast nu börjar det bli ganska fullt,
så vi får fundera på vad vi kan ta emot!
När Panu Kaila undersökte tapetbeståndet i prästgården hittade han en hel
del olika sorts tapeter. Den som finns i
stora salen är ovanligt vacker.
– Den får man numera också i nytryck,
och den kallas Korsnäs-tapeten.

Timrat lada, lagt vasstak …
De fyra åren före jubileumsåret har gått
i renoveringarnas tecken.
– Ytterväggarna har målats och alla
fönsterkarmar, på både in- och utsidan,
räknar Anita Ismark upp.
Prästgårdens plåttak var 100 år gammalt och behövde förnyas. Också bas-

Jubilerande Korsnäs prästgårdsmuseum slog upp sina dörrar för 40 år sedan.
FOTO: KORSNÄS PRÄSTGÅRDSMUSEUM

tun fick nytt tak. Tre kyrkstallar fick
daltjärat tak på speciella bräder. Ladan
på området monterades ner och byggdes upp igen, så att de ruttna stockarna
kunde förnyas. Dessutom fick den ett
nytt vasstak. I byggandet kunde man
samarbeta med Medborgarinstitutet.
– Det var många kursdeltagare som
var intresserade av att lära sig, så vi hade en kurs i hur man timrar en lada och
en kurs i hur man lägger vasstak.
Det krävs en hel del insatser för att bevara de gamla byggnaderna, både av styrelsemedlemmarna och andra aktiva.
– Nu håller vi på med den gamla rian,
som får nya stockvarv och nytt plåttak.
För prästgårdens plåttak beviljades
bidrag från Kyrkostyrelsen.
Hur firas jubileet?
– Firandet inleds söndagen 19 juni med
gammaldags gudstjänst kl. 11–12, berättar Anita Ismark.
Pensionerade kyrkoherden Guy
Kronqvist är predikant. Dagen fortsätter med mat och jubileumsseminarium kl. 14 med professor Nils Erik Villstrand som festtalare. Karin Sandqvist,
Jan-Erik Elfving och spelmän ur Närpes

»Det ska finnas eldsjälar, inte bara en,
utan flera!«

Korsnäs
prästgårdsmuseum
Museet är öppet 14.6–14.8 kl. 13–17
tis–sön (måndagar stängt). Sommarkafé finns. Museet kan även bokas för
särskild guidning eller hyras för födelsedagar och andra evenemang.
Jubileumsfest firas 19.6 med gammaldags gudstjänst, seminarium och
musikframträdanden.
Sommarteater på museiområdet om
kaplan Gabriel Kalm och hans son
Pehr Kalm 5.8, 6.8 och 7.8 kl. 18.
spelmansgille medverkar med musik.
Den 5–7 augusti är det dags för sommarteater på området.
– Pjäsen handlar om kaplan Gabriel
Kalm och hans son Pehr Kalm, som var
lärjunge till Carl von Linné.
Manuset är skrivet av Lasse Hjelt,
som också syns i en av huvudrollerna
i pjäsen. Kören med 20 sångare leds av
Kjell Lolax.
– Folk tycker att det ska bli så roligt!
Vilka krafter behövs bakom ett
prästgårdsmuseum?
Man ska vara genuint intresserad, konstaterar Anita Ismark.
– Det ska finnas eldsjälar, inte bara en,
utan flera! Det behövs en sammansvetsad styrelse – vilket vi har – som gör att
verksamheten och byggprojekten rullar.
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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.

I våra
sprickor
finns
guldet
Vi är vackra i vår sårbarhet, och
världen blir vackrare när vi ser
varandra, säger Carita Eklund,
som är diakonissa i Åbo svenska
församling.
TEXT: SOFIA TORVALDS
ÅBO Egentligen är diakonin allas uppgift – något som kyrkans medlemmar ska göra tillsammans. Det är en sak att hålla i minnet när diakonin i vår kyrka firar sitt 150-årsjubileum.
– Vår uppgift som kristna är ju att skapa en gemenskap där alla får rum – oberoende av hur kapabla vi är att bidra till den. Ibland kan det vara
så att den som har de minsta resurserna bidrar
allra mest, säger Carita Eklund, som är ledande diakoniarbetare i Åbo svenska församling.
Hon tycker att diakonins styrka är att den är
smidig. När skeppet är litet svänger det ganska
snabbt.
– Vi vill arbeta för att förändra en människas
situation. Målet är att man ska komma ur sin
svåra situation och känna sig sedd och hörd.

När Carita Eklund ser en klient i ögonen och lyssnar, blottar hon också lite av sin egen själ. Foto: privat

Tid att lyssna
Så även om församlingen följer samhällets riktlinjer finns det rum för större flexibilitet. Det
handlar inte bara om pengar – även om hjälpen ofta går ut på att ge köpkort till en mataffär.
– Det handlar också om att upptäcka varför
pengarna inte räcker till. Är det för att man till
exempel kämpar med stora avbetalningar?
Hon är ledsen när hon ser matköer, för hon
tycker det är ovärdigt att människor ska behöva stå i sådana.
– Oftast handlar det ju inte bara om att inte
det finns pengar på kontot, utan om att man inte har resurser att tänka på pengarna på kontot eftersom all energi går till att ta hand om ett
specialbarn, sköta ett svårt äktenskap eller sin
egen psykiska hälsa.
– Det är sällan man får träffa någon som har
tid att lyssna på berättelsen om allt det som finns
i bakgrunden.

Små resurser grumlar hoppet
Carita Eklund har inga illusioner om att hon med
sitt arbete ska kunna förändra en människas liv.
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– Men min förhoppning är att om någon har
kontakt med diakonin går den personen därifrån lite gladare än hen kom.
Hon blir arg när hon hör människor prata nedlåtande om fattiga, som om de var dumma som
inte kan hjälpa sig själva.
– Jag tror att det är så att när man har små
resurser grumlar det ens hopp. Vår uppgift är
kanske att visa på hoppet och visa på möjligheter. Vi vill visa att alla är värda kärlek och
att de räcker till.
Hon tycker om att få jobba med hjärtat, jobba med empati och medkänsla.

»Det kommer något vackert ur oss
när vi möter svårigheter.«

– Det kräver en hel del att se nöd och våga se
den andra människan i ögonen. Man brukar säga att ögonen är själens spegel. När jag ser någon i ögonen blottar jag också lite av min egen
själ, och det gör jätteont ibland. Det handlar om
att se andras svårigheter och våga möta sina egna erfarenheter.
Hon tänker ibland att människor som inte har
några bekymmer är ganska tråkiga.
– När jag ser de människor jag får jobba med
tänker jag på de japanska skålarna vars sprickor är lappade med guld, kintsugi. Där det finns
sprickor kommer det guld ur oss människor. Det
kommer faktiskt något vackert ur oss när vi möter svårigheter.
Hon skulle vilja inspirera alla församlingsmedlemmar att ta hand om varandra.
– Man gör mycket diakoniarbete när man hälsar på grannen eller går till affären åt någon
som behöver det.
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ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt:
Sö 12.6 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Sara Grönqvist, Hanna Lehtonen.
On 15.6 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka.
To 16.6 kl. 20: Aftonandakt på Bläsnäsudden, Linnéa
Nygård.
Sö 19.6 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka.
On 22.6 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka.
Nagu kapellförsamling:
Lö 11.6 kl. 15: Vi firar Diakonin i Finland 150 år med
sommarfest på Nagu Diakonistugas gård, vid regn i
församlingshemmet. Kom och träffa Väståbolands
svenska församlings diakoner och njut av kaffe och
tårta!
Sö 12. 6 kl. 11: Högmässa i Nagu kyrka, Kjell Granström,
Robert Helin.
– kl. 14: Gudstjänst i Nötö kyrka, Kjell Granström, Robert Helin.
– kl. 18: Konsert i Nagu kyrka med Petrus Schroderus,
tenor och Markus Vaara, piano.
Sö 19.6 kl. 11: Högmässa med konfirmation i Nagu kyrka, Kjell Granström, Eeva Granström, Joakim Oldmark,
Hanna Lehtonen.

VÄSTÅBOLAND Välgörenhetskonsert

Konsert i Nagu kyrka

Korpo kapellförsamling:
Sö 12.6 kl. 11: Finsk högmässa i Korpo kyrka, Esa Killström, Mikael Granlund.
Sö 19.6 kl. 11: Högmässa med konfirmation i Korpo
kyrka, Esa Killström, Mikael Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 12.6 kl. 10: Finsk gudstjänst i Houtskär kyrka tillsammans med Virmo församlings konfirmander, Antti
Kallio.
Sö 19.6 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyrka, Janette Lagerroos, Uma Söderlund.
Iniö kapellförsamling:
Sö 12.6 kl. 13: Högmässa i Iniö kyrka, Jussi Meriluoto.
Sö 19.6 kl. 13: Högmässa med konfirmation i Iniö kyrka, Jussi Meriluoto, Robert Helin.

ÅBO

sön 12.6:
- kl 12: Högmässa, Skapelsens söndag i Runsala
skogskyrka (Albert Ravilas väg 44, Åbo). Björkgren
(pred), Björkgren-Vikström (lit), Danielsson, Schauman. Du kan ta dig till skogskyrkan med stadsbuss nr.

Söndagen den 12.6 blir det välgörenhetskonsert i Nagu kyrka. I konserten medverkar
Petrus Schroderus, tenor och Markus Vaara, piano. Det bjuds på sånger på svenska,
italienska och ukrainska. Programblad, 10 €, säljs vid dörren. Man kan även ge en
valfri gåva. Intäkterna går till stöd för de ukrainska flyktingarna i Pargas.

8. Träff utanför Honkapirtti 11.40. Därifrån går vi tillsammans till skogskyrkan. Om det regnar och är dåligt
väder, så firar vi högmässan i Aurelia, kontakta Maria
Björkgren-Vikström (040–3417477) om du är osäker på
var mässan firas. Ta med egen picknick som kyrkkaffe!
tis 14.6:
- kl 16-20: Sommarhålan. Vi träffas på olika ställen under sommaren. Ta kontakt med Late laura.kota-aho@
evl.fi/040-3417 464 eller Sofia sofia.liljestrom@evl.
fi/040-3417 487, du kan också kolla @ungiasf på
Instagram för att få info om dagens program och plats.
För dig som är 13 år och äldre.

JOMALA Åland 100

Uppvaktning av Julius Sundblom
Söndagen den 12.6 kl. 11 firar vi högmässa och uppvaktning
av Julius Sundblom i samband med Åland 100. Stefan Äng och
Eva-Helena Hansen.
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ons 15.6:
- kl 13–15: Sommarcafé, Aurelia.
to 16.6:
- kl 9.30–11.30: Familjecafé, Aurelia. Ordnas i samarbete med Åbo stad. Kl. 10.30 Babypoesi med ordkonstlärare Lina Hassel. Vi leker med rim och ramsor
tillsammans. Passar 0-1-åringar.
- kl 18: Vardagsrum – på svenska i S:t Karins. Picknick
vid Hovirinta stranden. Vi träffas vid nedre parkeringen.
Ta gärna med dig något att dricka, sen har vi picknick
i knytkalasform. Om det är dåligt väder, så träffas vi i
S:t Karins kyrka som vanligt. Ordnas i samarbete med

MARIEHAMN Festmässa

Åland firar 100 år
Festmässa Åland 100, i S:t Görans kyrka 12.06
kl. 11.00 med Mari Puska, Anders Laine och
Stella Vokalensemble. Även livestreaming på
församlingens Facebooksida.
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Marthaförbundet, Röda Korset, Folkhälsan i
S:t Karins och Åbo svenska församling.
sön 19.6:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Wikstedt
(pred), Liljeström (lit), Schauman.
mån 20.6:
- kl 12-12.15: Lunchmusik med Ensemble
MMXX, Domkyrkan.
tis 21.6:
- kl 16-20: Sommarhålan. Vi träffas på
olika ställen under sommaren. Ta kontakt
med Late laura.kota-aho@evl.fi/040-3417
464 eller Sofia sofia.liljestrom@evl.fi/0403417 487, du kan också kolla @ungiasf på
Instagram för att få info om dagens program
och plats. För dig som är 13 år och äldre.
ons 22.6:
- kl 13–15: Sommarcafé, Aurelia. Besök av
våra missionärer i Senegal, familjen Tikum!

ÅLANDS PROSTERI
JOMALA

Mån 13.6 kl. 19: Meditativ sång
Ons 15.6 kl. 19: Vesper
Sön 19.6 kl. 11: Högmässa Serell, Hansen

MARIEHAMN

12.06 kl. 11.00 Festmässa Åland 100: i S:t
Görans kyrka. Stella Vokalensemble medverkar. Även livestreaming på församlingens
Facebooksida.

Kl. 13.00 TV-gudstjänst: i Sunds kyrka.
Bo-Göran Åstrand, Benny Andersson, Outi
Laukkanen, John-Adam Sjölund, kören Spirit.
Söndag 19.6 kl. 11.00 Högmässa med konfirmation: i Finströms kyrka. Jon Lindeman,
Ingrid Björkskog, Johanna Evenson.
Kl. 11.00 Högmässa med konfirmation: i
Vårdö kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam
Sjölund, Kati Juntunen.

KOLU M N E N

ECKERÖ-HAMMARLAND

Kyrkornas öppethållning
S:ta Catharina och S:t Lars är öppna under
tiden 1 juni-31 augusti, mån-lö kl 09.00–
15.00. Söndagar endast under gudstjänsttid.
Övriga tider enligt överenskommelse.
HJÄLP DE SOM FLYR FRÅN KRIGET
I UKRAINA
Nordea: FI33 1572 3000 5005 04, referensnummer 2943
S:t Lars kyrka
Treenighetssöndagen
Högmässa 12.6 kl 11: med Jean Banyanga
och Pipsa Juslin
Kollekt: Eckerö-Hammarlands församlings
barn- och ungdomsarbete.
S:ta Catharina kyrka
Andra söndagen efter pingst
Gudstjänst 19.6 kl 14: med Benny Andersson och Pipsa Juslin. Kollekt: Lärkkullastiftelsen sr.
Information:
Klapp & klang, Sykretsen, Catharina-Lars
kören och Herrlunchen har sommaruppehåll.

19.06 kl. 11.00 Högmässa: i S:t Görans kyrka. Även livestreaming på församlingens
Facebooksida.
Vägkyrkan S:t Görans har öppet: vardagar
kl. 10-18, lördagar kl. 10-15.
Kyrktaxi till gudstjänst, tfn 018-19500.

NORRA ÅLANDS FÖRSAMLING

Söndag 12.6 kl. 11.00 Högmässa: i Geta kyrka. Alexandra Äng, Johanna Evenson.

ÅBO Ungdomar

Sommarhålan flyttar på sig
Tis 14.6 kl 16–20 Sommarhålan: Vi träffas på olika ställen under sommaren. Ta kontakt
med Late, laura.kota-aho@evl.fi/040-3417 464 eller Sofia, sofia.liljestrom@evl.fi/0403417 487, du kan också kolla @ungiasf på Instagram för att få info om dagens program
och plats. För dig som är 13 år och äldre.

MARIA BJÖRKGREN-VIKSTRÖM

En vänlig grönska
VI ÅKTE till vår stuga på Kumlinge en fredagskväll i mitten
av maj. När vi körde i land vid färjfästet märkte jag genast att
det kändes annorlunda än i mitten av april, när vi var här senast. Då njöt jag av tussilagon och blåsippor som lyste fram ur
den bruna marken. Med kikaren i hand kollade jag in doppingarna i viken och iakttog strandskatan och sädesärlan som hade återvänt till stranden. På kvällarna lyssnade jag till ådornas
rop lite längre ut.
Men den här helgen i maj blev jag helt tagen av allt grönt som
hade växt fram i dikeskanten och på ängarna, för att inte tala
om de skira björkarna med sina ljusgröna mössöron fladdrande i vinden. Det var som om grönskan tog emot mig som en vän,
och jag njöt av återseendet.
”En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar” –
psalmförfattaren Carl-David Wirsén och jag har något gemensamt trots att han levde för över 100 år sedan. Jag vet inte om
det är något speciellt med den spirande grönskan under våren
och försommaren men den känns inte endast hoppingivande
utan också vänlig.

»Det räcker att gå utomhus och
vara öppen för den oväntade
skönheten och trösten som finns
i grönskan. Det är Guds gåva,
Guds skaparkraft.«
MORGONEN DÄRPÅ gick jag ner till stranden från stugan
på bergknallen i skogen, hand i hand med mitt barnbarn Noa,
ett och ett halvt år gammal. Jag ville visa honom havet. Vi gick
längs stigen och på platsen där havet öppnar sig mäktigt fanns
ett dike som vi skulle passera. ”Noa, titta, havet!” sa jag andäktigt och pekade. Men Noa hade upptäckt att det porlade lite
vatten i diket och han tvärstannade och stod länge och tittade
på det lilla flödet. Havet fick vänta!
Vatten i ett dike eller grönskan som täcker in allt det fjolårsbruna kan väcka förundran när vi går nära marken och har tid
att iaktta. Man behöver inte åka långt ut i skärgården för att
uppleva hur livet återvänder. Det räcker att gå utomhus och
vara öppen för den oväntade skönheten och trösten som finns
i grönskan. Det är Guds gåva, Guds skaparkraft. Det är samma Gud som slösar med färger, dofter och ljud i naturen, som
ger oss nytt liv och tröstar oss med sommarpsalmernas ord och
melodier, möter oss i nattvardens bröd och vin och blåser andens nya liv i oss.

Maria Björkgren-Vikström är församlingspastor
i Åbo svenska församling.
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Härlig
gemenskap
i Houtskär
Vid den Kristliga folkhögskolan i Houtskär
är det full rulle i sommar – efter coronapausen är det mycket nytt på gång.
Sebastian Fagerlund är allt i allo vid folkhögskolan och har många järn i elden.
TEXT: SOFIA TORVALDS

HOUTSKÄR Redan förra veckan körde verksamheten igång med en lägerskola vid Houtskärs
kyrkliga folkhögskola.
– Vi kommer att ha konfirmandläger i sommar, målargrupper och annan gruppverksamhet – och ett internationellt yogaläger under tre
veckor i juli, berättar Sebastian Fagerlund, som
är värd och alltiallo vid folkhögskolan i sommar.
– Yogalägret blir kanske det mest utmanande
eftersom vi då kommer att ha över hundra gäster när de är som flest, dessutom kommer de att
få specialmat, exempelvis vegansk mat. Så det
blir lite mer jobb för dem som jobbar i köket,
säger Fagerlund.
Han är tacksam över all hjälp han fått av folkhögskolans styrelse när det gällt att planera allt
inför sommaren.
– Det är helt otroligt hur mycket arbete folk
gör på talko. Man märker att de har ett hjärta
för det här stället.
Han säger att en tanke de haft är att allt som
ordnas på folkhögskolan ska vara sådant som
är bra för själen.
– Sådant man börjar må bättre av.

Sebastian
Fagerlunds
farföräldrar
kommer från
Houtskär, och
där ska han
själv hålla till
också i sommar.
FOTO: PRIVAT

Stark sammanhållning
Sebastian Fagerlund studerar nationalekonomi vid Åbo Akademi. Just nu skriver han på sin
pro gradu-avhandling, som handlar om bostadsmarknaden under coronapandemin. Dessutom
har han jobbat som assistent och vikarie i skolan i Pargas, förberett sommaren på Houtskär
och drivit en äventyrsgolfbana med en kompis.
– Jag har så mycket på gång att jag nästan inte hinner med själv! skrattar han.
Avhandlingen om bostadsmarknaden gjorde honom så inspirerad att han köpte en bostad själv.
– Det spännande är att det gått livligt till på
bostadsmarknaden under coronapandemin, fast
man kanske skulle ha trott att det skulle gå alldeles tvärtom.
Han är född i Pargas, men har tillbringat alla somrar i Houtskär, eftersom hans farföräldrar är därifrån.
–I höst ska vi renovera min farmors barn-

16

Att besöka i Houtskär
* Butiksmuseum och flera gårdsmuseer.
* Utkiksplats vid Borrberg och på Mossala.
* Naturstigar i Mossala och Näsby.
* Båthamnen i Näsby och Grill Skagen.
* Hyppeis värdshus, som byter kock varje
vecka.
* Restaurang Sybarit samt Björkö båthus, bar
och grill.

»Människorna i Houtskär har
jättebra sammanhållning.«

domshem, ett butiksmuseum i Houtskär. Tanken är att vi ska ha lite mer museiverksamhet
där i sommar. Min farfar var jordbrukare och
min pappa renoverar huset som är min farfars
barndomshem.
Vad är det härligaste med Houtskär?
– Den fantastiskt fina skärgården. Jag tycker om
gemenskapen i Houtskär, människorna där har
jättebra sammanhållning. På sommaren är det ett
underbart ställe att vara på. Det känns genuint.
Den som längtar efter att besöka Houtskär
men inte ska på läger eller kurs kan också boka
rum på folkhögskolans Bed & Breakfast.
– Vi har lite sommarhotellverksamhet, men
inte riktigt i samma skala som förra sommaren, eftersom det är så fullbokat. Men ring eller mejla mig och kolla om det finns lediga rum!
Kontaktuppgifter: skargardsskolan.hkf@gmail.com
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RADIO & TV
Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

(med repris kl. 9.54)
Torsdag 9.6 Edgar Vickström, Mariehamn
Fredag 10.6 Mikael Kallman, Grankulla
Måndag 13.6 Rebecka Stråhlman, Borgå
Tisdag 14.6 Rebecka Stråhlman, Borgå
Onsdag 15.6 Rebecka Stråhlman, Borgå
Torsdag 16.6 Sixten Ekstrand, Borgå
Fredag 17.6 Sixten Ekstrand, Borgå
Måndag 20.6 Karin Saarukka, Nedervetil
Tisdag 21.6 Lilian Ruotsala, Helsingfors
Onsdag 22.6 Gunnel M. Helander, Hangö

Torsdag 9.6 Henrik Nymalm, Borgå
Fredag 10.6 Claus Terlinden, Karis
Lördag 11.6 kl. 18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 12.6 Den dolde Guden. Textläsare: Monica Slotte och Lucas Snellman. Producent: Hedvig Långbacka
Måndag 13.6 Maria Westerling, Helsingfors
Tisdag 14.6 Catharina Englund, Jakobstad
Onsdag 15.6 Catharina Englund, Jakobstad
Torsdag 16.6 Catharina Englund, Jakobstad
Fredag 17.6 Claus Terlinden, Karis
Lördag 18.6 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 19.6 Förgängliga och oförgängliga
skatter. Textläsare: Camilla Skrifvars-Koskinen och Peter Koskinen. Producent: Hedvig
Långbacka (repris från 23.6.2019)
Måndag 20.6 Maria Westerling, Helsingfors
Tisdag 21.6 Kjell Frisk, Hammarland (repris)
Onsdag 22.6 Bevarade ord. Johan Klingenberg läser ur Gunnar Edmans bok Ett litet
grönt ord (repris från 4.6.2001)

Gudstjänst kl. 13.00
Söndag 12.6 Festgudstjänst från
Sunds kyrka. Åland 100 år. Predikant:
Bo-Göran Åstrand. Gudstjänsten
sänds också i Yle Fem kl. 13.00.
Söndag 19.6 Musikgudstjänst från
Johanneskyrkan i Helsingfors. Sångoch musikfesten 2022.
Predikant: Johan Westerlund. Kantor:
Dag-Ulrik Almqvist.

Den dolde Guden
är temat i söndagens aftonandakt,
den 12.6. Textläsare är Monica
Slotte och Lucas
Snellman. FOTO:
UNSPLASH

Sixten Ekstrand, direktor för KCSA, pratar i
Andrum torsdag och fredag den 16–17.6.

Bo-Göran Åstrand predikar i festgudstjänsten från Sunds kyrka. FOTO: ARKIV/

FOTO: ARKIV/NIVKLAS STORBJÖRK

SOFIA TORVALDS

Festgudstjänst
från Åland
I år är det 100 år sedan Åland blev självstyrt. Den 9 juni infaller Ålands självstyrelsedag och på söndag 12 juni firar landskapet och de åländska församlingarna en
gemensam festgudstjänst i Sunds kyrka.

− Orsaken till att festgudstjänsten firas i Sunds kyrka är att
Sund fram till Mariehamns
grundande var det politiska
centrumet för öarnas förvaltning. Nu avslutar det självstyrda Åland sitt tre dagar långa
firande av 100 år av egensinne
just där, berättar kontraktsprosten Benny Andersson som är
liturg i gudstjänsten.

Sommarpsalm och flaggor
− I festgudstjänsten ingår förstås den åländska sommarpsalmen Nu lyser våra backar
som ofta sjungs så här års på
Åland. Församlingens kör Spirit
medverkar med två sånger om

trygghet och omsorg, berättar
kantor John-Adam Sjölund.
Festgudstjänstens predikan hålls av biskop Bo-Göran Åstrand. Söndagens bibeltexter läses av kaplanen
Outi Laukkanen och förtroendevalda Jan-Erik Berglund.
Diakonen Maria Sjölund medverkar som förebedjare och musiker Marcus Gustafsson på
trumpet.
− Det blir ingen pampig
gudstjänst med stora körer
och många musiker. Snarare
en gudstjänst där det som sägs
och sjungs får uttrycka tacksamheten och glädjen, och
Finlands och Ålands flaggor

och trumpetinslag understryka det högtidliga och värdiga,
berättar Lucas Snellman som
ansvarar för att gudstjänsten
sänds i Yle Fem och Yle Vega.
Gudstjänsten sänds söndag
12.6.2022 kl. 13.00 i Yle Fem
och kl. 13.03 i Yle Vega.

Mera information:
Ansvarig redaktör Lucas Snellman,
tfn 050 566 8230, lucas.snellman@
evl.fi
Kontraktsprost Benny Andersson,
tfn 040 501 6155, benny.andersson@evl.fi

Också kyrkan på Åland firar 100 år av egensinne,
säger Benny Andersson.

Söndagen den 12 juni firas festgudstjänst i Sunds kyrka. Biskop Bo-Göran Åstrand är predikant och gudstjänsten sänds också
i Yle Fem kl. 13.00 samma dag.
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Lucas Snellman ser fram emot en högtidlig och
värdig gudstjänst.
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Redan vid en skolgudstjänst då hon var elev i lågstadiet kände Ingrid Björkskog ett starkt kall att bli präst. Nu har Larsmo bytts ut mot Åland. – Jag känner mig oerhört buren.
TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON

VÄGEN HAR FÖRT
HENNE VIDARE

I

ngrid Björkskog känner sig hemma på
Åland och i sin prästroll.
– Jag tror att jag bor här i många år,
säger hon.
I januari i år blev hon prästvigd i Borgå
domkyrka. Att bli präst var en lång process. Hon är uppvuxen i en storfamilj i Larsmo
och född i den laestadianska väckelsen.
– Som jag minns min barndom var den fin.
Jag gillade skolan och hade många vänner. Min
uppväxt var präglad av att vi hade ett familjeföretag. Jag fick tidigt lära mig jobba och ta ansvar.
Efter studenten började hon studera religionsvetenskap, senare också ekonomi.
– Tro och religion har alltid intresserat mig.
Jag fascinerades över religion som fenomen och
hur den formar oss och vår kultur.
Hon tyckte om att läsa kyrkohistoria, som var
en del av hennes studier i religionsvetenskap.
– I det sammanhanget halkade jag in på teologin. I det skedet hade jag två olika spår att välja
mellan, teologi eller ekonomi. Jag valde teologin.
Hon säger att möten med människor som tänker och tror på annat sätt än vad hon själv gjorde var givande.
– Jag har blivit tvungen att tänka på varför jag
tror som jag gör, vad som är arv och kultur och
vad som är kristen tro. Det fina är att den här
processen fortsätter hela tiden, man blir aldrig
klar med teologi och det är roligt.

Inte på kartan
Ingrid Björkskog blev teologie magister år 2012.
För henne fanns det inte på kartan att bli präst då.
– Redan innan jag blev färdig hade jag fått ett
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Ingrid Björkskog
Ålder: 36
Familj: stor.
Intressen: familj, vänner, trädgård, träslöjd,
teknik, Lego.
Bästa med Åland: människorna, familjen,
kyrkan, den storslagna naturen och närheten
till havet.
Bästa med Larsmo: rötterna, familjen.
Kuriosa: Är också ekonomie magister från ÅA.

vikariat på Finska Missionssällskapet. Där jobbade jag några år innan jag landade på Kyrkostyrelsen. Då gjorde jag nästan bara kontorsjobb
och kände att jag ville jobba mer med människor
än med papper.
Hon sökte och fick ett jobb som diakoniarbetare i Saltviks församling på Åland.
– Jag packade ihop mina grejer och flyttade
till Åland. Ganska snart fick jag jobb som barnoch ungdomsteolog i Finström-Geta församling
och det jobbet har jag i princip ännu. Men min
titel har ändrats till församlingspastor i och med
att jag blivit präst.
Var det svårt att ta steget att bli präst, med
tanke på din bakgrund i den laestadianska
väckelsen?
– Nu när jag ser tillbaka på det så har vägen fört
mig till en prästvigning. Jag minns en skolguds-

tjänst i lågstadiet, hur jag då kände ett starkt
kall. Men då kändes det omöjligt att bli präst, i
och med att jag är kvinna.
Hon har under årens lopp jobbat mycket med
frågan.
– Jag har kommit fram till att det går att vara kvinna och präst. Jag har också många nära vänner som är präster, så jag har fått se vad
som ingår i paketet.
Även om hon har känt sig kallad har hon då
och då tvivlat på sin kallelse.
– Den största kampen har jag ändå fört mot
min sociala ångest. Det har krävts en hel del
jobb med mig själv för att bli bekväm med att
prata inför folk. Även om inte alla präster behöver synas och höras hela tiden så är det ett socialt jobb. Nu är det inte lika jobbigt längre. Jag
känner mig oerhört buren.

»Den största kampen
har ändå min sociala
ångest varit.«
Ser du dig som laestadian fortfarande?
– Oj, den frågan är inte så lätt. Nej, men samtidigt lite ja. Jag tror inte jag någon gång har
sett mig som en laestadian, mera som en kristen människa.
Hon säger ändå att hon är präglad av sin uppväxt i den religiösa kontexten.
– Jag har under årens lopp märkt att det finns
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– Jag tror inte jag någon gång har sett mig som
en laestadian, mera som en kristen människa,
säger Ingrid Björkskog.

stora fördomar mot laestadianer och det försöker jag lyfta fram när det blir diskussioner om
laestadianer, och vice versa. Men i min vardag
på Åland är laestadianismen väldigt långt borta. De flesta av mina närmaste har tagit det positivt och accepterat att det är mitt livsval att
vara präst.
Vad är det roligaste med att vara präst?
– Det är alla människor jag får möta och att få
fira mässa. Jag gillar verkligen att fira högmässa och ta del av nattvarden! Egentligen är det
mesta roligt med mitt jobb.
Vad är det jobbigaste med att vara präst?
– För tillfället är det en stor utmaning för mig
att sätta gränser för att inte jobba för mycket.
Jag gillar verkligen mitt jobb, det är mer som en
livsstil. Då kan jag ibland glömma att jag också
behöver tid för återhämtning och vila. Sen kan
det vara jobbigt att inte riktigt räcka till. I jobb
med barn och ungdomar upplever jag att jag har
lite för lite kunskap: där känns det som att jag
också borde vara pedagog, psykolog och väldigt
insatt i barn med särskilda behov.
Tror du att du kommer att jobba länge på
Åland, eller kallar de österbottniska slät�terna på dig?
– Jag känner mig hemma på Åland och tror att
jag stannar här länge. Sedan vet man ju aldrig
vad livet för med sig. Vi är ganska många präster på Åland som har rötter i Österbo0tten. Jag
delar familj med två andra präster, så vi har ett
slags kollektiv. Åland är hemma för mig.
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En liten röst viskade i örat att hon inte ska återvända till
Stockholm. Men Anne Holm-Haavisto lyssnade inte på
rösten. Hennes längtan tillbaka var så stark.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

Hon lyssnade inte
på den lilla rösten

H

on flyttade hem till Österbotten från Stockholm för att vila upp sig.
– Jag hade varit nästan tio
år i Stockholm och jobbade
bland annat som vikarierande föreståndare på ett daghem med nästan hundra barn och fyra avdelningar. Men arbetsbördan var så stor och bruset i Stockholm gjorde
mig trött, och jag kände att jag var på gränsen
för att bli utbränd, säger Anne Holm-Haavisto.
Hon kom till Jakobstad 2003 och jobbade på
ett café. Men redan efter några månader började hon längta tillbaka.
– Jag hade ju nästan hela mitt vuxna liv där.
Det var inte så lätt att anpassa sig som singel
då gamla vänner här var gifta eller hade barn.
Dagen hon tänker säga upp sig och meddela
chefen i Stockholm att hon kommer tillbaka får
hon ett annat samtal. Hon blir erbjuden ett års
vikariat på Lagmansgårdens elevhem.
– Medan jag studerade hade jag gjort min praktik där. Jag tyckte Lagmansgården var en jättespännande arbetsplats.
Hon trivdes på Lagmansgården men längtan
till Stockholm blev allt starkare.
– När vikariatet närmade sig sitt slut fick jag
ett erbjudande från den internationella frikyrka
i Stockholm där jag varit medlem. De skulle starta ett kristet daghem och ville ha mig som föreståndare. Mänskligt sett var arbetet som klippt
och skuret för mig. Jag tackade ja till jobbet.

Något kändes fel
Men när hon började söka lägenhet i Stockholm
upplevde hon att något var fel.
– Jag kunde inte sätta fingret på det. Men känslan att jag inte ska återvända växte bara allt starkare inom mig. Det var inte roligt, för de var ganska beroende av mig för att starta upp det hela.
Men jag kände att jag inte kan pressa mig mot
allt vad mitt inre säger.
Hon ringde till vd:n för företaget, beklagade
situationen och sade att hon måste tacka nej
till arbetet.
– Han var förstående och sade att de kanske
lyssnat in Gud fel och skyndat på det hela. Samtalet blev inte så jobbigt som jag trodde det skul-
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le bli. Men två dagar senare ringer han på nytt.
Då är det ett helt annat ljud i skällan. Tonen var
hård och han anklagade mig för att jag försatt
dem i en besvärlig situation.
Han ville ha ett möte mellan henne och styrelsen.
– Jag sade att jag inte klarar av att sitta där
som på förhör. Men jag gick med på att träffa
honom och pastorn.
På väg till mötet upplevde hon en stark, obehaglig känsla som bekräftade för henne att hon
skulle återvända till Finland.
– Känslan var så stark att jag ringde min syster och bad om förbön. Än idag vet jag inte var
ifrån känslan kom.
Fast hon gick genom välbekanta kvarter fick
hon tvinga sig till mötet.
– När jag kommer in sitter hela styrelsen ändå
där. Jag kände mig som om jag var med i en dålig
film. Jag kände mig utsatt. Men mötet gick ändå någorlunda bra. Jag upprepade att jag är ledsen över situationen. Jag sade att jag återvänder
till Finland och att jag vill lämna församlingen.

»Min troskris ledde till
något gott. Det tycker
jag är stort.«
– Jag har tänkt på det här mycket senare. Om jag
riktigt lyssnat in mitt innersta när jag fick erbjudandet var det som om en liten röst sade åt mig att
det här inte är den rätta vägen. Jag tror det var Guds
röst som försökte hejda mig. Men jag slog bort
den, för jag ville så gärna tillbaka till Stockholm.
När hon återvände till Jakobstad upplevde
hon en troskris.
– Jag ifrågasatte inte Gud utan min egen förmåga att kunna lyssna in och känna igen vad
som är sunt och osunt. Allt var ett virrvarr och
jag undrade vad jag varit med i. Jag hade upplevt att jag fått mycket gott ur församlingen och
gemenskapen i Stockholm. Men slutklämmen
blev jättekonstig då till och med folk jag kände
från församlingen vände mig ryggen.
Hon upplevde att hon behövde något stabilt
och fast och sökte upp en präst i Jakobstads

svenska församling för samtal.
– Han kunde bara bekräfta att jag tydligt och
klart skulle bort därifrån. Det var en tung tid att
bearbeta det som skett. Men det ledde också till
att jag landade i den lutherska kyrkan. Det kändes
som ett tryggt och stabilt sammanhang att vara i.
– Det är stort att Gud kan använda mina felval till något gott när man ser hela perspektiv.
Idag är jag helad från det som hände och går
nu jättegärna i frikyrkorna. Jag hade ju heller
inga problem med frikyrkan här på hemorten.

Tillbaka till Vexala
Anne Holm-Haavisto fick nytt jobb på Lagmansgården, gifte sig 2008, fick barn och familjen
köpte hus i Kackur i Larsmo. 2013 delade hennes föräldrar några strandtomter i hembyn Vexala i Nykarleby mellan sina barn.
– Där byggde vi en sommarstuga och min man
blev helt fascinerad av stället. Han var där och
byggde all ledig tid. Det mesta praktiska arbetet
hemma i Kackur föll på mig och det blev ett problem. Han ville vara i Vexala och jag i Kackur.
Jag hade kommit bra in i gemenskapen i Kackur och visste att jag inte kommer att må bra av
att bo isolerad från andra människor i Vexala,
fyra kilometer från närmaste granne.
Ingen ville ge med sig. Läget var låst.
– Det var ett stort böneämne för mig och jag
delade det också med min bönegrupp i Larsmo.
Vi bad att han skulle ta sitt förnuft till fånga.
Före skolstarten var bönegruppen i Vexala
och bad som de brukade. Under några dagar utgöt hon sina känslor till Gud inför skolstarten
och om att vara ensam med barnen i Kackur.
– Märkligt nog fick jag helt nya tankar av Gud.
Det var ingen tydlig röst men jag förstod att han
ville säga att jag inte ska oroa mig utan våga ta
steget att flytta ut. Han ska ge mig allt det jag
behöver, också de sociala kontakterna. På en
gång visste jag att här kom bönesvaret. Det var
inte min man som skulle ändra sig, det var jag.
Allt motstånd mot att flytta rann av och hon
upplevde att tilltalet var lösningen på den låsta situationen.
– Jag bad min man komma ner från stegen
han stod på. Jag sade bara att jag upplever att
Gud har sagt åt mig att vi ska flytta hit ut. Han
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Livet har gått i kringelikrokar, beskriver Anne
Holm-Haavisto. Nu är hon tillbaka i hembyn Vexala
och har hittat till Munsala kyrka som hon passerat
varje gång hon lämnat hembyn söderut.

stirrade på mig och sade: ”Ja, från dig kan det
inte ha kommit. Jag vet ju hur du låter.” Han
blev jättetagen av det hela. Sedan dess har jag
inte tvivlat över att det här var Guds väg för oss.
Det ordnade sig också med ett skolbyte i sista
minuten från Larsmo till Munsala för dottern
som skulle börja i ettan.
– Jag är glad över att tilltalet var så pass tydligt. För det är inte lätt alla gånger att bo isolerat i höstmörkret då man knappt ser ljus från
något hus någonstans.

Hittade sitt kall
Någon månad efter att de flyttat till Vexala annonserade Nykarleby församling efter en diakoniarbetare för Munsalaområdet.
– Då tänkte jag första gången på att jobba som
diakon. Jag är uppvuxen i baptistkyrkan i Hirvlax och kände inte så väl till vilka jobb det fanns
inom den lutherska kyrkan. I mitt jobb saknade jag den andliga biten att kunna erbjuda samtal och själavård. Jag tror att många som mår
dåligt kan få hjälp på djupet av ett personligt
möte med sin himmelske far. Jag sökte jobbet i
församlingen och kände att jag hittat mitt kall.
Men hon fick inte jobbet.
– Det ledde i alla fall till att jag tog reda på hur
jag kan göra mig behörig som diakon och började studera på Novia i Åbo hösten 2018.
Två månader senare sökte församlingen på
nytt en diakoniarbetare till Munsala. Den här
gången fick hon jobbet. Hon kombinerade jobb
och studier tills hon blev färdig 2021.
– Jag upplever diakoniarbetet som mångsidigt, utmanande och mycket givande. I det har
jag nytta av allt jag varit med om tidigare i livet; arbetserfarenheter, intressen, min personlighet och min relation och lyhördhet till Herren. Till och med mina misstag.
Både i arbetet och privat försöker hon leva efter Romarbrevet 12:21: ”Låt dig inte besegras av
det onda, utan besegra det onda med det goda.”
– Det har gått i kringelikrokar. Jag ser Guds
ledning i det jobbiga som hände i Sverige, att
jag sökte hjälp hos en luthersk präst och kände att jag ville gå med i den lutherska kyrkan.
Min troskris ledde till något gott. Det tycker
jag är stort.
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ANNONSBILAGA • SOMMAR I SVENSKFINLAND

ZACHARIAS TOPELIUS
KUDDNAS I NYKARLEBY

FIRA
SOMMAREN
I SVENSKFINLAND

fé
Sommarca
ié
il
m
E

Öppet dagligen 18.5–31.8 (stängt 24–25.6).
Juni-juli kl. 10–17, augusti kl. 12–17.
WWW.NYKARLEBY.FI/KUDDNAS / 06 785 6482

Välkommen till
Kimo Bruk!
Tel. 0400-455080

Turista lokalt

Sommaren på
Kimo Bruk
- Smidekurs I 2-3.7 kl. 9 - 16
- Smidekurs II 17-18.9 kl. 9-16
Anmälning tel. 0400-455080
Kommunens dag 10.7 kl. 13.00

Guidning, uthyrning av
utrymmen, sommarcafé
på beställning
tel. 0400-455080

Hembygdsmuseet och Prästgårdsmuseet öppna, guide juni-augusti
kl 13-17 Må stängt

i Kronoby!
* Tolvmansgården 30.6-6.8
torsd., fred., lörd. kl 12-15
Marknad 6.8
* Korpholmens
spetälskehospital 19.6-14.8
söndagar kl. 13-17
* Påras Kapellplats
* Cronoholmens skeppsvarv
Frågor/guidning/bokning
0400 442 894 el. 050 564 8240
kronobyhembygd@gmail.com
http://kronoby.hembygd.fi

ÄR DU INTRESSERAD AV
VETERANTRAKTORER?
Traktormuseet är öppet hela sommaren.
Tel. 040-844 7400/Per-Erik, 040-740 8764/Sven
Norrstrandsvägen 1092, Nagu

Öppet varje dag
27.6-15.8 kl. 11-16
Gammaldags lantliv,
historia, mat och hantverk.
Djurgård. Utställningar.
7.7 Lekdag • 30.7 Hantverkardag

Välkommen!

Tel (06) 570 99000 www.stundars.fi

60°
01.01´N
22°
30.5´E
DALSBRUK,
KIMITO ISLAND

Lurens sommarteater

PRESENTS

Aleksis Kivis

Prästgårdsmuseets 40-årsjubileum
19.6, teater 5-7.8
Gruvområdet och
Waterloo-fritidsområde, aktiviteter
Båtfärder till Molpehällorna,
vandringsled
Hinjärv-leden i Taklax
Parken, simstrand i Harrström

En stenhårt rockande ﬂock

Danser i Molpe paviljong

En nytolkning av Aleksis Kivis klassiker ﬂyttad till nutid
och kryddad med ﬁnsk rockmusik på svenska.

Gruvjazz 28.6.
Världsarvsdagen 7.8

Premiär fredagen den 1 juli 2022 kl. 19:00

Lantdagen med marknad,
festprogram 13.8 kl 11-14

22 föreställningar 1.7–6.8.

Korsnäs bibliotek sommaröppet
må, fre 12-19, ti-to 12-15

Regi och dramatisering: Oskar Silén

Musikalisk ledning: Patricia Antman • Koreograﬁ: Susanna Karvinen
Scenograﬁ: Petra Sundqvist • Dräkter: Frida Hultcrantz

Restauranger,caféer o kiosker
sommaröppna

BILJETTER: lippu.ﬁ, Luckan, R-kiosken
Bokningar via teatern (bl.a. grupper) vardagar 10–16 tel: (019) 532 412

Närmare och mera info
www.korsnas.fi
Med reservation för ändringar

www.sjubroder.fi • www.lurens.fi •

balticjazz.fi

Populärmusik
från Vittula
regi Alexandra Mangs

M A R TE AT ER
R A SE B OR GS SO M
R
PRESENTER A

B I L JE T TER :

22

raseborg.org

Spela

VNUR:s kontor: 019 241 5035 (vard. 9 –16)
info@raseborg.org

oravaisteater.fi

0 juli

s 6–3

netticket.fi

0600 399 499
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Välkommen till Lappo, Brändö
- en genuin skärgårdsupplevelse

www.pellas.ax

info@pellas.ax
tel. 040 8324 333
Öppet året om!

Klemetsgårdarna

Tottesunds herrgård

En äkta herrgård med anor Idylliskt hembygdsmuseum
med utställningar och
från 1600-talet med ett
sommarcafé. I cafét
flertal uställningar. Öppet på
serveras
kaffe med hembeställning för grupper min.
bakat
och
SIA-glass Öppet
10 personer. Möjlighet till
24.6-14.8.2022 ti-sö,
kaffe, mat och guidning.
måndagar stängt.
Tottesund 529, Maxmo
Kärklaxvägen 308, Maxmo
Tfn 040-1896882
Tfn 06-3450122
www.tottesund.sou.fi
www.klemets.fi
Fele’nska 1842
Museet 1761
Kristinestad. Öppet 1.6-1.9. må-fre 11-17
lö - sö 11-14 övriga tider enligt överenskommelse.

Tel. 040-508 5251 eller 050-560 8108
* Unikt köpmanshem från 1700-1800 -talet
* Specialutställningar och kaffeservering
(på beställning) i Felénska.

Mårtes gårdsmuseum öppet 2022;
28.6 – 14.8. ti & fre kl. 11 - 17,
lö 10 – 15, sön 11 - 16
Skärgårdsdagen 6.8 kl. 11 - 16

Uppbyggted 71, Björköby
bjorkomuseum.hembygd.fi

i Södra Vallgrund, Korsholm
Helgöppet 7.5 - 22.5 kl. 11-18
Öppet alla dagar fr.o.m 26.5 kl. 11-18
Helgöppet 2.9 - 25.9 kl. 11-18
Sommartorg 9.7 kl. 10-18
Tel. 06-352 7830

-presenterar

Kommande resor

Diggiloo, Örnsköldsvik
Geiranger med ’The Golden Route’
Elmia Lastbil i Jönköping
DAK-marknaden i Falun
Mickes matresa till Andalusien, Spanien
Almuñécar, Spanien
Upplev Portvinsdalen med Glenn Sundstedt

15-16.7
8-15.8
25-28.8
1-4.9
24.9-1.10
2-20.10
15-22.10

Släktbussen i juli – mer information på hemsidan

Mer info om resorna på vår hemsida!

www.ingsva.fi
info@ingsva.fi
Tel.nr. 020 7434520
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BYKISTON 40 ÅR
- Livet i Petalax 1897 -

Premiär: 7.7 kl. 19
Övriga föreställningar: 10.7 kl. 19 11.7 kl. 19
12.7 kl. 19 14.7 kl. 19 15.7 kl. 19 17.7 kl. 13 och 19
Bokning via netticket.fi
Gruppbokningar via tel. 040 0654594
Betalning med kort och även biljetter på plats
Ur Bykiston

@bykiston

www.bykiston.fi/bykiston/

Nybyvägen 185 66240 Petalax

Petalax hembygdsförening r.f.
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RESOR

7-8.7
27-30.10
4-7.12

Böcker av biskop emeritus
Erik Vikström

Smakfull somrig hemlig resa
Tommy Körberg, Stockholm
Julmarknad i Bremen

Böneserie (åtta delar)
Bönens ryggrad&avstamp

Tel Bussar 019 - 248 1004
Tel Resor 019 - 248 1090
Sandövägen 23,10900 Hangö info@frimanresor.fi

Frimanresor.fi

NYKARLEBY i

18.5-31.8
28.7
12-21.8
18.8
18.8

Allt kommer
att bli bra

Själavårdsserie (fem delar)
Välsignade samtal

Sommar

KUDDNÄS MED CAFÉ EMILIÉ ÖPPET HELA SOMMAREN
”IN GALA KONSÄR” MED HELSING OCH HÖGNABBA
NYKARLEBYVECKAN
STADENS AUKTION
KULTURNATTEN

MERA INFO OCH PROGRAM PÅ NYKARLEBY.FI

Inspelade serier av
Boris Salo att
användas med
följande böcker:

20€

20€

Jag Johannes, Uppenbarelseboken berättad idag
En unik bok om
Uppenbarelseboken,
alltmer aktuell.
jag,Johannes_pärm_färdig

fredag 16 oktober 2020 23:13:30

ViBoSa

25€

Ny dag Ny nåd

Arbetsrelaterad serie (tio delar) Källor till arbetsglädje
Markusevangeliet (åtta delar)
Den stora berättelsen

Stresshanteringsserie
(sex delar) tillsammans med
En andaktsbok för hela fysiologiedr Anitha Risberg
kyrkoåret. ”Till framsteg Fri från press och tristess
och glädje i tron”.

Ny bok!

vibosa@vibosa.fi, mer böcker och mer info på
www.vibosa.fi, tel 050 458 9678

Kultur för alla på Kimitoön

Sagalunds museum & Dalsbruks Bruksmuseum
7.6-28.8 11.00-16.00 / Måndagar stängt
Björkboda låsmuseum 29.6-14.8 on,fr-sö 14-18

www.sagalund.fi

Välkommen till den nyöppnade
basutställning i Malmska gården
juni tis—sön 12-16
juli mån—fre 11-16, lör—sön 12-16
augusti tis—sön 12-16
Testa vår nya audioguide!
på svenska, finska eller engelska
Sommarutställning
Barkskeppet INDIA från Jakobstad
1864—1885

www.jakobstadsmuseum.fi

Jakobstads museum, Malmska gården, Storgatan 2
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JUNIKRYSSET

BRITT-MARI ANDTFOLK

MAJKRYSSETS LÖSNING
Bland de rätta lösningarna belönades följande med ett bokpris som kommer på
posten. Vi gratulerar: Barbro Eriksson, Kyrkslätt, Göran Stenman, Kalax och
Eva Nyberg, Nykarleby.

SKICKA IN!

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 28 juni 2022 till: Kyrkpressen, Södra
kajen 8, 00130 Helsingfors. Märk kuvertet ”Junikrysset”. För kännedom: de oöppnade kuverten med kryssvar och adressuppgifter skickas vidare till Svenska Lutherska
Evangeliföreningen som tar tillvara frimärkena till förmån för missionsarbete.
Du kan också ta en bild av krysset och skicka till layout@kyrkpressen.fi. De tre först
öppnade rätta lösningarna belönas med bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt Bibel
2000. Lycka till!
Namn & adress:
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MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Hyreslägenhet sökes
fr.o.m. 1.7. i Grankulla
(eller Smedsby), till mig
och min son. Jag är
ekonom till utbildning, är
pålitlig, har fast jobb, rök och
djurfri. Söker efter en
tvåa, hyran skulle helst
börja på 600. Vi söker ett
hem för en längre tid.
Ring/SMS:a eller mejla: 040
510 7487,
tea.makela@outlook.com.
Skötsamt Österbottniskt
par söker tvåa/trea i
området
Brändö/Hertonäs/Degerö.
Vänligen kontakta oss på
040-6313033
Jag är en dam på 75 år.
Ensamstående pensionär
som önskar hyra ett rum i
centrala Helsingfors under
1 månad i höst 2022.
Rökfri. Tack! Tel: 0046 70
6721700
Skötsam och icke-rökande
pojke från Österbotten
önskar hyra studiebostad i
Helsingfors, gärna nära
Aalto-universitetet.
Tel: 045-8476270/Hannes
Önskas hyra 1:a i centrala
Helsingfors. Rök- och
djurfri. Max hyra 800€.
Tel: 050-3746414 / William
Studerande önskar hyra
1r+k eller 1r + kv inom
2km radie från Biocity i
Åbo. T.el 044-3417992

Tre kvinnliga skådespelarstudenter söker trea för kommande läsår med start i augusti. På spårvagnslinje med
maxhyra 1500€. Vi är skötsamma, lugna och rökfria! Nå
oss på +46702841084

UTHYRES

Har du antikviteter, arvegods, värdelösöre?

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

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

AB GAMLAKARLEBY AUKTIONSKAMMARE

Trevlig, ljus
46m2,2r+k+balk,
Olofsborgsv. 4 B, östra
centrum, alla tjänster&
metro nära,
770e/mån+vatten. Till
skötsam,rökfri pers. Tel
050-4134060, 10-16.00
Uthyres ljus, trevlig etta
med kokvrå i Hertonäs,
Hfors. Parkutsikt. Bra
metro- och
bussförbindelser.
Tel. 0403528120
Etta 27 m2 i Åbo centrum
från 1.7.2022. Nära ÅA och
busstationen. Hyra 540 Eur
+ vatten och el.
tel . 050 65219

Folkskolegatan 1, Karleby
Mäklare Raul Pohjonen 044 913 8284

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

Din marknadsannons lämnar
du enklast in via vårt webbverktyg som finns på
www.kyrkpressen.fi.

050 58 99 741

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

MALAX
www.enhjalpandehand.fi

VÖRÅ
GRANIT AB
Gravering, puts o.
förgyllnig av
gravstenar samt
förmedling av
nya gravstenar.

Tel. 0500-362109
Vöråvägen 54

Massörsmottagning

★
✰

SUNE
EKSTRAND

★
★✰
★✰
✰

Fagernäsvägen 289,
68570 LARSMO
GSM 0400-162 994
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GRÄVSKOPOR
Tillverkas i olika modeller enligt kundens önskemål.
Reparationer och slitstål

BR Bäcklund
Tel. 364 3140
Gruvvägen 5, 66200 Korsnäs
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ANDETAG

OPINION

Det här är ett blogginlägg från bloggen Andetag. I Andetag bloggar åtta olika personer om sina liv
och sina tankar. Du hittar bloggen på www.kyrkpressen.fi.

Skicka insändaren till: Kyrkpressen/opinion, Södra kajen 8, 01300
Helsingfors. E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi. Glöm inte namn,
adress och telefonnummer. Standardlängden för de kortare insändarna är 1 200 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna.

Församlingsval

Församlingsvalet
närmar sig,
är du redo?

Kyrkpressen har tagit över bloggen Andetag. Bloggarna skriver om liv, kyrka, tro och livsåskådning
på ett människonära sätt med fokus på det personliga.

Vadstena, vandring
och pilgrimsvisdomar
VI RAMLAR in i Vadstena klosterkyrka till
morgonbön och morgonmässa. Efter en första
natt i pilgrimscentret är jag förvantsfullt redo för dagens pilgrimsvandring. Eller är jag?
Med sprucken morgonröst sjunger jag med
i laudes. Vilken nåd att i sin spruckenhet få
flyta med i tidebönen på andras vingar, att
få falla in i flödet som hörs både här och nu
och genom tid och plats. När den avslutande Taizé-sången blommar ut i mjuka stämmor efter tidebönens enkelhet trillar tårar ner
för kinden. Confitemini Domino, quoniam bonus. Jag kanske inte är redo för dagens eller
livets pilgrimsvandring, men jag är buren.

»Med sprucken morgonröst sjunger jag
med i laudes.«
PILGRIMSVANDRINGEN I Vadstena blev
fin. Vi delade fantastiska vyer i varierande
natur medan nordliga vindbyar piskade in
över oss från Vättern. Vi delade pauser kring
matsäck och pilgrimens nyckelord. Vi delade tips på skoskavsplåster och stunder av
tyst kontemplation. Jag njöt av vandringen
och gemenskapen, fast naturupplevelserna
blev den här gången större än de andliga dito. Det var under klosterkyrkans valv och i
trädgården utanför jag blev mest (be)rörd.
Samtliga Östergötlands kajor tycktes ha
årsmöte i trädkronorna kring klosterkyrkan
i Vadstena. Deras konstanta skriande under
dygnets ljusa timmar var faktiskt skrattretande högt, ändå blev munkarnas medeltida örtagård där under kajorna en favoritplats att sitta i.
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Vi delade tips på skoskavsplåster och stunder
av tyst kontemplation. FOTO: PRIVAT
Kajornas kakofoni tänkte jag mig till slut
som en metafor för vardagen, vardagen som
rullar på och gör det utmanande att hålla i sin
längtan, att inte tappa bort jesusdoften. Det
blev som en övning att sitta där i det evinnerliga skriandet och ändå försöka hålla den
inre blicken fokuserad på annat.
VAD BÄR jag då med mig från Vadstena-dagarna med vandring, tidebön och varm pilgrimsgemenskap? Jag vill fortsätta ta långsamma steg på stigen mot en enkelhet som
ger frihet, mot en bekymmerslöshet som tar
bort onödig oro och låter mig leva i nuet. Jag
vill ta steg mot en yttre och inre tystnad med
rum för att lyssna, se och beröra(s). Med fötterna på jorden vill jag höja blicken.
När jag blundar är jag där igen. I örtagården. I tidebönens rytm. I friden.
ANNA EDGREN

Valdeltagandet i församlingsvalet har redan en längre tid
varit mycket lågt, vilket vittnar om ett svagt intresse för
hur kyrkan styrs av de förtroendevalda. Vem och vilka som
sitter med i församlingsråden
och kyrkofullmäktige spelar
dock en stor roll med tanke på
kyrkans framtid. Det påverkar
arbetsklimatet för de anställda
och är avgörande för hur samarbetet mellan kyrkoherden och
församlingsrådet kommer att
se ut. Vem som sitter i fullmäktige och församlingsrådet har
även en stor betydelse för hur
ekonomin sköts inom kyrkan,
samt hur välkomnande och öppen vi är som kyrka. Även frågan som borde ha avgjorts för
länge sedan, frågan om kvinnopräster, debatteras fortfarande inom kyrkan. Det skulle
vara på tiden att kyrkan ställer
sig till hundra procent bakom
jämställdhets- och jämlikhetsprincipen.
Kyrkan behöver duktiga och
motiverade förtroendevalda
som har ett starkt intresse för
att utveckla verksamheten. I
framtiden kommer, i allt högre grad, de frivilliga att bära
ansvaret för verksamheten inom kyrkan. Vi behöver förtroendevalda som klarar av att utveckla organisationen och sättet som vi arbetar på om vi skall
lyckas med att trygga församlingarnas verksamhetsförutsättningar när skatteintäkterna minskar.
Jag vill därför uppmana alla, som vill att verksamheten
fortsättningsvis tryggas och
utvecklas, att ställa upp i församlingsvalet. Men det räcker naturligtvis inte bara med
att man ställer upp i valet, utan man måste vara beredd att
satsa tid och energi för att arbeta för församlingen och församlingsmedlemmarnas bästa, om och när man blir invald.
Alla skulle må bra av att bekanta sig med verksamheten
under de senaste åren genom

”Kyrkan behöver
motiverade förtroendevalda.”
att läsa protokollen, som finns
på församlingens och fullmäktiges hemsidor. Det kan vara bra att hålla sig informerad om hur sittande ledamöter och grupperingar har skött
sina uppdrag och vilka frågor
som de har drivit. Har din kandidat gjort ett bra arbete, har
hen deltagit aktivt i alla möten, förtjänar hen ett förnyat
förtroende?
De olika grupperna som sitter med i fullmäktige finns listade på samfällighetens valsida, där man kan bekanta sig
med gruppernas värderingar
och vad de har arbetat för under den pågående valperioden.
Om ingen grupp motsvarar dina värderingar så kan du alltid
bilda en egen valmansförening.
Det är av största vikt att församlingsmedlemmarna aktiverar sig och röstar i det kommande församlingsvalet. Ett högre valdeltagande skulle ge de
förtroendevalda ett större stöd
och en större legitimitet. Förra
gången var Vanda svenska församling bäst gällande valdeltagandet i Vanda, men vi kan bli
avsevärt mycket bättre. Tack till
alla som röstade i förra valet.
Nu hoppas jag att ni rycker era
vänner och bekanta i armen, för
att få så många som möjligt att
delta i årets församlingsval. Ett
högt valdeltagande inom Vanda svenska församling, ger våra förtroendevalda en starkare
förhandlingsposition efter valet
när det gäller samarbetet i fullmäktige. Tillsammans kan vi visa att Vanda svenska åter igen
är bäst i klassen. Församlingsvalet närmar sig, är du redo?
JAN-ERIK EKLÖF
Vanda svenska församlingsråd, viceoch mötesordförande
Gemensamma kyrkofullmäktige,
ledamot
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NÄSTA KP

utkommer
22.6.

Hitta dina böcker hos

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

Aktivitetsbibeln
– för äldre barn

Här hittar du 17 välkända historier
ur Bibeln som berättas på en lagom
svår nivå. Varje berättelse följs av
kluriga utmaningar och roliga pyssel. För 7+ år.
Bornelings, hft. 17,50

M.J. THOMAS

Mysteriet med de
gömda skriftrullarna
– Mirakel vid sjön

Syskonen Peter och Mary och deras hund
Hank reser tillbaka till Palestina på Jesu
tid. Häng med när de får träffa lärjungarna, se otroliga mirakel och fly från tempelvakterna som leds av en hotfull farisé.
Klarar du av att lösa skriftrullens hemlighet innan vakterna får tag på dem?
Del 8 i bokserien.
Bornelings, inb. 17,50
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när tdulera!
gra
tfn 040 831 5897 • www.fontanamedia.fi
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors

STEVE SMALLMAN

Lär dig teckna
Noas ark
… och alla djuren!

Hjälp Noa fylla arken med
alla djuren! Lär dig teckna
berättelsen steg för steg.
Bornelings, hft. 13,50

SÖREN DALEVI & M-G PETTERSSON

Barnens bästa bibel
Den omtyckta barnbibeln innehåller
drygt fyrtio berättelser och ett urval
psalmer och böner. De fantastiska
illustrationerna belyser berättelserna
och ger stoff för fantasin och för samtal.
Speja, inb. 29,90

”Barnens bästa bibel är nog den bästa
grundbok i kristendom jag har stött på.”
Lotta Olsson, Dagens Nyheter

Psalmbok

Melodipsalmbok i fyrfärg.
Fontana Media, inb. 28,90

Marthas kokbok
Den finlandssvenska
matklassikern behövs i alla hem!
Fontana Media, inb. 32,00

Josef från Arimataia berättar för frun att han har lånat ut familjens grav för Jesus att begravas i. – Är du inte klok, det är ju vår familjegrav som du har ärvt av dina föräldrar! Åt en sån där långhårig bråkmakare …!
– Men lugna dig, det är ju bara över veckoslutet!

För aktiva barn!

