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DE VILL SE KYRKAN
GÖRA RÄTT I SKOGEN
Sidan 4

Mats Lindgård: Mera makt
åt församlingarna ! Sidan 6

Skriban: ”Fint och allmänbildande
att höra om andras tro” Sidan 16

Tomas Tvivlaren nöjde sig inte
med andrahandsinfo Baksidan

L E DAR E

Byråkrater, okej
men vad gör de?
»Det är
knappast
Kyrko
styrelsen
som ska
vara träd
gårdsmäs
tare vid den
gallringen.«

KYRKOMÖTESOMBUDET sänker rösten
i korridoren utanför kyrkomötets sessionssal. Det plågsamma därinne tycker hen inte
är klyftan mellan de teologiskt liberala och
de konservativa – vilket omvärlden ofta tror.
Jobbigare, säger ombudet, är den stora sprickan mellan församlingsfältet och kyrkomötet
som fattar beslut versus Kyrkostyrelsen i Helsingfors som bara långsamt verkställer dem. Om
över huvud taget.
DEN EVANGELISK-lutherska kyrkans centrala förvaltning är i och för sig inte överstor.
Även om många finländare tror någonting annat är kyrkan inte heller toppstyrd. Den har
hierarkiska drag, med småpösiga auktoriteter här och där. Men kyrkan besluter om sina
angelägenheter överraskande decentraliserat.
Inte ens ärkebiskopen är någon koncernchef
utan bara ”den främste” bland andra ledare.
Men frågan är om de centrala organ som finns,
Kyrkostyrelsen, domkapitlen och de stora samfälligheternas ämbetsverk gör rätt saker.
Så långt har det gått att den mest munviga
bland biskoparna vid senaste kyrkomöte stod
upp och raljerade över centralkyrkans fascination över projekt och processer – och fick långa
applåder.
Och sessionssalen fylldes av en stoiskt granitgrå kristen harm när det blev tal om samarbetsförhandlingarna vid Kyrkostyrelsen. Det skulle
sparas en miljon euro. De fast anställda tryggade sina egna positioner, varenda en.
De som fick gå var vikarier, deltidsanställda
och stipendiater.

FÖRSAMLINGSPASTOR Edgar Vickström i
Mariehamn väcker (KP nr. 15) ytterligare frågor om vart den evangelisk-lutherska kyrkan
med sin centrala ledning är på väg. Eller snarast vart den vill vara på väg.
Vickström är inte vilken färskpressad teolog som helst, utan har en lång bakgrund inom bank, holding och offentlig förvaltning. I det
vitala öriket Ålands egen lilla värld, men dock.
Kyrkostyrelsen kunde läggas ner, och sedan
byggas upp igen till de delar som visar sig faktiskt behövas, tycker Vickström.
Pedagogik, eller populism, att säga det så brutalt, men det visar hur som helst på gny och
gnissel i kontinentalplattorna om att någonting behöver göras.
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Domprost som tänkte
bli gymnastiklärare

Den viktigaste
bönen

Mats Lindgård är domprost och har jobbat i
kyrkan i hela sitt vuxna
liv. Men det var inte givet att det skulle bli så.
I gymnasiet var han säker på att han skulle bli
gymnastiklärare. Sid 6

Amanda Audas-Kass
har en synskadad dotter, Hilde. Hon önskar
att Hilde kunde se. Men
framför allt önskar och
ber hon att Hilde få leva
ett rikt och meningsfullt
liv. Sid 9
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Sophies utfärd till
nya och stora saker

Den bloggande
läkaren

Sophie Törnqvist och
många andra konfirmander 2022 har på
sommarens skribaläger
gjort en utfärd till en
ny och ovan värld när
de mötte kyrkan 24/7.
Sid 16

Mikaela WesterlingNylund är läkare i
Jakobstad. Och så
bloggar hon på Andetagbloggen. Skrivandet är
ett sätt för henne att få
utlopp för sin kreativitet.
Baksidan
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”Söker nya utmaningar”
Vem är du? Janne Heikkilä
är Raumobon som nu ska
lämna Korsnäs för att bli
kyrkoherde i Tammerfors
svenska församling.
TEXT: JOHAN SANDBERG
ARKIVFOTO: NICKLAS STORBJÖRK

Han kommer att jobba som kyrkoherde i
Korsnäs ännu i augusti. Den första september börjar Janne Heikkilä sitt nya jobb i Tammerfors.
Varför sökte du tjänsten i Tammerfors?
– I första hand för att jag ville ta mig an nya
utmaningar.
Vad ser du fram emot att får göra där?
– Det blir främst att stifta bekantskap med
människorna, församlingen, de förtroendevalda och församlingens samarbetspartners
där. Tammerfors är en ny ort för mig och jag
känner bara ytligt till staden.
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Har du redan någon vision för församlingen?
– Nej, visionen får växa fram efter att jag börjat
jobba i församlingen. Det är en välskött församling och Kim Rantala har gjort ett gott arbete där.
Nu flyttar du från en landsbygdsförsamling
till en stadsförsamling. Är du en stadsmänniska eller en landsortsmänniska?
– Lite både och. Fifty-fifty.
Janne Heikkilä är född i en finskspråkig familj i Raumo 1972. Mamman var sjukskötare
och pappan företagare. Några andra präster
eller teologer finns inte i släkten.
Var har du lärt dig svenska?
– Det gjorde jag främst medan jag studerade
teologi vid Åbo Akademi. Men redan tidigare i ungdomen hade jag kontakt med svenskspråkiga.
Varför valde du att studera på svenska?
–Det var av praktiska orsaker. Vägen till Åbo
var ganska kort och andra alternativ till studieorter hade inneburit mera resande.

GÖR:
Kyrkoherde i
Tammerfors
svenska församling från den
1 september.
FAMILJ:
Fru och tre minderåriga barn
i åldern 11, 14
och 16.
INTRESSEN:
Tycker om att
jobba praktiskt
med händerna med trä och
matell.

Hur länge har du varit kyrkoherde i Korsnäs?
– Jag började här för fyra år sedan, den 1 april
2018. Före det jobbade jag i Väståbolands
svenska församling i sju år, närmare bestämt
på Houtskär där jag var kaplan. Jag kom till
Houtskär som tf och när jag avlagt pastoraleexamen 2015 blev jag ordinarie.
Vad var det som gjorde att du sökte till
Korsnäs?
– Det fanns en ledig tjänst här. Jag hade inga
kontakter till Korsnäs när jag sökte hit men
här är vanliga människor och jag har trivts
bland dem. Åren i Korsnäs har motsvarat mina förväntningar.
Vilka minnen bär du med dig från Korsnäs?
– Kanske främst församlingsutflykterna. De
tycker jag har varit givande och stämningen
i gruppen har varit god. Tyvärr har det inte
blivit så många resor på grund av den långa
coronatiden.

Varför blev du präst?
– Främst för att jag ville tjäna Gud och människorna.
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Skogen: ”Kyrkan är
okunnig och godtrogen”
Okunnigheten om ekologiskt
hållbart skogsbruk är stor
i kyrkan, anser präst- och
kantorsparet Paula och
Eeva-Stiina Lönnemo.
TEXT OCH FOTO: JAN-ERIK ANDELIN
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är finns hassel! ropar Paula
Lönnemo.
Och så finns här i gläntan
100-årig asp med sin djupveckade bark som kommer
först på riktigt gamla träd.
Aspen har olikt andra träd basisk bark och förna (trädavfall) och är därför ett hem för många
arter som inte trivs på andra träd.
Här är vajande knähögt gräs som undervegetation. Och höga, stadiga stammar där någon större spett, förmodligen en spillkråka, har
gjort bohålor.
Paula Lönnemo, som är teolog och präst, och
hustrun Eeva-Stiina är glada att få se just sådan skog de har arbetat för sedan de 2018 startade sin folkrörelse Våra skogar.
Här på ett skogsskifte om 45 hektar mellan
Lojo golfbana och Sjundeågränsen driver forstmästare Jussi Saarinen tillsammans med andra
entusiaster det nya kontinuerliga skogsbruket.
Skogen ser onekligen annorlunda ut. Det är
mera lund och park än i det vi vanligen betraktar som "välskött ekonomiskog", med sina jämngamla granar, tallar och blåbärsris. Men det är
inte ens riktig skog, säger de mest alternativa,
det är "trädodlingar".
Finländskt skogsbruk bygger på kalhygget.
Under 50-60 år gallras skogen på småträd som
blir cellulosa, och så fälls alltsammans till slut
i ett kalhygge. Hygget plöjs och ny skog planteras. Modellen har varit rentav lagstadgad i det
finländska skogsbruket fram till 2014.
– Det har bara uppfattats som det enda rätta.
Det var fattigdom,det var krigsskadestånd, det
var så här man skulle sköta skog i Finland. Fast
man kunde ha producerat trä också med andra
metoder, säger Jussi Saarinen.
Annukka Valkeapää från föreningen för
kontinuerligt skogsbruk Silva är också med
KP i Lojoskogen.
Redan i slutet av 2000-talet när hon samlade
material för sin doktorsavhandling om människors attityder till skogsbruk visade det sig
att 70 procent av finländarna ogillade kalhyggen. Det samma gällde överraskande också över
hälften av dem som sjäva ägde skog.
– Finländarna har ingenting emot att sköta
skog ekonomiskt. Men om en vacker skog alldeles intill ens hus plötsligt kalhuggs så förlorar man mycket, inte bara sina bärskogar utan
också sin släkthistoria. Allt som hänt, där vi en

– Teologin måste omvärdera när vi får ny kunskap. Vad har vi gjort mot naturen? Vad betyder ånger, bot och bättring i det sammanhanget, säger Paula Lönnemo.

– Mellan 25 och 28 trädslag hör hemma i en finländsk skog. Ibland skulle jag önska ett slags "Skogens Pride" för att
visa på hela mångfalden, säger Eeva-Stiina Lönnemo.
gång gått med mormor, säger hon.
Jussi Saarinen håller med: förlusten av ett helt
skogsbestånd för många är en sorg som finländarna bara fostrats att undertrycka.

Höll på att ringa polisen
Ett kalhygge väckte Paula och Eeva-Stiina Lönnemo, som sedan flera år tillbaka satsar på att

leva enkelt och självhushållande på sin gård i
Sankt Bertils i Salo. En dag bullrande skogsmaskinerna alldeles intill där de bor, mitt under fågelhäckningen.
– Jag blev så upprörd att jag höll på att ringa
polisen! säger Eeva-Stiina Lönnemo.
Sedan dess har deras folkrörelse ordnat skogsdialoger på flera orter mellan parterna kring skoKYRKPRESSEN NR 16 • 3.8.2022

Kritikern: De får
bara gran och
ännu mera gran

gen; naturvänner, skogsägare, ekologer och andra forskare, folk från skogsindustrin.
I en adress med 1 400 underskrifter vädjade rörelsen 2021 till den evangelisk-lutherska
kyrkan att trygga biodiversiteten i sina skogar.
Över 800 rödlistade, utrotningshotade arter i
Finland lever just i våra skogar, säger Eeva-Stiina Lönnemo.

Skogsbruksveteranen
Carl-Johan Jansson i Raseborg
är skeptisk till nya metoden.

Avverka oftare, låt plantorna komma själva
Paula och Eeva-Stiina upptäcker sig vara radikalare än Jussi Saarinen som stövlar på i skogen
han sköter. Medan Lönnemos anser att mera
skog borde fredas helt och hållet, säger Saarinen sig inte vara någon "ideolog".
I kontinuerligt skogsbruk avverkar man timmer och säljer precis som i annan skogsdrift.
Man gör det däremot fyra gånger oftare, kring
vart 15:e år och väljer ut bara de största träden.
Marken bereds inte, och man planterar i regel
inte heller nya plantor, utan den nya skogen til�låts uppstå på naturlig väg.

– Redan den vanliga ekorrens stam har minskat till hälften på 30 år. Den beger sig inte ut på
kalhyggen, där duvhöken tar den, säger Annukka
Valkeapää.

»Vad innebär ånger, bot
och bättring ifråga om
allt vi har gjort mot
naturen?«
Det är inte heller radikalgrön skogsdrift som
förbjuder skogsmaskiner. Snarast får maskinen
hellre vara stor för att styra glesavverkningen så
att träden faller rätt och inte skadar övrig skog.
Och i spårfårorna efter harvestern kan nya plantor bäst slå rot.
Kalhygget är bara så djupt rotat i forstskrået
och skogsvårdsföreningarna, där församlingarna oftast hämtar planer för sin skog.
– Kyrkan är lite godtrogen och ser inte det att
att en traditionell skogsvårdsplan bara ger information om de inkomster skogen kan ge. Det
är inte en naturkartläggning. Kyrkan måste lära
sig att skilja på de här två, säger Paula Lönnemo.

Kommunerna steget före kyrkan
I det svenska Finland är kommunerna steget före kyrkan i att övergå till den nya metoden. Det
har bland andra Hangö och Åbo redan gjort.
Det har också paret Lönnemos hemförsamling i Salo gjort, som första församling i Finland. I det demokratiska beslutsfattandet är det
en kompromiss; det är varken totalfredning eller hård ekonomidrift.
Kyrkans församlingar har närmare 170 000
hektar skog och många finlandssvenska församlingar och samfälligheter äger mycket, särskilt
i det svenska Österbotten (KP 25.5).
Kyrkan har satt målet att vara koldioxid
neutral 2030, med sina skogar som kolsänkor.
Riktlinjerna för hur det ska gå till är däremot
vaga och samtidigt säger många församlingar
med få medlemmar sig behöva virkespengarna.
Men intäkterna från kontinuerligt skogsbruk
är jämförbara med annat skogsbruk, säger Jussi
Saarinen. Ur den samfällda skog på drygt 600
hektar han själv driver ikontinuerligt skogsbruk
lovar man en årlig avkastning om fyra procent.
I ett allt torrare och hetare klimat blir gammaldags drift dyr, säger han. Dessutom väntar
inte klimatkrisen i 70 år på nästa generation
skog, säger han.
– Vi har allt torrare somrar. Är det något vits
KYRKPRESSEN NR 16 • 3.8.2022

Jussi Saarinen driver 600 hektar skog i kontinuerligt bruk. Det ger virkesinkomster som annan
skogsdrift, säger han.

då att investera 2 000 euro per hektar på att plantera gran och sköta plantorna i 15 år, när risken
är att de torkar på rot och dör?
Klimatnyttan av kontinuerligt bruk anser han
vara tydlig. Bara ett och ett halvt hektar som aldrig kalhuggs kring sommarstugan kvitterar ett
personligt kolavtryck i 30 år. Fredar man helt
räcker det med en hektar, säger han.
– Skala upp det i församlingarna, som äger tiotalstusen hektar! Då spelar det ingen roll på vad
slags papper har i printern! Imagevinsten skulle
vara enorm om kyrkan i det här samtalsklimatet kunde säga att "nu sköter kyrkan sina skogar så här", säger Jussi Saarinen.

– Kyrkan måste föra en värdediskussion. Så
som vi ska göra i tekniska nämnden i Raseborg,
säger Carl-Johan Jansson, 66, skogsbruksingenjör i staden sedan årtionden tillbaka.
Han är helt överens med det gamla skogsbrukets kritiker: församlingarna lämnar sig ofta i
händerna på skogsvårdsföreningarna.
Är kyrkan inte tydlig med vad man vill får
man som en församling i Mellannyland fick det
– ett kalhygge intill höghus där det bodde 400
människor.
– Hur mycket vill man prioritera ekonomi,
hur mycket estetiska värden, eller biodiversitet?
Han är helt överens om att viss skog ska total
fredas eller att rekreationsmarker ska skötas
skonsamt. Men i den grundläggande skogsdriften har han inte hittills sett tillräckliga bevis för att kontinuerligt skogsbruk är det rätta.
Borgå domkapitels assessor Lars-Eric Henricson har i våras inbjudit honom att för ett dussin ekonomiansvariga i församlingar i södra delen av stiftet förklara sin ståndpunkt.
– Den kontinuerliga driftens ekonomi bygger
ju på att man inte ska göra någon plantskogsvård. Kostnad noll. Vilket är helt från månen!
Får skogen förnya sig själv får man gran, gran
och åter gran, säger han. Genom granens yviga
rotverk sprids röta i naturliga bestånd. Ett sådant skogsskifte på sju hektar i Svartå som han
nyligen lät avverka gav 2 000 kubikmeter virke,
av vilket en fjärdedel var rötskadat.
Han visar Åbo stads plan för den skog man
vill odla kontinuerligt: Om 50 år är alla värdefulla stammar tagna, kvar finns om metoden
följs bara en evig ungskog.
– Jag var också själv radikal och rebell som
nyutexaminerad från Forstis i Ekenäs 1981, och
var övertygad om kalhyggesfritt skogsbruk, säger Carl-Johan Jansson.
Han reste för att höra legendariska forstprofessor Erkki Lähdes (1938– ) läror i frågan och
kom entusiastisk hem till Ekenäs för att prova.
– Men det kom inga plantor. Det fungerar inte.

Vad har vi gjort mot jorden?
Paret Lönnemo har vardera sina rötter i kyrkan,
Paula som teolog och numera frilansande präst
och Eeva-Stiina som frilanskantor och utbildad
en gång som ungdomsledare vid Lutherinstitutet.
– Kyrkan gör fel i att sätta människan först och
låta teologin handla om att i första hand rädda
människans själ från helvetet. Då bryr man sig
till sist inte om natur och skapelse, säger EevaStiina Lönnemo.
Paula Lönnemo säger att all teologi måste kunna omvärderas mot ny kunskap.
– Vad har vi gjort mot livet på jorden? Mot
alla fantastiska, sinnrika ekosystem vi ser som
skapade av Gud och som vi fortfarande faktiskt
har väldigt lite kunskap om? Vi behöver en nutida teologi om vad är att vara skapad till Guds
avbild. Och vad innebär då ånger, bot och bättring i förhållande till allt det här?

Domkapitlet i Borgå har under året engagerat
Carl-Johan Jansson som sakkunnig.
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”Det var den
tuffaste tiden
i mitt liv”

När Mats Lindgård i tiden besvärade
sig över hur domkapitlet placerade
präster i förslagsrum inför domprostvalet
resulterade det i en period som blev den
tuffaste i hans liv. I dag är han en chef
som tror på att förankra beslut grundligt
innan han genomför något.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS
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omprosten Mats Lindgård
fyllde 60 år i början av juni,
men han är i bättre skick än
på många år. Det här tack vare Kokon-trapporna vid slalombacken i Borgå, som han
går upp för flera gånger i veckan, oftast minst
åtta gånger per besök.
– Första gången orkade jag inte upp utan att
stanna och vila flera gånger. Men nu märker
jag att jag kan hålla en stadig, jämn takt och i
längden hålla jämna steg med dem som tidigare sprang förbi mig.
Han har alltid tyckt om idrott. Ännu i tvåan
i gymnasiet var han säker på att han skulle bli
gymnastiklärare. Men sedan hände något, en
långsam svängning.
– När jag skrev studenten var jag lika säker
på att jag skulle läsa teologi. Medan jag väntade på att höra om jag kommit in vid teologin i
Helsingfors läste och tentade jag bort alla kur-

ser i hebreiska vid sommaruni, så att jag hade
det undan.
Han har jobbat i kyrkan i hela sitt liv, i olika
uppdrag, i olika församlingar, i samfällighet,
i domkapitlet, i det Stiftsråd som senare blev
den svenska avdelningen vid Kyrkostyrelsen.
Att han idag är kyrkoherde i Borgå handlar om
att han inte bara tycker om att vara präst utan
också gillar det som en kyrkoherde måste gilla för att trivas med sitt jobb: ledarskap och administration.
Vägen till kyrkoherdejobbet gick i svåra kringelikrokar. Han började som kyrkoherde i Borgå
2008, men han sökte tjänsten redan fyra år tidigare. Tjänsten fick fyra sökande, varav en meddelade att han inte kommer till kyrkan om en
kvinna predikar. Den här sökanden hade domkapitlet placerat i förslagsrum – med Mats Lindgård, kaplan i församlingen, utanför de tre förslagsrumsplatserna.
– Att domkapitlet placerade en person som i
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Kokon-trapporna i Borgå
är välbekanta
för Mats
Lindgård. Här
sköter han sin
kondition.

gudstjänsten inte fullt ut kunde jobba med kvinnor i prästämbetet i förslagsrum tyckte jag inte var rätt eller rimligt, så jag besvärade mig.
Den processen vann han, men behandlingen
i förvaltningsdomstolarna tog lång tid.
– Det var nog den tuffaste tiden i mitt liv. Processen kring domprostvalet väckte känslor, och
alla såg inte med blida ögon på att jag besvärade
mig. Jag blev till exempel kontaktad av flera som
önskade att jag skulle dra tillbaka mitt besvär.
Mediebevakningen kring ärendet var också
bred, det skrevs många ledare och artiklar i de
finlandssvenska tidningarna med anknytning
till hans besvär.
– En del av det som skrevs framställde mig i
ganska ogynnsam dager, vilket förstås inte var
trevligt att läsa. Dessutom är jag en ganska introvert person som inte trivs särskilt bra med
att vara i mediernas blickpunkt, åtminstone inte då det pågår länge. Jag kände mig nog ganska utsatt de här åren.
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När det äntligen blev val år 2008 vann Mats
Lindgård överlägset.
Hur förändrade den här upplevelsen dig?
– Jag har fortfarande hög tröskel för att publicera något offentligt och för att bli citerad i medierna, och är noggrann med varenda mening
från mig som går i tryck. Jag kollar till och med
Facebook-uppdateringar om helt vardagliga saker många gånger innan jag publicerar.
Det har att göra med att han vill att det som
kommer ur hans mun är sant.
I Borgå har han varit en omtyckt kyrkoherde, och själv upplever han församlingsrådsmötena nästan som terapisessioner.
– Vi har så konstruktiva möten att jag gärna
går till dem. Mina medarbetare är fina. Och jag
gillar också biten med att sitta med som viceordförande och medlem av domkapitlet.
– För mig har det varit lätt att i arbetet som
domprost och kyrkoherde prioritera ledarskap
och administration eftersom jag redan i valdebatterna före valet meddelade att jag inte längre kommer att sköta dop, vigslar och jordfästningar i samma utsträckning som jag gjorde som
kaplan, ifall jag blir vald.
Gudstjänstlivet har han däremot prioriterat.
– Vi har under åren medvetet och aktivt jobbat för att domkyrkans högmässa skulle få präglas av våra tillsammans utarbetade kärnvärden
helighet, delaktighet och livsnärhet.
Jag tror att du hör till de kyrkoherdar i Borgå stift om vilken jag oftast fått höra att du
är en god chef. Hur blir man en bra ledare?
– Jag tror att det är jätteviktigt att ha en ordning
och struktur. Det får inte bli kaotiskt. Sedan tror
jag att det är viktigt att vara så rättvis som möjligt när man fördelar arbetsuppgifter och ledigheter. Det finns ingen millimeterrättvisa eftersom människor har olika arbetskapacitet, men
man ska göra så gott man kan.
Han tycker också att såväl anställda som förtroendevalda ska uppleva chefen som trygg, pålitlig och absolut inte oberäknelig.
– Det innebär att försöka hålla sig lugn i alla
situationer, också när man blir irriterad. Det är
min uppgift som chef att svälja min irritation och
vara så saklig, vänlig och korrekt som jag kan.
Han tror mer på att förankra beslut grundligt
än på att besluta och informera.
– Jag tycker det är en förlegad syn på ledarskap att man först besluter och sedan informerar. Man når mycket bättre resultat genom att

Mats Lindgård ser med viss oro på församlingens
framtid, men misströstar inte.

diskutera tillsammans. Ändå kommer det situationer då man måste våga fatta beslut som alla inte gillar.

Skulle ge församlingarna mer makt
Om det är något han skulle vilja förändra i kyrkan är det administrationen.
– Det är okej att kyrkoherden har mycket administration, men de anställda ska inte ha det.
Det verkar vara en inneboende kraft i en organisation att dess administration ökar.
Han tror att man i kyrkan aktivt måste fundera på hur byråkratin ska minskas – medan
man samtidigt minns att en plattare organisation samtidigt betyder att chefen får större makt.

»Jag skulle ge mycket
mer makt åt församlingarna att själva
bestämma över sina
angelägenheter.«
– Jag skulle ge mycket mer makt åt församlingarna att själva bestämma över sina angelägenheter. Jag skulle ge församlingarna mer makt i
relation till samfälligheten och stiften mer makt
i relation till Kyrkostyrelsen.
Han tänker på dem som är anställda vid samfälligheterna och Kyrkostyrelsen och som har
administrativa uppgifter som huvudsyssla.
– De föreslår i princip fina saker, men de tänker inte alltid på att vi i församlingarna inte kan
sitta vid skrivbordet åtta timmar per dag och
implementera allt, utan att det ofta skapar mer
byråkrati hos oss.
Ett konkret exempel är Kyrkostyrelsens ekonomihanteringssystem Kipa, som alla församlingar – också de som redan hade bra och fungerande program – var tvungna att gå med i.
– Ett program som ska användas i hela kyrkan
ska vara användarvänligt och snabbt. Men Kipa innebar att vi tvingades gå in i ett långsammare och mer svåranvänt program som förutsatte mycket mer jobb av alla anställda. Dessutom tvingades vi betala för att vara med i det.
Kyrkan och församlingarna krymper. Hur
handskas man med det?
– I Borgå är 80 procent av de svenskspråkiga
fortfarande medlemmar. Men för tio år sedan
var de 90. Varje år dör det fler än det döps, vi
har ett minus i flyttrörelsen och fler utskrivna
är inskrivna. Det är i viss mån psykiskt tungt
att känna att man själv tillsammans med förtroendevalda, anställda och frivilliga medarbetare jobbar hårt och gör ett gott arbete och ändå
går den övergripande utvecklingen i en negativ
riktning. Men det är den verklighet vi lever i.
– Samtidigt: jag misströstar inte. Det sker väldigt mycket fint i församlingens olika verksamheter för barn, unga, familjer och vuxna, inom
diakoni och mission, i gudstjänstliv och förrättningar. Också det här är vår verklighet, en positiv sådan. Jag förtröstar också på att allt vi gör
ligger i Guds hand, och att det är på Guds uppdrag vi sköter vårt arbete.
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AUGUSTIKRYSSET

JULIKRYSSETS LÖSNING
Bland de rätta lösningarna belönades följande med ett bokpris som kommer på posten.
Vi gratulerar: Gunilla Hästbacka, Larsmo, Ann-Christine Stenman, Kalax och Christina Lill,
Kållby.

SKICKA IN!

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 23 augusti 2022 till: Kyrkpressen, Södra
kajen 8, 00130 Helsingfors. Märk kuvertet ”Augustikrysset”. 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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I N K AST

Mirakel
HON ÄR EMPATISK, målmedveten och
rolig. Hon får nya vänner var hon än går
och hon tycker om att dansa, läsa böcker
och rita. Hon är världens bästa på att leka
och hennes fantasivärldar är alltid de bästa
av världar. Hon är ansvarsfull, tillgiven och
smart. Och så är hon synskadad. Hon är vår
femåriga dotter Hilde.
Vi har vetat att det är något med Hildes
ögon nästan hela hennes liv. Det började
utredas när hon var kanske fem månader
ung och på den vägen är det. Vi har egentligen en ganska vag uppfattning om hur bra
hon verkligen ser – så är det med rätt små
människor – men länge hoppades vi förstås att glasögonen skulle räcka.
FÖR ETT PAR ÅR SEDAN använde läkaren ordet synskada för första gången. Jag kommer ihåg det så
bra. Och jag kommer ihåg att det liksom förändrade ingenting och allting på
samma gång. Ingenting för att Hilde ju
såg precis lika bra eller dåligt när vi gick

J AG HAM NADE PÅ ...

ut från läkarens rum den dagen som när vi
hade gått in. Och allting för att vi den dagen insåg att glasögonen inte kommer att
räcka, att det här något med Hildes ögon
är något definitivt som kommer att prägla
hennes liv.
Sedan dess har vi fått veta ännu mer. Vi
har en diagnos och vi har en förklaring, i
den mån sådant här någonsin kan förklaras. Också det har förändrat både ingenting
och allting.

»För ett par år sedan
använde läkaren ordet
synskada för första
gången. Jag kommer
ihåg det så bra. Och jag
kommer ihåg att det
liksom förändrade
ingenting och allting
på samma gång.«

JAG BER FÖR MINA BARN varje kväll.
Jag ber för små saker som är där och då och
jag ber för stora saker som är nu och alltid. Och ibland slänger jag in ett litet By the
way, Gud, det skulle ju vara helt fantastiskt
om Hilde fick se. Men den bönen är inte
min viktigaste bön för henne. Min viktigaste bön för Hilde är densamma som den alltid har varit: att hon ska få leva ett rikt och
meningsfullt liv, att hon ska våga älska och
bli älskad.
Ibland kan jag känna att min bön kanske
är för liten, att min tro borde räcka för mer.
Att jag borde be om det där miraklet. Jag
har bett om mirakel för andras barn, men
när det gäller mitt eget barn har det varit
märkligt svårt och märkligt ointressant att
be om ett mirakel. En yngre Amanda hade
varit besviken.
Men oftast kan jag tänka att jag ju ber
den största av böner när jag ber om ett rikt
och meningsfullt liv för min dotter. Ett sådant liv är ju faktiskt betydligt större än
komplett syn. Tänk att jag vågar be så stort,
tänk att min tro räcker för det!
Amanda Audas-Kass är modersmålslärare och för tillfället finlandssvensk läsambassadör.

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

Guggenheimmuseet i Bilbao
Museet hade en utställning av hur bilar formgivits
till konst. Jag berörs av gamla föremål och nostalgi.
Precis som de före oss berördes och kunde tacka
Gud för varje mål mat, så väcker en gammal pryl
en tacksam ton hos mig. Att mitt och våra liv
alla dess år varit och är i goda händer.
Jan-Erik Andelin
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BETRAKTAT

SÖNDAG 7.8.2022, Nionde söndagen efter pingst
FOTO: ANNIKA HAGMAN-KANCKOS

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

Under den här veckan
koncentrerar vi oss på temat Sanning och sken. En kristen människa måste
kämpa för att skilja sanning från lögn och rätt från orätt. Om vi känner Gud
och frågar efter hans vilja leds vi fram till sanningen.

Helgens texter

FÖRSTA LÄSNINGEN
5 Mos. 12:32-13:4 eller
Job 28:7-16, 23-28
ANDRA LÄSNINGEN
1 Joh. 4:1-6

JOHAN KANCKOS

EVANGELIUM
Matt. 7:15-23

Förebilder
JAG ÄLSKAR att läsa serier. De innehåller medvetna överdrifter
för att rikta vår uppmärksamhet åt ett visst håll. Till slut leder de
oss till en poäng som levereras med en överraskande klurighet.
I en del konsthistoriska översikter poängteras att seriernas ”förfäder” kan hittas på väggarna i våra medeltida kyrkor. Kanske var det
alla de år som jag tillbringade med näsan i serietidningar som ledde
mig fram till ett starkt intresse för medeltiden och kyrkokonsten?
Efter en mässa i kyrkan blir jag ofta kvar för att läsa lite på väggarna. Bilderna hänger ihop. Samtidigt finns det ett mysterium
inbäddat i bilderna. Vi vet inte längre allt om dem.

”På deras frukt
skall ni känna igen
dem. Plockar man
kanske druvor på
törnen eller fikon
på tistlar?”
Läs mera i
Matt. 7:15-23.

Psalmförslag
504: 1-3
203
414
222
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

Gud, tack för alla förebilder du ger mig. Jag vill
att mina små frukter får växa tillsammans med
dig och alla dina stora och små heliga. Låt du
mig bli inspirerad av andras godhet, och själv
få växa som människa. Amen.
Bönen är skriven av Johan Kanckos.

I KYRKAN finns ett återkommande motiv bestående av slingrande vinrankor. Men det är något som inte riktigt stämmer med dem!
Frukterna på väggarna är som tagna från en serietidning. När jag
tänker på vindruvor ser jag framför mig klasar av druvor. På kyrkväggen är det i stället en enda vindruva där det borde finnas en hel
klase av små frukter. Varje vindruva är stor som en människas hand
eller i vissa fall rent av stor som någons huvud. Är det så att jag nu
har hittat de goda frukterna Jesus talade om i söndagens text?
FOTO
:

A
N
KA

NC

KOS

»Är det så att
jag nu har
hittat de goda
frukterna Jesus
talade om i söndagens text?«

J OH

LIKT HELGONENS goda gärningar verkar också dessa vin
rankors frukter överväldigande och stora. Det överdrivna perspektivet hjälper mig att hitta poängen. När jag vill hitta godhet att
låta mig inspireras av söker jag ofta det stora och massiva, andras goda och tydliga ”frukter”. Vanligen känner jag kanske att
min egen ”frukt” är mycket mindre, men frukt den också, som
kan växa till sig. Det är frukt som visar för mig själv att jag kämpar på samma sida som mina superhjältar på kyrkans väggar.

Johan Kanckos är ungdomspräst i Esbo svenska församling.
Han drömmer om tacksamhet som sprider sig som
ringar på vattenytan. Hans tips: Låt en bukett blommor
representera de förebilder du vill tacka för. En ordlös bön
på ditt bord som serveras med ditt leende och din tacksamhet.
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SÖNDAG 14.8.2022, Tionde söndagen efter pingst

Nästa söndag
uppmanar texterna oss att trofast och ansvarsfullt förvalta de gåvor vi fått
av Gud. En kristen människa bör använda sina givna möjligheter med klokhet
och insikt, och utan att tumma på sanningen. Temat för söndagen är Trofast
förvaltning av Guds gåvor.

Helgens texter
FÖRSTA LÄSNINGEN
Ordspr. 3:3-8 eller
2 Krön. 1:7-12
ANDRA LÄSNINGEN
1 Petr. 4:7-11

”Och Herren
berömde den
ohederlige
förvaltaren för att
han hade handlat
klokt. ”
Läs mera i Luk. 16:1-9.

Psalmförslag
318
418
467
824
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

EVANGELIUM
Luk. 16:1-9
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I DIN FÖRSAMLING

PROGRAMMET
UNDER TIDEN
4.8–17.8

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

Ettorna välsignas
Inför skolstarten välsignas förstaklassister i många församlingar:
Esbo: Måndag 15.8 kl. 18 i Esbo domkyrka.
Grankulla: Onsdag 10.8 kl. 18 familjekyrka med
välsignelse av förstaklassarna i Metodistkyrkan.
Kyrkslätt: Söndag 7.8 kl.18 i S:t Mikaels kyrka.
Tammerfors: Tisdag 9.8 kl. 17:30 i Svenska
Hemmet, Satamakatu 19.
Petrus församling: Måndag 15.8 kl. 17 i Petruskyrkan.
Ingå: Måndag 8.8:kl. 18.00 i Ingå kyrka.
Karis-Pojo: Måndag 15.8 kl. 17 i Karis kyrka.
Lojo: Onsdag 10.8. kl. 18.00 i Lilla Lars.
Borgå: Tisdag 9.8 kl. 18 i Lilla kyrkan.
Sibbo: Måndag 8.8 kl. 18 Sibbo kyrka.
Väståboland: Söndag 14.8 kl. 10 i Pargas kyrka.
Åbo: Tosdag 11.8 kl. 18.30 i Domkyrkan.
Jomala: Torsdag 18.8 kl. 18 i kyrkan.
Jakobstad: Söndag 14.8 kl. 12.00 i Jakobstads
kyrka.
Larsmo: Söndag 14.8 kl. 10 i Larsmo kyrka.

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
ESBO

Högmässor:
Esbo domkyrka sö 7.8 kl. 12.15. Kanckos,
Malmgren. Kyrkkaffe vid Klockstapeln.
Esbo domkyrka sö 14.8 kl. 12.15. Ertman,
Brunell.
Esbo domkyrka må 15.8 kl. 18. Välsignelse
av förstaklassare. von Martens, Brunell.
Efter välsignelsen serveras kvällsmål i Förrättningskapellet.
Familjeklubbar för föräldrar och småbarn
höststart 16.8. 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.
Alla vuxna använder ansiktsskydd.
Samlingar för daglediga: kl. 13–14.30. To
11.8 Torsdagsträffens höststart. En träffpunkt med program, servering och andakt
i Södrik kapell.
Pilgrimsvandring i naturen: En vandring på
egen hand i Noux nationalpark, Nouxvägen
84, Esbo. Start vid Finlands naturcentrum
Haltia. Sju punkter längs den drygt 2 km
långa vandringsleden ger info om den omgivande naturen och möjlighet till andliga
övningar. Text och karta kan laddas ned via
Citynomadi-applikationen (svenska) eller
låna ett häfte vid startpunkten Haltia. Mer
info: espoonseurakunnat.fi/luontopyhiinvaellus.
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.
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Pris 35€. Elektronisk anmälan 1.6–2.9 på
esboforsamlingar.fi. Frågor: camilla.dannholm@evl.fi
Musik: Musik i sommarkvällen – en avgiftsfri musikupplevelse på söndagskvällar
i Esbo domkyrka. Konsertserien i samproduktion med kantorer i Esbo svenska församling och Espoon tuomiokirkkoseurakunta.
Sö 7.8 kl. 19. Jubilate – Sole Mustonen,
oboe: Pauliina Hyry, urut / orgel. Musik
från tre århundraden. Fritt inträde. Frivillig
kollekt till förmån för musikverksamheten i
Esbo domkyrka.
Sö 14.8 kl. 19. Sancta Birgitta – Tuuli-Maaria Louhensalo-Lindström, tanssi /
dans: Solodansföreställning om den Heliga
Birgittas liv. Fritt inträde. Frivillig kollekt
till förmån för musikverksamheten i Esbo
domkyrka.
Diakonin stöder och hjälper: Ta kontakt
med diakonerna; Nina 050 432 4323, nina.
wallenius@evl.fi, Taina 040 547 1856, taina.
sandberg@evl.fi, Henrik 050 597 3313,
henrik.tuohino@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

Sö 7.8 kl. 12: Högmässa i Sebastos, Jona
Granlund, Marcus Kalliokoski. Kaffeservering.
On 10.8 kl. 18: Familjekyrka med välsignelse av förstaklassarna i Metodistkyrkan.
Ulrik Sandell, Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
To 11.8 kl. 13.30-15: Sommarcafé i Sebastos, Ulrik Sandell, Heli Peitsalo, Catherine
Granlund, Carola Wikström.
Lö 13.8 kl. 12: Elämännokkagruppens konfirmation i Alberga kyrka, Ulrik Sandell, Daniel Nyberg, Jona Granlund, Heli Peitsalo.
Kl. 16: Sjömansrogruppens konfirmation i
Alberga kyrka, Jona Granlund, Daniel Nyberg, Heli Peitsalo.
Sö 14.8 kl. 12: Högmässa i Sebastos, Ulrik
Sandell, Heli Peitsalo. Kaffeservering.
Kl. 15: Enä-Seppägruppens konfirmation i
Alberga kyrka, Daniel Nyberg, Ulrik Sandell,
Heli Peitsalo.
Ti 16.8 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos,
Daniela Hildén.
www.grankullaforsamling.fi

KYRKSLÄTT

Sö 7.8 kl.12: Konfirmationsmässa i S:t Mikaels kyrka
Sö 7.8 kl.18: Välsignelse inför skolstarten
i S:t Mikaels kyrka. Vi bjuder på kyrksaft
efteråt.
Må 8.8 kl.17.30-19: Kompisklubben samlas
i Ellen. Tvåspråkig klubb för vuxna med
specialbehov. Vi bjuder på kaffe och bulle.
Ons 10.8 kl.15-17: Konfirmationsövning i S:t
Mikaels kyrka för Räfsö 2.

Sö 14.8 kl.12: Konfirmationsmässa i S:t
Mikaels kyrka
Ons 24.8.kl.19: Sommarnattens drömmar-konsert i S:t Mikaels kyrka
Vägkyrkan i Kyrkslätt: S:t Mikaels kyrka är
öppen vardagar mellan 27.6-26.8 kl. 14-19
www.kyrkslattsforsamlingar.fi
tel. 040 350 8213

TAMMERFORS

Sön 7.8 kl. 11 Gudstjänst i Svenska Hemmet: kyrkkaffe, Antero Eskolin, Paula Sirén
Tis 9.8 kl. 17:30 Ettornas välsignelse i
Svenska Hemmet: Satamakatu 19, Antero Eskolin, Piu Heinämäki, Kaisa Niinistö,
Petra Perttula. Vi bjuder på glass, saft och
kaffe, ingen förhandsanmälan behövs.
Välkommen!
Sön 14.8 kl. 11 Högmässa i Svenska Hemmet: Kim Rantala, Petra Perttula

VANDA

SÖ 7.8 kl. 10: Högmässa i Helsinge kyrka
S:t Lars, Kristian Willis och Heidi Åberg.
FRE 12.8 kl. 13: Må bra gruppen startar.
Kom och pröva på uteträning i Herrgårdsforsens utegym, Tilkuvägen 9. Passar för
både daglediga och seniorer. Ta vattenflaska med!
SÖ 14.8 kl. 10: Högmässa i Helsinge kyrka
S:t Lars, Janne Sironen och Heidi Åberg.
Övrigt
Musiklekgrupperna börjar fre 26.8. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi.
I Dickursby kyrka, Stationsvägen 12a: Fredagar kl. 10 Musiklek för 1-4 åringar med
vuxen, utrymmet Kärlek, 2vån.
Fredagar kl. 14 Babyrytmik för 0-6mån
med vuxen, utrymmet Kärlek, 2 vån.
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HELSINGFORS PROSTERI
JOHANNES

www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Mässa: söndagar kl 10 i S:t Jacobs kyrka.
14.8 kl 15 i Folkhälsanhuset i Brunakärr.
Högmässa: söndagar kl 12 i Johanneskyrkan.
Middagsbön och diakonijour: tisdagar kl 1214 i Johanneskyrkan.
Sommarandakt och café: onsdagar kl 14 i
S:t Jacobs kyrka.
Andakt: 16.8 kl 17.30 i Seniorhuset på
Drumsö.
GEMENSKAP
Middagsbön och diakonijour: tisdagar kl 1214 i Johanneskyrkan.
Sommarandakt och café: onsdagar kl 14 i
S:t Jacobs kyrka.
Sommarcafé: måndag 8.8 kl 13-15 i Hörnan.
FÖR FAMILJER OCH BARN
Barnens tisdagar på Lekholmen: 9.8 blir
det sommarens avslutningsfest, med
musik, mat, lekar med mera. För info om
färjornas tidtabeller, se Lekholmens egen
hemsida: lekholmen.wordpress.com.
Familjecafé: måndagar och fredagar kl
9.30-12.30 i Hörnan, musiklek kl 10 och
måndagar även babyrytmik kl 11. Börjar 15.8.
Torsdagar kl 9.30-12.30 i S:t Jacobs kyrka,
andra våningen. Musiklek kl 10. Börjar 18.8.
Musiklek: måndagar och fredagar kl 10 i
Hörnan, torsdagar kl 10 i S:t Jacob. För info
om musikleken i Bokvillan, följ våra uppdateringar på hemsidan eller i sociala media.
MUSIK
Lunchmusik: tisdagar kl 12 i Gamla kyrkan.
Klavertramp – lunchmusik i Berghälls kyrka
torsdag 18.8 kl 12.
Five o’clock Organ: tisdagar kl. 17 i Johanneskyrkan.
Helsingfors orgelsommar, konserter i
Johanneskyrkan: 10.8 kl 19 Pauliina Hyry,
orgel. 17.8 kl 19, Niels Burgmann, orgel, Tuuli
Lindeberg, sopran, Erica Nygård, flöjt, Eva
Rysä, cello.

olika kyrkor i östra Helsingfors. Konsert i
Matteuskyrkan den 16.8. Läs mer på www.
metrollamusiikkiin.fi.

PETRUS

www.petrusforsamling.net
Högmässa: kl. 10 Munksnäs kyrka, kl. 12
Åggelby gamla kyrka. Kaffe efteråt.
Puls-gudstjänst: kl. 15.30 i Petruskyrkan.
Puls är en en avslappnad söndagsgudstjänst med undervisning, gemenskap och
lovsång. Kaffe efteråt. Barnkyrka och CoolKids för barnen börjar 14.8. Välkommen!
BARNFAMILJER
Följ Petrus Kidz-gruppen på facebook och
hemsidan för aktuell info!
Välsignelse inför skol- och dagisstart: 15.8
kl. 17 i Petruskyrkan. Petrus församling vill
tillsammans med dig välsigna barnen för
skol- och dagisstarten. Kvällen börjar med
gemensam pizza-middag kl. 17. Anmäl dig
till anne.koivula@evl.fi så pizzan säkert
räcker åt alla. Välkommen med hela familjen och faddrar!
Musiklek: Anmäl dig till höstens musiklekgrupper. Musiklek är speciellt för dig med
barn 0-5år! Tisdagar kl. 10 i Malms kyrka
och torsdagar kl. 10 i Hagasalen. Kontakta
Anne Koivula, anne.koivula@evl.fi, för mer
info.
Barnkören: Höstens barnkör startar igång
igen i september! Kom med och sjung och
ha roligt efter skolan. Onsdagar kl. 15 i Petruskyrkan. Anmälan till Mathias Sandell,
mathias.sandell@evl.fi
MUSIK
Petrus vokalensamble: Välkommen alla nya
körsångare! Vi sjunger i stämmor och uppträder ibland. Kören börjar öva i september
på torsdagar kl. 18 i Åggelby gamla kyrka.
Mer information av kantor Mathias Sandell,
mathias.sandell@evl.fi
ÖVRIGT
Sommarcafé: 23.8 kl. 13 i Petruskyrkan.
Välkommen på kaffe, sommarstämning och
litet program! Mer info av diakonissan Bodil
Sandell.
Petrus lärjungaskola Transform: Vill
du vara med på ett år där du får dela
gemenskap, lära dig mer om dig själv,
utrustas i ledarskap och fördjupa din relation till Gud? Vi hoppas att Transform får
vara året då du tillsammans med andra
får ta avgörande steg i din vandring med
Jesus och se Guds rike bli verklighet i
din vardag. Vi samlas två dagar i veckan
utöver vilket du kan jobba eller studera.
Anmälan är öppen! Mer info på www.
transform.fi

Öppen Himmel bön- och lovsångskväll:
26.8 kl. 18 i Petruskyrkan. En kväll med bön,
lovsång och tid i Guds närvaro. Vill du lära
dig höra Guds röst, och vara inför honom?
Vi kan alla höra höra och umgås med honom. Välkommen!

RASEBORGS PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

GUDSTJÄNSTER
Sö 7.8:
Högmässa kl. 10 i Ekenäs kyrka.
Högmässa med konfirmation kl. 10 i Tenala
kyrka.
Högmässa med konfirmation kl. 13 i Bromarvs kyrka
Sö 14.8:
Högmässa kl. 10 i Ekenäs kyrka.
MUSIK & KONSERTER
Ekenäs sommarkonserter to-sö 4-7.8.
Konserter i Ekenäs kyrka to 4.8 kl. 19, fr 5.8
kl. 19 och lö 6.8 kl. 14. Mera info om konserterna på https://finnchamber.fi/se/ekenas/
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

Allsång i Taklax

Sö 7.8:
- kl. 10.00 Friluftsgudstjänst: Gutsåker,
Degerby (vid regn i Degerby kyrka). Sjöblom, Gustafsson Burgmann.
Må 8.8:
- kl. 18.00 Ettornas välsignelse: Ingå kyrka.
Välsignelse inför skolstarten, ettorna får en
egen bibel. Sjöblom, Nylund, Sköld-Qvarnström.
Ti 9.8:
- kl. 10.00-14.00 Öppet hus: Strandvägen
11. Lindell.
- kl. 13.00 Sommarsamling: Strandvägen
11. Gäst Christer Björkman, som sjunger för
oss och med oss sånger och psalmer. Kaffeservering. Lindell.
Ons 10.8:
- kl.13.00 Musikcafé: Ingå kyrka. Vokalensemble Guldkanten.
To 11.8:
- kl. 10.00-14.00 Öppet hus: Strandvägen
11. Lindell.
- kl. 14.00-15.00 Prästen anträffbar: Ingå
kyrka. Tom Sjöblom.
- kl. 14.00 Minnes- och stödgrupp för närståendevårdare: Strandvägen 11. Nylands
Minneslots, Lindell.
- kl. 18.00 Bönegruppen (tvåspråkig):
Prästgården. Kakko.
Sö 14.8:
- kl.18.00 Musikandakt: Fagervik kyrka.
Norrvik, Gustafsson Burgmann & vokalensemble Guldkanten.
Må 15.8:
- kl. 16.00 Bibelgrupp: Prästgården. Norrvik.
Ti 16.8:
- kl. 10.00-14.00 Öppet hus: Strandvägen
11. Lindell.
- kl. 18.00-20.00 Stick- och virkcafé:
Strandvägen 11. Lindell, Kakko.
Ons 17.8:
- kl. 19.00 Konsert, Inka Kinnunen, sopran
& Heli Peitsalo, orgel: Ingå kyrka. Fritt inträde, programblad 5 €.
To 18.8:
- kl. 10.00-14.00 Öppet hus: Strandvägen
11. Lindell.
- kl. 18.00 Bönegruppen (tvåspråkig):
Prästgården. Kakko.
Mera information: www.ingaforsamling.fi

Sommarsånger i Taklax bönehus 17.8 kl. 18.00. Dragspelsmusik med
Åke, Rainer, Anne och Sari. Sång av Projektkören, Desere Granholm.
Allsång. Servering, kollekt till missionen.

Karis kyrka är öppen för besök: lö 6.8 kl.
11-13.30.

MATTEUS

www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Mässor: Söndagar kl. 10 i Matteuskyrkan.
BARN OCH UNGA
Snart börjar program för barn och unga
igen! Följ med på våra social medier och på
webbsidan.
MUSIK
Med Metron till Musiken:
Varje sommartisdag kl. 19 t.o.m. 23.8 i

KORSNÄS
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KARIS-POJO

Söndag 7.8
-kl. 10 Högmässa med konfirmation i Pojo
kyrka.
-kl. 12 Högmässa i Karis kyrka.
Ons 10.8 kl. 14 Sommarcafé: vid Sockenstugan på kyrkbacken i Karis. Sång och
musik, kaffeservering och samvaro. Kaffepeng för GA-insamlingen.
Sö 14.8
-kl. 10 Högmässa i Pojo kyrka.
-kl. 12 Gudstjänst i Karis kyrka. Gudstjänsten streamas också och kan ses vid församlingens YouTube-kanal.
Må 15.8 kl. 17 Välsignelse första klassister
i Karis: Efteråt saft och kex utomhus eller i
Sockenstugan.
Må 15.8 kl. 18.30 Välsignelse första klassister i Pojo: Saft och kex efteråt i kyrkan.
Ons 17.8 kl. 19: Välkommen på orgelkonsert
till Karis kyrka! Robert Pauker spelar orgelmusik.
Närmare information om församlingens
övriga evenemang finns på församlingen
webbplats: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO

10.8. kl. 18.00: Ettornas välsignelse i Lilla
Lars. Kvällste och saft.
13.8. kl. 11.00: Konfirmationsmässa i Lojo
S:t Lars kyrka.
21.8. kl. 13.00: Högmässa i Lojo S:t Lars
kyrka. Kyrktaxi, kyrkkaffe.
31.8. Utfärd till Ainola och Sibbo: Anmälningar senast 17.8. till Tom Blomfelt (tfn 044
328 4273).

DOMPROSTERIET
BORGÅ

Sö 7.8 kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan
med konfirmation Pe 3A: Eisentraut-Söderström, Lindgård, Chow, hjälpledare
Kl. 15 Konfirmationsmässa i Domkyrkan
Pe 3B: Eisentraut-Söderström, Lindgård,
Chow, hjälpledare
Kl. 14 Friluftsandakt och De vackraste
sommarsångerna i Mjåviken: Lovén, Mikael
Helenelund
Kl. 18 De vackraste sommarsångerna i
Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka:
Lovén, Mikael Helenelund
Ti 9.8 kl. 12 Orgelkvart i Domkyrkan: Brayan Jääskeläinen
Ti 9.8 kl. 18 Välsignelse av förstaklassister i
Lilla kyrkan: Ståhlberg, Antila , Tollander
To 11.8 kl.12 Orgelkvart i Domkyrkan: Kaisa
Sidoroff
Sö 14.8 kl. 9.30 Gudstjänst S:t Olofs kapell
Pellinge: Blom, Söderström. Efteråt bjuder
kapellföreningen på kyrkkaffe.
Kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan med konfirmation av Pellinge 4 A: Ståhlberg, Lovén,
Tollander, hjälpledare
Kl. 15 Konfirmationsmässa i Domkyrkan av
Pellinge 4 B: Ståhlberg, Lovén, Tollander,
hjälpledare
Må 15.8 kl. 18 Regnbågsmässa i Lilla kyrkan: Tuija Wilman, Karl af Hällström, Kaisa
Sidoroff, Eric-Olof Söderström
Ti 16.8 kl. 12 Orgelkvart i Domkyrkan: Reidar Tollander
To 18.8 kl. 9 - 11:30 Familjeträff i Domprostgårdens huvudbyggnad: tillsammans
med en vuxen, träffa andra, leka och vara
fira andaktsstund. Vi bjuder er på kaffe/
te/saft med tilltugg. Kom när ni vill. Ingen
förhandsanmälan.
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Kl. 12 Orgelkvart i Domkyrkan: Merja Halmetoja

SIBBO

Mer info om vår verksamhet hittas på
www.sibbosvenskaforsamling.fi.
Sö 7.8 kl. 12 Högmässa: Sibbo kyrka.
Må 8.8 kl. 14: PRG-jam. Bandklubb för
ungdomar. Terminsstart. Lauri Palin.
Må 8.8 kl. 18 Skolvälsignelse: Sibbo kyrka.
On 10.8 kl. 14 Ungdomssamling: Källaren i
Kyrkoby församlingshem. Programmet börjar kl. 18.30. Terminsstart. Patrik Frisk och
Christer Romberg.
To 11.8 kl. 19 Sommarkonsert: Gamla kyrkan. WE Guitar Duo. Fritt inträde, program
5 €.
Fr 12.8 kl. 10 Bönepromenad: Start från
Kyrkoby församlingshem eller 10.30 i Prästgården. Varannan fredag. Terminsstart. Sara
George.
Sö 14.8 kl. 12 Högmässa: Sibbo kyrka.
Må 15.8 kl. 14 Diakonisyföreningen: Prästgården. Varannan måndag. Terminsstart.
Sara George.
On 17.8 kl. 13 Musikklubb: Kyrkoby församlingshem. Kom med och upptäck musikens
spännande värld! För barn i åk 1-2. Terminsstart. Camilla-Wiksten-Rönnbacka och
Christer Romberg.
To 18.8 kl. 13 Musikklubb: Söderkulla kyrka.
Se info ovan!
To 18.8 kl. 19 Musikalisk vandring i kyrkolandskapet: Start vid Ljusets kapell. Musikstunder i kapellet, Sibbo kyrka och Gamla
kyrkan. Paus med servering i Prästgården.

ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt
Sö 7.8 kl. 8.20: Väståbolands svenska
församlings gemensamma högmässa i
Houtskär – bussen avgår från Pargas församlingshem. Bussanmälningar till pastorskansliet senast 4.8, tfn 040 312 4410.
On 10.8 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Sara Grönqvist, Hanna Lehtonen.
To 11.8 kl. 20: Aftonandakt på Bläsnäsudden, Sara Grönqvist.
Sö 14.8 kl. 10: Familjemässa med välsignelse av årets förstaklassister i Pargas
kyrka.
– kl. 19: Pilgrimsmässa i Pargas kyrka,
Sara Grönqvist, Hanna Lehtonen. Mässan
avslutar pilgrimsvandringen som inleds på
förmiddagen i Åbo domkyrka.
On 17.8 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka.
Nagu kapellförsamling
Sö 7.8 kl. 9.15: Väståbolands svenska
församlings gemensamma högmässa i
Houtskär – bussen avgår från Nagu kyrka.
Bussanmälningar till pastorskansliet senast 4.8, tfn 040 312 4410.
On 10.8 kl. 16: Bönestund ”Sida vid sida
med havet” i Nagu kyrka.
Fr 12.8 kl. 16: Bönestund ”Sida vid sida
med havet” i Nagu kyrka.
Lö 13.8 kl. 18: Sommarsamling i Mattnäs
bönehus.
Sö 14.8 kl. 11: Högmässa i Nagu kyrka,
Kjell Granström, Josefin Sundström.
– kl. 14: Högmässa i Nötö kyrka, Kjell
Granström, Josefin Sundström.
Må 15.8 kl. 19: Pilgrimsmässa i Nagu kyrka. Mässan avslutar pilgrimsvandringen
som inleds på förmiddagen i Pargas.
Korpo kapellförsamling
Sö 7.8 kl. 9.55: Väståbolands svenska
församlings gemensamma högmässa i
KYRKPRESSEN NR 16 • 3.8.2022

Houtskär – bussen avgår från Korpo kyrka. Bussanmälningar till pastorskansliet
senast 4.8, tfn 040 312 4410.
Sö 14.8 kl. 18: Minimässa i St Mikaelskapellet (Korpo kyrka), Esa Killström.
Houtskär kapellförsamling
Sö 7.8 kl. 11.15: Väståbolands svenska
församlings gemensamma högmässa
med kaplansinstallation i Houtskär kyrka,
kontraktsprost Mia Bäck. Janette Lagerroos installeras som kaplan i Houtskär.
Efteråt festlig kyrklunch i Houtskär församlingshem.
On 10.8 kl. 13.30: Andakt i Houtskär Fridhem, Janette Lagerroos.
Iniö kapellförsamling
Sö 7.8: Iniö kapellförsamling ordnar gratis
båttaxi till Väståbolands svenska församlings gemensamma högmässa med kaplansinstallation i Houtskär. Start från Iniö
kl. 10, tillbaka i Iniö ca kl. 15. Anmälningar
till Rea Åkerfelt, tfn 040 824 4726, senast
den 5.8.

ÅBO

sön 7.8:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Johan
Brandt t. Grevnäs (pred), Björkgren-Vikström (lit), Danielsson, Juslin. Högmässan
kan även ses via www.virtuaalikirkko.fi
ons 10.8:
- kl 13–15: Sommarcafé, Aurelia.
tors 11.8:
- fr.o.m. kl 17: Konstens natt, Biskopsgatan 15 (Åbo). Välkommen att träffa en
del av våra medarbetare i Åbo svenska
församling under Konstens natt! Vi bjuder
på pop corn och gott sällskap!
- kl 18-18.30: Mössjakt för barn, Domkyrkan. Kom och sök efter mössen som
har sprungit och gömt sig i kyrkan. Hur
många möss kan du hitta?
- kl. 18.30: Välsignelse av förstaklassister
inför skolstarten, Domkyrkan. Björkgren-Vikström, Nurmi, Juslin.
- kl 19-19.30: Mössjakt för barn, Domkyrkan. Kom och sök efter mössen som
har sprungit och gömt sig i kyrkan. Hur
många möss kan du hitta?
sön 14.8:
- kl 10: Tvåspråkig pilgrimsmässa, Domkyrkan. OBS! tiden. Ärkebiskopen Tapio
Luoma (pred), Björkgren-Vikström (lit),
Juslin, med flera. Mässan kan även ses via
www.virtuaalikirkko.fi.
tis 16.8:
- kl 14.30–18.30: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.
ons 17.8:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma församlingshem. Ordnas i samarbete med
Folkhälsan i S:t Karins.
- kl 13–15: Sommarcafé, Aurelia.

ÅLANDS PROSTERI
JOMALA

Sön 7.8 kl. 11 Högmässa: Äng, Erlandsson
Sön 14.8 kl. 13 Friluftsgudstjänst på
Bergmanstorp: Äng, Erlandsson
Tors 18.8 kl. 18 Skolvälsignelse i kyrkan:
Bibelutdelning till årets sjuåringar

MARIEHAMN

FR 05.08 kl. 14.00: Musik till kaffet i S:t
Görans café.
LÖ 06.08 kl. 19.00: Konsert i S:t Görans
kyrka, Santeri Siimes – orgel.
SÖ 07.08 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans
kyrka. Även livestreaming på församlingens Facebook-sida.

JOMALA

Invigningsdags!
Välkommen på invigning av
Gregersö lägergård onsdag
17.8 kl. 18.30
Församlingen bjuder på kaffe
och tårta.
JAKOBSTAD

Välsignelse
inför skolstart
Söndagen den 14.8 kl. 12 i Jakobstads
kyrka, inbjuds speciellt de barn som
börjar förskolan eller ettan till gudstjänst med små och stora. I gudstjänsten får barnen komma fram till
altaret för att få Guds välsignelse för
sin skolgång. Vi tänder även ljus och
ber för alla skolor i Jakobstad. Hela familjen, mor- och farföräldrar, faddrar,
lärare, alla som är viktiga för barnet är
hjärtligt välkomna till gudstjänsten.

TI 09.08 kl. 19.00: Öppningskonsert i S:t
Görans kyrka, arr. Kulturföreningen Katrina. Programblad 25/20€
TO 11.08 kl. 12.00: Lunchkonsert i S:t Görans kyrka. Arr. Kulturföreningen Katrina.
Programblad 15/20€.
FR 12.08 kl. 12.00: Lunchkonsert i S:t Görans kyrka. Arr. Kulturföreningen Katrina.
Programblad 15/20€.
SÖ 14.08 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans
kyrka. Även livestreaming på församlingens Facebook-sida.
S:t Görans kyrka är öppen: må-fre kl. 1018, lö kl. 10-15.
Kyrktaxi till gudstjänst, tfn 018-19500.

NORRA ÅLANDS FÖRSAMLING

Finström
7.8. kl. 11: Högmässa. Jon Lindeman, Johanna Evenson.
14.8 kl. 14: Gudstjänst på storberget i Pålsböle. Jon Lindeman, Johanna evensonSamling vid utsiktstornets parkeringsplats kl.
13.45. Ta med kaffekorg
19-21.8: Liv, Lek, Liturgi – fördjupningsdagar i Valdemar Nymans anda. Program på
sanctolof.ax/valdemarnyman
Geta
7.8 kl. 14: Gudstjänst vid båthusen på Isaksö. Jon Lindeman, Johanna Evenson
14.8 kl. 11: Högmässa. Jon Lindeman, Johanna Evenson.
Sund
7.8 kl. 14: Gudstjänst vid Österåker i Kastelholm (huset bakom bageriet Baka). Outi
Laukkanen, Kjell Frisk.
14.8 kl. 11: Högmässa. Outi Laukkanen, Kjell
Frisk
Vårdö
7.8 kl. 11: Högmässa. Outi Laukkanen, Kjell
Frisk
14.8 kl. 14: Gudstjänst vid Erkas i Vårdö by.
Outi Laukkanen, Kjell Frisk.

ECKERÖ-HAMMARLAND

Söndag 7.8 kl. 14: Högmässa i Hammarlands kyrka Sankta Catharina. Liturg:
Andersson Benny, kantor: Juslin Pipsa.
Söndag 14.8 kl. 11: högmässa i Eckerö Kyrka
St. Lars. Liturg: Andersson Benny, kantor:
Juslin Pipsa.

NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

7.8 kl. 11.00: Högmässa Bernt Berg, Heidi
Blomqvist
9-11.8 Barnläger på Strandhyddan dagligen
mellan kl.8 och 16 . Tema: ”Du är värdefull”
Ungdomsarbetsledare Annika Lumme och
diakon Hanna Hofman är ledare. Företagaren Stina Österbro deltar på torsdagen.
Under lägret ser vi på oss själva med likheter och olikheter, men som värdefulla
just sådana som vi är, i Guds skapelse. Vi
lovar mycket lek och kreativitet. Maten på
Strandmölle ingår i lägeravgiften. Lägret
kostar 30 euro. Syskonrabatt. Vid problem
med avgift kontakta diakonen Hanna. Jättevälkomna!
Sista minuten anmälningar till Annika
Lumme, annika.lumme@evl.fi eller 040
5785303
10.8 kl. 18.00: Sommarsamling på Strandhyddan,Molpe, Tal av Lars Lövdahl och sång
av systrarna Antfolk.Desere Granholm.
14.8 kl. 11.00: Gudstjänst. Janne Heikkilä
och Deseré Granholm
17.8 kl. 18.00: Sommar-sånger i Taklax
bönehus. Dragspelsmusik med Åke,Rainer.
Anne och Sari. Sång av Projektkören, Desere Granholm. Allsång. Servering, kollekt till
missionen. VARMT VÄLKOMNA!
Har du blivit konfirmerad 1970 -1972 i
Korsnäs församling? Då är du välkommen
med på 50 års konfirmandträff den 21.08!!
Anmäl senast den 12.08 till hanna.hofman@evl.fi

KRISTINESTAD

www.kristinestadssvenskaforsamling.fi
On 3.8 19:00 Önskesångkväll på Jonnsborg.
Medverkande Joel Norrvik, Tom Bergman,
Olle Nilsson. Kaffeservering.
To 4.8 18:00 Bön för fred på svenska och
ukrainska i Krs kyrka. Norrback Daniel,
Norrback Erica
Sö 7.8 14:00 Friluftsgudstjänst i Lappfjärd,
Nybroparken. Efteråt picknik i parken, ta
med egen matsäck. Vid dåligt väder hålls
gudstjänsten i Lappfjärds kyrka. Engström,
Nilsson.
On 10.8 08:45 Morgonbön i Krs kyrka.
Lö 13.8 18:00 Konsert med sopranen Olga
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Heikkilä i Ulrika Eleonora kyrkan. Programblad.
Sö 14.8 12:00 Högmässa i Krs kyrka. Engström, kantor.
Sö 14.8 15:00 Högmässa i Sideby kyrka. Leif
Erikson, kantor.
On 17.8 08:45 Morgonbön i Krs kyrka

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes
Sö 7.8 kl 12: Gudstjänst i kyrkan. M.J, K.H
Sö 14.8 kl 12: Högmässa i kyrkan. Pred. Johan Candelin, lit. T.I, G.L-L
Sö 21.8 kl 18: Kristen allsång på Fagerö. T.I,
allsångsgille
Övermark
Sö 7.8 kl 10: Högmässa i kyrkan. U.S, K.H
Pörtom
To 11.8 kl 20: Musik i augustikvällen i Pörtoms kyrka. Emilia Tikkala, Jan Liljehage,
Gerd Lindén-Liljehage
Sö 14.8 kl 10: Högmässa i kyrkan.
A-M.A-W, J-O.G
To 18.8 kl 20: Musik i augustikvällen i Pörtoms kyrka. Kalevi och Mirella Rantamäki,
Jan-Ola Granholm, Gerd Lindén-Liljehage

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

Sö 7.8 kl. 14: Högmässa. Isaksson, Brunell.
Lö 13.8 kl. 18: Konsert ”I denna ljuva
sommartid” med Exaudio i Bergö kyrka.
Välkomna på en somrig konsert med projektdamkören Exaudio!
Sö 14.8 kl. 14: Gudstjänst. Norrback, Brunell.

MALAX

Sö 7.8 kl. 10: Högmässa i kyrkan. Kyrktaxi.
Frank Isaksson, Peter Brunell.
Sö 14.8 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Norrback, Peter Brunell.
On 31.8 kl. 11: Prosteriets pensionärsutfärd
till Alskathemmet kl 11-16.30. Ordnas i
samarbete med församlingarna i Korsnäs,
Malax, Petalax, Bergö och Solf. Busstransport. Avgift 10 euro, inkl. buss, program, lunch och eftermiddagskaffe. Dagens
gäst: Fritjof Sahlström som berättar om
sin bok ”Cancerbrev – leva med och dö av
cancer”. Nattvardsmässa med Frank Isaksson o kantor Peter Brunell. Församlingarnas
diakoner medv. Anmäl till kansliet eller diakonen under tiden 8-22.8.2022.

PETALAX

Sö 7.8 kl. 12: Högmässa. Isaksson, Brunell.
Ti 9.8 kl. 10: Familjeklubben, i prästgården.
Sö 14.8 kl. 12: Gudstjänst. Norrback, Brunell.

KORSHOLM

Konfirmationsmässa Sommarskriftskolan sö 7.8 kl 11 i kyrkan: Mats Björklund,
Ann-Christine Nordqvist-Källström och
Tommy Rannanpää.
Högmässa sö 14.8 kl 11 i kyrkan och kl
13 i Smedsby fg: Mats Björklund och
Ann-Christine Nordqvist-Källström.
Skriftskolstart med andakt to 18.8 kl 18
i kyrkan: Efteråt servering och infotillfälle
i församlingshemmet. Rune Lindblom,
Tommy Rannanpää, Hanna Saarijärvi och
Ann-Christine Nordqvist-Källström.

KVEVLAX

Högmässa: sö 7.8. kl. 18. Vesterlund, Andrén.
Bön för bygden: må 8.8 kl.19 i Krubban
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PETALAX

PEDERSÖRE

Välkomna på
familjeklubben!

Träff
för unga
vuxna vid
Hällsand
sommarhem

Familjeklubben är en grupp
för nya och gamla mammor, pappor, mor- eller
farföräldrar eller andra
vuxna tillsammans med
barn under skolåldern. Vi
leker, umgås, dricker kaffe
och saft och håller andakt.
Vi träffas i prästgården varje tisdag kl. 10, med start
från 9.8. Välkomna!

Mathjälpen: tis 9.8. och tis 16.8. kl. 10.
Kontakta Nina Andrén om du inte hämtat
mat tidigare tfn 044 0462312
Skymningsmusik: to 11.8. kl. 21 i kyrkan.
Heidi Storbacka, Joanna Hanhikoski, Mikael
Svarvar. Efteråt servering vid klockstapeln.
Ekumenisk gudstjänst: sö 14.8. kl. 18 i
Elim. Kass, Andrén.
Skymningsmusik: to 18.8. kl 21 i kyrkan.
Ann-Katrine Burman, Yngve Lithén, Rodney
Andrén. Efteråt servering vid klockstapeln.
Heldag på Alskat: för daglediga to 1.9
tillsammans med Vörå och Korsholms
församlingar. Program med Carl-David
Wallin, vi äter tillsammans och har tid att
umgås. Innan vi åker hem firar vi nattvard.
Pris 10€ för hela dagen. Anmälan senast
må 22.8 till Nina Andrén tel. 0440462312.

REPLOT

Högmässa i Replot kyrka: sö 7.8 kl. 10,
Vesterlund, Vidjeskog
Gudstjänst i Replot kyrka: sö 14.8 kl. 10,
Kass, Vidjeskog

SOLF

Kvällsgudstjänst sö 7.8 kl 18: med Benjamin
Häggblom och Michael Wargh.
Kvällsmässa sö 14.8 kl 18: med Benjamin
Häggblom och Patrik Vidjeskog.

BERGÖ

Sö 7.8 kl. 14: Högmässa. Isaksson, Brunell.
Lö 13.8 kl. 18: Konsert ”I denna ljuva
sommartid” med Exaudio i Bergö kyrka.
Välkomna på en somrig konsert med projektdamkören Exaudio!
Sö 14.8 kl. 14: Gudstjänst. Norrback,
Brunell.

PEDERSÖRE PROSTERI
JAKOBSTAD

FR 5.8 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nordström.
SÖ 7.8 kl. 12.00: Högmässa i Jakobstads
kyrka, predikant Anna-Pia Svarvar och
liturg Åsa Turpeinen, kantor Anna-Karin
Johansson. Sänds även via församlingens
Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
SÖ 7.8 kl. 15.00: Sommargudstjänst i
Nabba kapell, Svarvar, Turpeinen, Wester.
Skyltning från Pörkenäsvägen.
SÖ 7.8 kl. 20.00: Musik i sommarkvällen i
Jakobstads kyrka, Mariann Junolainen, harpa, Erica Nygård, flöjt, andakt Svarvar.
TI 9.8 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för
bön och samtal.
FR 12.8 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nordström.

På onsdag 16.8 kl. 18.30 hålls
sommarens sista unga vuxnaträff vid Hällsand sommarhem,
Hällvägen 307 i Jakobstad. Andakt,
lovsång, volleyboll och god gemenskap kring kaffebordet utlovas. Samlingen arrangeras i samarbete med Kyrkans ungdom.
SÖ 14.8 kl. 12.00: Gudstjänst med välsignelse av förskolebarn och årskurs 1 i
Jakobstads kyrka, Björk, Wester, Tallgren.
Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
SÖ 14.8 kl. 20.00: Musik i sommarkvällen
i Jakobstads kyrka. Unga solisters konsert. Andakt Svarvar.
TI 16.8 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen
för bön och samtal.

KRONOBY

Sö 7.8. 13.00. Mässa: Kronoby kyrka.
Kavilo, Hannes Uunila
To 11.8. 19.00. Hospitalspredikan: Markus
Ventin, Kavilo, Smedjebacka
Sö 14.8. 10.00. Gudstjänst: Kronoby kyrka, Saitajoki., Hannes Uunila
Terjärv
Sö 7.8. 10.00. Gudstjänst: (Strömmas)
Terjärv kyrka. Saitajoki, Stefan Lönnquist
Sö 14.8. 13.00 Mässa: Terjärv kyrka. Saitajoki, Smedjebacka
Nedervetil
Sö 7.8.10:00. Mässa: Nedervetil kyrka.
Kavilo, Hannes Uunila.
Sö 14.8. 10.00. Finskspråkig mässa: Nedervetil kyrka. Erkki Murtomäki, Smedjebacka

LARSMO

5-7.8 SLEF:s missionsfest: i Larsmo kyrka och församlingshem
Fre 5.8 från kl 14.30 Välkomstmöte, bibelstudium (Daniel Ringdahl), kvällsmöte
och ungdomssamling
Lö 6.8. från kl. 9 Morgonandakt., bibelstudium, lovsång, seminarier, festkväll
med missionärsvälsignelse, ungdomssamling.
Sö 7.8 kl. 10 Bibelstudium, högmässa kl.
13 Albert Häggblom, Lassila, körsång
Barnprogram, förmånliga matpriser, bokbord. Festen strömmas, se slef.fi
Mer information finns på SLEF:s och församlingens hemsidor. Arr: Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland och
Larsmo församling.
To 11.8 kl. 18 Trädgårdscafé: vid Bibelträdgården (Marieholms prästgård) Sång
och musik med Ulf Axell
Sö 14.8 kl. 10 Gudstjänst: Lassila, Wiklund. Välsignelse av ettorna inför skolstarten. Strömmas via församlingens
YouTube kanal Larsmo församling live.
Kyrkvärd: Gädda, Gäddnäs.
To 18.8 kl. 14 Nattvard vid Sandlunden:
Lassila, Forsman
Fre 19.8. kl. 13 Nattvard för riskgrupper: i
församlingshemmet, Lassila, Forsman

NYKARLEBY

Gudstjänster
Sö 7.8 kl 10 Gudstjänst: Munsala kyrka,
Smeds, Ringvall
- kl 12 Högmässa: Jeppo kyrka, Smeds,
Ringvall
- kl 18 Kvällsgudstjänst: Nkby fh, Alexandra
Äng, Hellman
Sö 14.8 kl 10 Gudstjänst: Nkby fh, Edman,
Ringvall
- kl 12 Högmässa: Munsala kyrka, Edman,
Ringvall
- kl 18 Finsk kvällsgudstjänst: Jeppo kyrka,
Edman, Lönnqvist
Samlingar och grupper
To 4.8 kl 18 Allsång: Kuddnäs, David Hellman, Johan Klingenberg, Jukka Sandvik, Leif
o Febe Westerlund, Smeds, servering.
On 17.8 kl 17.30 Guidning: Munsala kyrka,
Ulf Sundstén, ”Varför har vi medeltida
träskulpturer i Munsala kyrka och vilken
kyrka i ordningen är den?”
Musik
On 17.8 kl 18 Önskesångskväll: gravkapellet, Edman, Lönnqvist
To 18.8 kl 18 Pärlor i psalmskatten: Jeppo
kyrka, Gustav Björkstrand, Birgitta Sarelin
- kl 19 Konsert: Nkby stråkorkester, Nkby fh
Kyrkokonst och musik i kulturveckan
Nykarleby församling medverkar i kulturveckan med följande evenemang. På onsdagen 17.8 kl. 17.30 håller Ulf Sundstén en
rundvandring i Munsala kyrka kring de medeltida träskulpturerna och kyrkans tillkomst.
Samma kväll kl. 18 ordnas en önskesångkväll
med Mats Edman och Mikaela Lönnqvist i
Nykarleby gravkapell. På torsdag kväll 18.8 kl.
18 presenteras och sjungs pärlor ur psalmskatten med Gustav Björkstrand och Birgitta
Sarelin i Jeppo kyrka. Varmt välkomna!

PEDERSÖRE

www.pedersoreforsamling.fi
Sö 7.8 kl. 10 Högmässa: Esse kyrka. Salo,
Malmsten-Ahlsved. Strömmas även på
Youtube
- kl. 18 Högmässa: Pedersöre kyrka. Salo,
Ellfolk-Lasén
Sö 14.8 kl. 10 Högmässa: Flynängens bönehus. Kurt Hellstrand, Andreas Ahlskog.
- kl. 13 Konfirmationsmässa: Purmo kyrka.
Portin, Malmsten-Ahlsved m.fl. Strömmas
även på Youtube
- kl. 18 Gudstjänst: Esse kyrka. Salo,
Malmsten-Ahlsved
On 16.8 kl. 18.30 Unga vuxna-träff: Hällsand sommarhem. Häggblom m.fl.
Completorium – bön vid dagens slut: måndagar kl. 20.30 i Emaus bönehus
Öppen lekpark: Esse församlingshem torsdagar kl. 10-12
Bön: torsdagar kl. 19 i Purmo kyrkhem
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PÅ GÅNG I STAN
MATTEUS, PETRUS OCH
JOHANNES FÖRSAMLING

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

Pizza och
välsignelse

KOLUMN
Anne Koivula
jobbar som församlingspastor i
Petrus församling.

PIZZA OCH välsignelse är två ord man sällan hör i samma mening, men tillsammans
betyder de mycket.
I Petrus församling samlas vi i augusti för
tredje året i rad för pizza och välsignelse inför skol- och dagisstart. Det känns
viktigt att tillsammans som en församling och gemenskap be för varje barn i
början av en ny termin, att få nämna varje barn vid namn och be för Guds närvaro
och omsorg i deras liv. Att få skicka barnen
till skolan och till dagiset med en välsignelse har känts extra viktigt under pandemitiden, då man inte riktigt vetat hur året kommer att bli. Jag måste medge att välsignelse
med pizza redan hunnit bli lite av en tradi-

tion, så jag ser nog lika mycket fram emot
det också i år.
I KOMBON pizza och välsignelse är pizzan
minst lika viktig som välsignelsen. Det är en
plats att träffas på, en plats där man får känna att det finns andra i samma båt. Kanske
får man lära känna några nya barn eller får
träffa gamla bekanta, byta några ord med
en annan som är lika nervös eller ivrig inför höstterminen och se att man inte är ensam med sina tankar eller känslor.
”DET BEHÖVS en by för att uppfostra ett
barn,” säger ett afrikanskt ordspråk. Jag tror

»Det känns viktigt att be
för varje barn i början av
en termin.«

att det också behövs en by eller en församling för att ett barn ska kunna må bra och
växa till den unika människan hen är skapad till att bli.
SÅ JAG skriver inte endast till dig som har
barn utan också till dig som inte har barn.
Jag skriver det här till dig som känner åtminstone ett barn: Du behövs.
Du behövs för att barnen i din omgivning
kan må bra. En släkting som frågar hur man
har det och har tid att lyssna på svaret. En
granne som lånar telefonen då barnet låst
ut sig och glömt telefonen hemma. En bekant som frågar om man har fått kompisar i
skolan eller på dagiset. En vänlig medmänniska som hjälper till om man inte hittar vägen hem. En fotbollstränare, pianolärare eller scoutledare som ser även de tystare barnen och uppmuntrar alla. En fadder som ber
för sitt kära fadderbarn.
JAG ÖNSKAR dig en välsignad höst. Och
vad du än gör – kör försiktigt!

Hallå där,
André Ravall!
Han är barnskötare inom småbarnspedagogik och har några tips inför
dagisstart.
– DET ÄR ett stort steg som förälder då barnet börjar på
daghem för första gången. Det kan medöra stora känslor
som inte ska förminskas.
Han påminner om att försöka hålla huvudet kallt och att
som förälder preppa sig själv mer än barnet eftersom det
som gör barnet mest nervöst är om föräldern själv är orolig.
– Det är viktigt att inte jämföra sitt barn med andra barn.
Alla barn är olika och somliga vänjer sig väldigt fort, medan det tar längre tid för andra. Lita på personalen, att de
har koll och frågar upp saker ifall det är något särskilt.
JOHAN MYRSKOG
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Kyrkans ekonomiska läge tvingar fram
stora strukturella förändringar. Det kommande församlingsvalet kommer att avgöra
vilka de blir under följande mandatperiod.
– Det kan hända en hel del på fyra år,
säger Christoffer Perret.
TEXT: JOHAN MYRSKOG

Mycket i
stan kan
ändra på
fyra år

I

november går församlingsvalet av stapeln. Av allt att döma är stora strukturella förändringar på kommande.
– Helsingfors är en enorm samfällighet med ett stort antal församlingar. Den största frågan är hur samfälligheten i framtiden ska ordna upp ekonomin
och verksamheten, säger Hanna Mithiku.
Hon är ordförande för Helsingfors gemensamma kyrkofullmäktige.
– Ekonomin tvingar oss till förändringar och
omstruktureringar. Men det handlar också om
inre förändringar som berör jämlikhet och värderingar. Äktenskapsfrågan är förstås den symboliska frågan, men det handlar om mycket
större saker än så. Att det är människornas
kyrka, inte bara byråkraternas eller prästernas kyrka utan alla medlemmars.

Hur blir det med det svenska?
Christoffer Perret, viceordförande i Helsingfors gemensamma kyrkofullmäktige, säger att
värdefrågorna är viktiga men inte de mest avgörande.
– De mest konkreta frågorna handlar till
exempel om byggnader eller olika verksamhetsformer som ungdoms- eller pensionärsarbete, om vilka vi måste besluta hur mycket det finns resurser för att satsa enligt nuvarande ekonomiska situation.
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Hanna Mithiku vill se beslutsfattare som arbetar för en
öppnare och modigare kyrka.. FOTO: VIIVI ALI-LÖYTTY

Svensk församlingsfusion i Helsingfors? frågar sig
Christoffer Perret. FOTO: ARKIV/CHRISTA MICKELSSON

För Helsingfors svenskspråkiga församlingars del handlar mycket om inbesparingar som
redan inletts och ännu intensifieras de kommande åren.
– Matteus församling behöver strama åt sin

ekonomi vilket i praktiken betyder att de måste se över vilken typ av verksamhet de kan fortsätta med. Finns det till exempel möjlighet att
satsa på ungdomsarbetet i lika stor utsträckning som gjorts de senaste åren?
KYRKPRESSEN NR 16 • 3.8.2022

Rösta i höst –
många svenska
frågor på spel!
FOTO: KYRKANS
BILDBANK

så något som äter upp en del av ekonomin. Det
är en landmärkeskyrka och behöver med jämna mellanrum renoveras. Varje gång den ska
renoveras handlar det om miljonbelopp.
För Petrus församlings del har man redan
skurit ner i personalen de senaste åren.
Enligt Christoffer Perret är de stora frågorna för de tre svenskspråkiga församlingarna i
vilken utsträckning de ska göra saker gemensamt och om de på sikt ska vara en eller flera församlingar.
– Hur ska vi sköta den gemensamma ekonomin? Hur gemensamt eller lokalt ska vi förankra arbetet? Och en specifik fråga som särskilt berör de svenskspråkiga församlingarna:
vad händer med Lekholmen? Allt är dyrt med
en holme. Vi får nog försvara oss och slåss lite extra för att kunna bevara den.
En annan aspekt ur ett svenskspråkigt perspektiv är den ökade tvåspråkigheten i Helsingfors.
– Redan nu är en stor del av förrättningarna i praktiken tvåspråkiga. Vi måste med andra ord ställa oss frågan hur hållbar vår modell med svenskpråkiga församlingar i längden är, säger Perret.

»Jag tror att vi behöver
göra något nu och hitta
nya vägar att vara
kyrka.«
”Ännu finns resurser”

Församlingsvalet 2022
Den officiella valdagen är den
20 november.
Förhandsröstningen är öppen den
8-12 november.
Deadline för att ställa upp som kandidat
i din församling är 15 september.
Församlingarnas förtroendevalda
fattar beslut om bland annat ekono
miska frågor, rekryteringar och prioriteringar i verksamheten.
Mandatperioden är fyra år.
Läs mera på www.forsamlingsvalet.fi

För Johannes församlings del har samarbetsförhandlingar redan slutförts kring eftisverksamheten på Drumsö.
– Kommer all verksamhet i framtiden att koncentreras till centrum? Johanneskyrkan är ockKYRKPRESSEN NR 16 • 3.8.2022

Är då det inkommande församlingsvalet ett
extra viktigt val? Hanna Mithiku betonar att
varje val är viktigt men att det nog denna gång
är speciellt stora strukturella förändringar
att vänta.
– Det som är viktigt för väljarna att komma
ihåg är att det är de invalda som faktiskt gör
besluten. De som sitter i de olika beslutsfattande organen avgör långt åt vilket håll kyrkan är på väg de närmaste åren. Personligen
hoppas jag på att det väljs beslutsfattare som
vill jobba för en öppnare och modigare kyrka.
Mithiku tycker sig ana ett visst intresse att
påverka kyrkan inifrån och hoppas att fler ville engagera sig och framför allt rösta.
– Att rösta är ett viktigt sätt att påverka.
Det skulle också vara bra om fler medier än
de kyrkliga skulle lyfta fram olika frågor som
är relevanta för församlingsvalet i ett bredare perspektiv.
Christoffer Perret hoppas också att alla som
bryr sig om kyrkan verkligen röstar i november.
– Det finns ännu resurser och möjligheten
att tänka om. Jag tror att vi behöver göra något nu och rätt snabbt hitta nya vägar att vara kyrka. Vi behöver hitta nya former utan att
tappa budskapet.

Folkkyrkor i andra länder har hittat vägen
Christoffer Perret påminner om att folkkyrkor
i andra länder som England och Danmark, i ett
tidigare skede ställts inför liknande utmaningar och har lyckats skapa och bibehålla livskraftiga församlingar trots stora organisationella
omstruktureringar.
– För att vara relevant har kyrkan inte råd
att tappa sitt budskap. Kyrkan behöver tala
om nåd och frälsning, visa på ett hopp och ta
hand om de sjuka och mest utsatta i samhället. Vi behöver mod och sinnesnärvaro.

KYRKAN I HELSINGFORS
PROGRAMMET GÄLLER FREDAG 5.8–TORSDAG 18.8

Matteus
församling
Andligt liv

Mässor: Söndagar kl. 10 i
Matteuskyrkan.

Barn och unga

Snart börjar program för barn
och unga igen! Följ med på våra
social medier och på webb
sidan.

Musik

Missa inte! Med Metron till
Musiken: Varje sommartisdag
kl. 19 t.o.m. 23.8 i olika kyrkor
i östra Helsingfors. Konsert i
Matteuskyrkan den 16.8. Läs
mer på www.metrollamusiikkiin.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.
MATTEUS FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus
Kansliet: Fysiska kansliet är stängt.
Telefontid ti och to 10-14.
Lokaler: Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3 (Matteussalen vån. 1).

Johannes
församling
Gudstjänster

Mässa: söndagar kl 10
i S:t Jacobs kyrka. 14.8 kl 15 i
Folkhälsanhuset i Brunakärr.
Högmässa: söndagar kl 12
i Johanneskyrkan.
Middagsbön och diakonijour:
tisdagar kl 12-14 i Johanneskyrkan.
Sommarandakt och café: onsdagar kl 14 i S:t Jacobs kyrka.
Andakt: 16.8 kl 17.30 i Senior
huset på Drumsö.

Gemenskap

Middagsbön och diakonijour:
tisdagar kl 12-14 i Johannes
kyrkan.
Sommarandakt och café:
onsdagar kl 14 i S:t Jacobs kyrka.
Sommarcafé: måndag 8.8
kl 13-15 i Hörnan.

Familjecafé: måndagar och
fredagar kl 9.30-12.30 i Hörnan,
musiklek kl 10 och måndagar
även babyrytmik kl 11. Börjar
15.8. Torsdagar kl 9.30-12.30 i
S:t Jacobs kyrka, andra våningen.
Musiklek: måndagar och fredagar kl 10 i Hörnan, torsdagar
kl 10 i S:t Jacob. Börjar 18.8. För
info om musikleken i Bokvillan,
följ våra uppdateringar på hemsidan eller i sociala media.

Musik

Lunchmusik: tisdagar kl 12 i
Gamla kyrkan. Klavertramp –
lunchmusik i Berghälls kyrka
torsdag 18.8 kl 12.
Five O’clock Organ: tisdagar kl.
17 i Johanneskyrkan.
Missa inte! Helsingfors orgelsommar, konserter i Johannes
kyrkan: 10.8 kl 19 Pauliina Hyry,
orgel. 17.8 kl 19, Niels Burgmann,
orgel, Tuuli Lindeberg, sopran,
Erica Nygård, flöjt, Eva Rysä,
cello.
Programmet för unga och unga
vuxna hittar du på ungdoms
verksamhetens 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.

Familjer och barn

Barnens tisdagar på Lekholmen: 9.8 blir det sommarens
avslutningsfest, med musik,
mat, lekar med mera. För
info om färjornas tidtabeller,
se Lekholmens egen hemsida: lekholmen.wordpress.
com.
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HELSINGFORS
Petrus
församling
Gudstjänster

Varmt välkommen
på gudstjänst!
Högmässa: kl. 10 Munksnäs
kyrka, kl. 12 Åggelby gamla
kyrka. Kaffe efteråt.
Puls-gudstjänst: kl. 15.30 i
Petruskyrkan. Puls är en en
avslappnad söndagsgudstjänst
med undervisning, gemenskap
och lovsång. Kaffe efteråt.
Barnkyrka och CoolKids för barnen börjar 14.8. Välkommen!

Barnfamiljer

Följ Petrus Kidz-gruppen på facebook och hemsidan för
aktuell info!
Välsignelse inför skol- och dagisstart: 15.8 kl. 17
i Petruskyrkan. Vår församling vill tillsammans med dig
välsigna barnen för skol- och
dagisstarten. Kvällen börjar med
gemensam pizzamiddag kl. 17.
Anmäl dig till anne.koivula@evl.
fi så pizzan säkert räcker åt alla.
Välkommen familj och faddrar!
Missa inte! Musiklek: Anmäl dig
till höstens musiklekgrupper.
Musiklek är speciellt för dig med
barn 0-5 år! Tisdagar kl. 10 i
Malms kyrka och torsdagar kl.
10 i Hagasalen. Kontakta Anne
Koivula, anne.koivula@evl.fi, för
mer info.
Barnkören: Höstens barnkör
startar igen i september! Kom
med och sjung och ha roligt
efter skolan. Onsdagar kl. 15 i
Petruskyrkan. Anmälan till
Mathias Sandell,
mathias.sandell@evl.fi

Musik

Petrus vokalensamble: Välkommen alla nya körsångare!
Vi sjunger i stämmor och uppträder ibland. Kören börjar öva i
september på torsdagar kl. 18 i
Åggelby gamla kyrka. Mer information av kantor Mathias Sandell, mathias.sandell@evl.fi

Övrigt

Missa inte! Sommarcafé: 23.8 kl.
13 i Petruskyrkan. Välkommen
på kaffe, sommarstämning och
litet program! Mer info av diakonissan Bodil Sandell.
Petrus lärjungaskola Transform:
Vill du vara med på ett år där
du får dela gemenskap, lära
dig mer om dig själv, utrustas
i ledarskap och fördjupa din
relation till Gud? Vi hoppas att
Transform får vara året då du
tillsammans med andra får ta
avgörande steg i din vandring
med Jesus och se Guds rike bli
verklighet i din vardag. Vi samlas två dagar i veckan utöver
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vilket du kan jobba eller studera.
Anmälan är öppen! Mer info på
www.transform.fi
Missa inte! Öppen Himmel –
bön- och lovsångskväll: 26.8
kl. 18 i Petruskyrkan. En kväll
med bön, lovsång och tid i Guds
närvaro. Vill du lära dig höra
Guds röst, och vara inför honom? Vi kan alla höra och umgås med honom. Välkommen!

Online

Följ med Petrus församling på
Instagram och facebook @
petrusforsamling för andligt
innehåll och för att hållas uppdaterad om vad som händer
i församlingen! På sommaren
löper där en serie där församlingsmedlemmar berättar vad
församling betyder för dem och
vad deras favoritbibelord är.
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.

PLOCK FRÅN ANDRA
FÖRSAMLINGAR:
ESBO

Högmässor:
Esbo domkyrka sö 7.8 kl. 12.15.
Kanckos, Malmgren. Kyrkkaffe
vid Klockstapeln.
Esbo domkyrka sö 14.8
kl. 12.15. Ertman, Brunell.
Esbo domkyrka må 15.8 kl. 18.
Välsignelse av förstaklassare.
von Martens, Brunell. Efter välsignelsen serveras kvällsmål i
Förrättningskapellet.
Familjeklubbar för föräldrar och
småbarn höststart 16.8. 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. Alla
vuxna använder ansiktsskydd.
Samlingar för daglediga:
kl. 13–14.30. To 11.8 Torsdagsträffens höststart. En träffpunkt
med program, servering och
andakt i Södrik kapell.
Pilgrimsvandring i naturen: En
vandring på egen hand i Noux
nationalpark, Nouxvägen 84,
Esbo. Start vid Finlands natur
centrum Haltia. Sju punkter
längs den drygt 2 km långa
vandringsleden ger info om
den omgivande naturen och
möjlighet till andliga övningar.
Text och karta kan laddas ned
via Citynomadi-applikationen
(svenska) eller låna ett häfte vid
startpunkten Haltia. Mer info:
espoonseurakunnat.fi/luonto

pyhiinvaellus.
Escape Enä-Seppä-läger:
Veckoslutsläger på svenska och
finska 23–25.9 för 12–14-åringar. Temat inspirerat av Escape
Rooms-spel. Busstransport
till Enä-Seppä. Pris 35 euro.
Elektronisk anmälan 1.6–2.9 på
esboforsamlingar.fi. Frågor:
camilla.dannholm@evl.fi
Musik: Musik i sommarkvällen
– en avgiftsfri musikupplevelse
söndagskvällar i Esbo domkyrka. Konsertserien i sam
produktion mellan kantorer i
Esbo svenska församling och
Espoon tuomiokirkkoseurakunta.
Sö 7.8 kl. 19. Jubilate – Sole
Mustonen, oboe: Pauliina Hyry,
urut / orgel. Musik från tre
århundraden. Fritt inträde.
Frivillig kollekt till förmån för
musikverksamheten i Esbo
domkyrka.
Sö 14.8 kl. 19. Sancta
Birgitta – Tuuli-Maaria Louhensalo-Lindström, tanssi / dans:
Solodansföreställning om den
heliga Birgittas liv. Fritt inträde.
Frivillig kollekt för musikverksamheten i Esbo domkyrka.

VANDA

SÖ 7.8 kl. 10: Högmässa
i Helsinge kyrka S:t Lars, Kristian
Willis och Heidi Åberg.
FRE 12.8 kl. 13: Må bragruppen startar. Kom och pröva
på uteträning i Herrgårdsforsens
utegym, Tilkuvägen 9. Passar för
både daglediga och seniorer. Ta
med vattenflaska!
SÖ 14.8 kl. 10: Högmässa
i Helsinge kyrka S:t Lars, Janne
Sironen och Heidi Åberg.

GRANKULLA

Sö 7.8 kl. 12: Högmässa
i Sebastos, Jona Granlund,
Marcus Kalliokoski. Kaffe.
On 10.8 kl. 18: Familjekyrka med
välsignelse av förstaklassarna
i Metodistkyrkan. Ulrik Sandell,
Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
To 11.8 kl. 13.30-15: Sommar
café i Sebastos, Ulrik Sandell,
Heli Peitsalo, Catherine Granlund, Carola Wikström.
Lö 13.8 kl. 12: Elämännokka
gruppens konfirmation i Alberga
kyrka, Ulrik Sandell, Daniel
Nyberg, Jona Granlund, Heli
Peitsalo.
Kl. 16: Sjömansrogruppens
konfirmation i Alberga kyrka,
Jona Granlund, Daniel Nyberg,
Heli Peitsalo.
Sö 14.8 kl. 12: Högmässa
i Sebastos, Ulrik Sandell, Heli
Peitsalo. Kaffeservering.
Kl. 15: Enä-Seppägruppens
konfirmation i Alberga kyrka,
Daniel Nyberg, Ulrik Sandell,
Heli Peitsalo.
Ti 16.8 kl. 9.30: Familjelyktan i
Sebastos, Daniela Hildén.

PETRUS Barn

Välsignelse inför
skol- och dagisstart
Petrus församling vill tillsammans med dig välsigna barnen för
skol- och dagisstarten 15.8 kl. 17 i Petruskyrkan. Kvällen börjar
med gemensam pizzamiddag kl. 17. Anmäl dig till
anne.koivula@evl.fi så pizzan säkert räcker till alla. Välkommen
med, hela familjen och faddrar!

MATTEUS Barn

Välsignelse inför skolstart
Varmt välkomna att fira skolstarten och bli välsignad inför den! Förutom föräldrar och syskon är också faddrar
och mor- och farföräldrar välkomna med! Ingen förhandsanmälan behövs. Frågor till Catarina Bärlund-Palm, 0503803936.

JOHANNES Familjer

Familjecaféer
Familjecaféer med musiklek och babyrytmik: Församlingen håller
tre familjecaféer varje vecka måndagar och fredagar i Hörnan
kl 9.30-12.30 och torsdagar samma tid i S:t Jacob. På båda platserna blir det musiklek kl 10, måndagar i Hörnan även baby
rytmik kl 11. Obs! Musikleken i Bokvillan inväntar ännu bekräftelse.
För uppdaterad info, se församlingens hemsida, facebook eller
instagram. Familjecafeerna börjar måndag 15.8.
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RADIO & TV
Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

(med repris kl. 9.54)
Torsdag 4.8 Anna Maria Böckerman, Helsingfors
Fredag 5.8 Maria Boström, Föglö
Måndag 8.8 Ingemar Johansson, Mariehamn
Tisdag 9.8 Ingemar Johansson, Mariehamn
Onsdag 10.8 Ingemar Johansson, Mariehamn
Torsdag 11.8 Anette Nyman, Purmo
Fredag 12.8 Maria Boström, Föglö
Måndag 15.8 Anders Lindström, Ekenäs (repris)
Tisdag 16.8 Eva Johansson, Mariehamn
Onsdag 17.8 Monika Koskinen, Kuni

Torsdag 4.8 Karolin Högberg, Kökar
Fredag 5.8 Stefan Salonen, Helsingfors
Lördag 6.8 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 7.8 Sanning och sken. Textläsare: Alexandra Äng och Stefan Äng. Producent:
Hedvig Långbacka (repris från 11.8.2019)
Måndag 8.8 Erik Vikström, Borgå
Tisdag 9.8 Camilla Klockars, Vasa
Onsdag 10.8 Bengt Grunér, Saltvik
Torsdag 11.8 Hans Växby, Vanda (repris)
Fredag 12.8 Maria Pettersson, Jakobstad (repris från 13.7.2020)
Lördag 13.8 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 14.8 Trofast förvaltning av Guds gåvor. Textläsare: Maria Björnberg och Kalle Sällström. Producent: Hedvig Långbacka (repris
från 18.8.2019)
Måndag 15.8 Jan-Erik Lindqvist, Helsingfors
(repris)
Tisdag 16.8 Erik Vikström, Borgå
Onsdag 17.8 Camilla Klockars, Vasa

Gudstjänst kl. 13.03
Söndag 7.8 Musikgudstjänst med Ekenäsnejdens svenska församling. Kammarmusikfestivalen Ekenäs sommarkonserter. Predikant:
Anders Lindström. Musiker: Finländska kammarorkesterns stråkkvartett.
Söndag 14.8 Högmässa från Svenska lutherska evangeliföreningens missionsfest i Larsmo. Predikant:
Albert Häggblom. Liturg: Max-Olav Lassila.
Högmässan spelades in den 7 augusti 2022 i
Larsmo kyrka.

Sommarmöte i Kållby 12-14.8.2022
Välkommen att delta i sommarmöte i Kållby.
Mötets tema är “Förtrösta på Herren av hela
ditt hjärta”
Program:
Fredag 12.8: Mötestillfällen kl. 18:00, 18:30, 20:30,
ungdomssamling kl. 22:00.
Lördag 13.8: Mötestillfällen kl.10:00, 10:45, 13:00,
14:45, 15:30, 18:00, 18:45
sångstund kl. 20:30,
ungdomssamling kl. 22:00.
Söndag 14.8 Högmässa kl. 10:00, mötestillfälle
kl. 12:30, barnens sångstund kl. 13:45.
Mötestillfällen kl. 15:00, 15:45, 18:00,
18:45.
Mötestillfällen hålls i bönehuset och det finns också
ett lyssnartälte på området. Radiering sker via radio
LFF (98,00 MHz) och sänds via LFF:s Youtube kanal.
Mera info om mötet finns på www.lff.fi
Arrangör: Kållby fridsförening r.f.

Varmt välkommen till gemenskapen
omkring Guds ord!

Efter tre års paus lockade Kyrkans Ungdoms Pieksämäkiläger i slutet av juli närmare 450 deltagare, vilket är något färre än under vanliga år. På fotot uppe till höger syns tf verksamhetsledare och lägerchef Sabina Wallis (här med sonen Wilhelm), som i augusti efterträds av Matti Aspvik. FOTON: CHRISTA MICKELSSON
KYRKPRESSEN NR 16 • 3.8.2022
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Sophie Törnqvist från Kerko by i norra Borgå tycker om att vara social och få nya vänner. Hon tycker Domkyrkoförsamlingens läger Pellinge 1 har varit en upplevelse.

”Jag är inte så religiös, men
lägret har varit fantastiskt!”
I Borgå går 85 procent av årsklassen i
Domkyrkoförsamlingens konfirmandundervisning, och Borgå exporterar
hjälpledare. Men för allt flera konfirmander är kyrkans termer nya och
främmande. Som Guds Lamm eller
Kristus Frälsaren, säger lägerprästen
Elefteria Apostolidou.
TEXT: JAN-ERIK ANDELIN
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Juliskymningen är blå vid Sankt Olofs kapell i
Pellinge; glesa furor, en mörkgrön klockstapel
och en liten begravningsplats; en blå skiva hav
mellan träden.
Konfirmanderna är 32 på lägret, det ena av
tre som Domkyrkoförsamlingen i Borgå ordnar
i sommar. Kvällsgrillningen har dragit ut på tiden och klockan är över tio. De unga får gå in
genom kapellporten i grupper om fem och på
kapelltrappan, om de vill, ta ett kors i pannan
för kvällens mässa.
– När du var liten och blev döpt gjorde prästen ett likadant kors på din panna och på ditt

– Vi behöver i dag mera upplevelse i undervisningspassen, säger Elefteria Apostolidou.
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undervisningen i våras har Sophie haft väldigt
lite med kyrkan att göra, och det mesta är nytt.
– Det är annorlunda än på religionstimmarna i skolan och det man lär sig om kristendomen fastnar bättre här. Jag vet inte om jag är så
troende, men det fint att höra andra berätta om
sin tro, ett slags allmänbildning.
Sophie börjar i nian i höst och skulle vilja bli
ungdomsterapeut en dag. Och hon vill konfirmera sig för att kunna komma igen här som
hjälpledare.
– Jag tror att jag är bra på att trösta andra och
bry mig om den som är ensam, säger hon och
sväljer lite.

Tack för många nya vänner
Lägerchefen Mats Fontell har sedan 1986 gjort
närmare 100 konfirmandläger.

Korstecken i pannan inför kvällsmässan. Som
minne av dopet en gång.
Ronja Berntzen, Linus Ekholm, Alexander Elers
och Linus Gustafsson trivs som hjälpledare.

bröst, säger lägerprästen Elefteria Apostolidou i alba, stola och sportskor.
Det är frivilligt att ta tecknet som vuxenledaren, historiastuderande Emil Eklund tecknar i
pannan med en blandning av sot och olja ur en
pappmugg. Korsen blir snabba och lite gryniga.
– De går lätt att tvätta bort efteråt, säger ”Ele”
som konfirmanderna kallar sin präst.
Det är kompisarna som gäller. Tar en det svarta korstecknet tar alla. Smiter en grupp förbi den
lilla ritualen in i det dunkla kapellet gör alla det.
Bara någon avböjer med ett artigt "nej tack".
Sophie Törnqvist, 14, stryker håret ur pannan
och får sitt kors fingermålat innan hon går in.
– Jag kommer från Kerko, en liten by
i norra Borgå. Jag är inte en särskilt
religiös person, men det här lägret har varit en fantastisk upplevelse! säger hon.
Före de fyra obligatoriska
kyrkbesöken i konfirmand
Kvällsaction och lekar är en del av
skribagemenskapen.
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I undervisningen om bön har man på lägret fått
tänka sig att man lägger sådant man vill be för
i sina ena hand, och sådant som man vill tacka
för i den andra. Många har bett för sitt mopedprov, någon för sin farmor. Sophie har tackat
för att hon har fått många nya vänner.
I Borgå är konfirmandundervisningen populär. Av årsklassen om 170 unga i staden går
omkring 85 procent i skriban, säger lägerchefen Mats Fontell, ungdomsarbetsledare i församlingen med närmare 100 läger bakom sig.

»Jag tackade för att jag
har fått så många nya
vänner.«
Återväxten i form av nya hjälpledare är god.
Här på lägret är de åtta, och häckar med de andra lägerledarna i den lilla ledarloungen utanför kursgårdens kansli.
– I år har vi till och med ”exporterat” hjälpledare till andra församlingar, Lovisa och Pargas... säger Mats Fontell.
David, 16, tyckte om sin egen skriba och kom
igen i år igen, nu som hjälpledare. Andra har varit med längre. Två av dem håller redan på att utbilda sig för yrkeslivet, Linus, 19 till tradenom
och Alexander, 16, till elmontör. Ronja, 17,
och den andra Linus, 16, går i skola men kommer tillbaka för att lägren är bra avbrott i sommaren. En liten dagpeng får man också, 14 euro.
I vattenkriget när det är fritid blir Ronja som
är tapper motståndare med sin pumppistol ett
småkärt mål för ett gäng konfirmandpojkar.

”Vi har svåra termer”
Lekar och gemenskap är desamma genom
åren. Men själva undervisningen får anpassas
till att många vet rätt så lite om kristendomen
när de kommer till konfirmandundervisningen. Ord som Gud och Jesus har numera knappt
fått förekomma i deras skola, säger lägerprästen Elefteria Apostolidou.
– Kyrkans terminologi är otroligt svår. Vi talar om ”Guds lamm” och ”Kristus som frälsaren” och om så stora saker som dessutom inte går alltid att ens förklara med hjälp av ord.
Man måste få uppleva det. Därför är
det kanske bra att alla våra undervisningspass blir mera baserade på upplevelser. Alla ska få
uppleva att man duger som
man är och finns i Guds stora famn, säger hon.

Men vad har
kyrkan sedan
för unga vuxna?
Rebecka Stråhlman jobbar med den åldersgrupp som allra mest skriver ut sig
ur kyrkan, inom årtiondet efter skriban.
TEXT OCH FOTO: JAN-ERIK ANDELIN
På kvällen har lägerelden
har inte velat ta fart. Korven är efter tidtabell. Konfirmanderna har redan packat
sig otåligt i bänkarna.
Rebecka Stråhlman
står i röken och leder allsång. Alla verserna i Benja- – Det finns många saker man inte
mini-mini kan hon ofelbart lär sig på Teologiska fakulteten.
utantill och vänder samtidigt i en imponerande multi-tasking upp korv från den stora
lägergrillen. När sången är slut ligger 20 rättgrillade korvar suveränt uppserverade på papptallrikar.
Det finns saker man inte fick lära sig vid Teologiska fakulteten, pustar hon efteråt.
Rebecka Stråhlman är präst och sakkunnig på ungdomsfrågor vid Kyrkostyrelsen i Helsingfors. Konfirmandfrågorna ligger visserligen inte på hennes bord, utan på en kollegas. Men
hon har valt att efter all pandemiisolering åka på Pellingelägret, i hennes hemförsamling i Borgå.
På hennes jobb arbetar kyrkan med Stigen, ett slags läroplan
i kyrkan för arbetet med barn och unga inom kyrkan, från 0 till
22 år. Själv jobbar hon med vad som ska hända sedan.
– ”En kyrka för millenialerna” och för de unga vuxna, säger hon.
Skriban och konfirmationen är i dag den största och bredaste kontaktyta kyrkan till Finlands unga. Men sedan?
– Unga vuxna är den kategori kyrkan har svårast att nå.
Många unga vuxna vittnar om att också om de skulle vilja ha
någonting i kyrkan, så finns ingenting för dem. Bron mellan
ungdomsarbetet och livet som ung vuxen.
Borgå stift är ändå inte är helt på drift här, tycker Rebecka
Stråhlman. Både Höstdagarna och Ungdomens kyrkodagar
(UK), som hon ansvarar för vid Kyrkostyrelsen, är smått unika jämfört med de finska stiften.
– Men också där finns framtidsevenemang, lokala happenings och festivaler, och många försök är på gång inom studentarbetet.
Inom kyrkan kan skillnaderna på hur man jobbar vara stora.
Till och med inom Borgå stift är konfirmandundervisningen
olika beroende på ledare, upplägg eller lägerplats. Ändå är basen med undervisning, andakter och fritidskul densamma.
Från den finska delen av kyrkan kommer många idéer om hur
man kan göra.
– Redan när jag var ung och sysslade med konståkning åkte en del i mitt lag på luisteluripari, iskriftskola.
De obligatoriska gudstjänsterna våren före konfirmandlägret blir en allt större utmaning. Många unga går då i dag i kyrkan för första gången i livet.
– För många är det så främmande att vi funderar om man
kunde göra det på något annat sätt. I Åbo har man vänt på det
så att man först efter konfirmandlägret går i gudstjänsterna.
Mera behöver förändras i kyrkans sätt att jobba för att finnas där de unga är.
– Och komma bort från att vara i kyrkan eller i församlingshemmet. Var rör sig de unga, unga vuxna, människor överlag?
Att rucka på vad vi tänker, och gå ut. ”Och göra alla folk till
lärjungar”, säger Rebecka Stråhlman.

17

Kungörelse om
Det förrättas val av medlemmar till kyrkofullmäktige
i enskilda församlingar eller till gemensamma kyrko
fullmäktige och församlingsråd i kyrkliga samfälligheter
för fyraårsperioden 2023 till och med 2026 i alla här
invid nämnda evangelisk-lutherska församlingar. Valet
inleds söndagen den 20 november 2022 senast kl. 11.00
och avslutas samma dag kl. 20.00.
Valbar till förtroendeuppdrag i en församling och i en
kyrklig samfällighet är en för kristen övertygelse känd
konfirmerad församlingsmedlem som fyller 18 år senast
på valdagen och som inte är omyndig. Den som ställer
upp ska ge sitt skriftliga samtycke till kandidaturen och
senast 15.9.2022 ha registrerats som närvarande medlem i församlingen. En församlingsmedlem som innehar
tjänst eller som är anställd av ifrågavarande församling,
kyrkliga samfällighet eller församling inom denna samfällighet kan inte ställa upp som kandidat i valet.
Valmansföreningarnas stiftelseurkunder ska lämnas in
till respektive församlings pastorsexpedition eller, om en
sådan inte finns, till en annan plats som valnämnden har
fattat beslut om, under öppethållningstid, dock senast
den 15 september kl. 16.00. Denna dag hålls samtliga
pastorsexpeditioner öppna åtminstone mellan kl. 12.00
och 16.00, oberoende av sina normala öppettider.
Förteckningen över röstberättigade i valet av medlemmar till kyrkofullmäktige i enskilda församlingar eller till
gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet
i samfälligheter i här invid nämnda församlingar hålls
framlagd till påseende under övervakning för församlingens medlemmar fredagen den 2 september kl. 10–14
och måndagen den 5 september kl. 15–19 på platser
som anges församlingsvis i denna kungörelse.
I förteckningen över röstberättigade upptas som
röstberättigad varje medlem av församlingen som
senast den 15 augusti 2022 registrerats som närvarande
medlem i församlingen och som senast den 20 november 2022 fyller 16 år.
En röstberättigad församlingsmedlem har rätt att
framställa rättelseyrkande om han eller hon utan laga
skäl utelämnats ur förteckningen över röstberättigade.
Yrkande på rättelse i förteckningen över röstberättigade ska göras skriftligt och inlämnas till plats som anges
församlingsvis i denna kungörelse senast den 7 september klockan 16.00. Rättelseyrkandena behandlas på
respektive valnämnds möte måndagen den 3 oktober
efter klockan 16 om inte annat anges.
Därtill kungörs följande uppgifter om valet församlingsvis:
1. Antalet medlemmar som ska väljas till kyrkofullmäktige i enskilda församlingar, eller till gemensamma
kyrkofullmäktige och församlingsrådet i kyrkliga samfälligheter.
2. Plats för inlämning av valmansföreningens handlingar
och avhämtning av blanketter för valet. Blanketter fås
också på https://www.info.forsamlingsvalet.fi/anvisningar/valdokument
3. Plats där förteckningen över röstberättigade finns
framlagd till påseende och vart rättelseyrkande lämnas
in.
4. Telefonnummer för tilläggsinformation om valet.
Information om valet finns också på webbplatsen:
www.forsamlingsvalet.fi.
5. Valnämndens signering av kungörelsen.
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BERGÖ FÖRSAMLING
1. 3 medlemmar väljs till Malax
kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige (totalt
21 medlemmar) och 8 medlemmar till församlingsrådet i Bergö
församling.
2. Pastorskansliet i Petalax,
Thorshagavägen 3, 66240
Petalax. Valmansföreningens
handlingar kan också lämnas
in till Linda West i Bergö kyrka
sö 11.9 kl. 13-16, övriga tider till
kansliet i Petalax.
3. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende
fredagen den 2 september kl.
10-14 och måndagen den 5 september kl. 15-19 i församlingshemmet på Bergö, Bergö Nyvägen 2, 66220 Bergö. Yrkande på
rättelse ska göras skriftligt och
inlämnas till pastorskansliet i Petalax, Thorshagavägen 3, 66240
Petalax. senast 7 september kl.
16. (Postadress Petalax kyrktået
12, 66240 Petalax.)
4. Pastorskansliet tel. 050 587
7353
5. Linda West, valnämndens
ordförande.
ESBO SVENSKA FÖRSAMLING
1. 6 medlemmar väljs till Esbo
svenska församlingars gemensamma kyrkofullmäktige och 14
medlemmar till församlingsrådet
i Esbo svenska svenska församling.
2. Pastorskansliet, Kyrkogatan
10, 02770 Esbo
3. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende
fredagen den 2 september kl.
10-14 och måndagen den 5
september kl. 15-19 på pastorskansliet, Kyrkogatan 10, 02770
Esbo. Yrkande på rättelse ska
göras skriftligt och inlämnas till
pastorskansliet, senast 7 september kl. 16.
4. Pastorskansliet tel (09) 8050
3000 .
5. Annika Olsen Nyberg, valnämndens ordförand
GRANKULLA SVENSKA
FÖRSAMLING
1. 8 medlemmar väljs till Grankulla gemensamma kyrkofullmäktige och 10 medlemmar
till församlingsrådet i Grankulla
svenska församling.
2. Församlingskansliet, Kavallvägen 3, 02700 Grankulla.
Undantagsvis under tiden 20.612.8.2022 Sebastos, Grankullavägen 11, 02700 Grankulla.
3. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende
fredag den 2 september kl. 10-14
och måndag den 5 september
kl. 15-19 på församlingskansliet,
Kavallvägen 3, 02700 Grankulla. Yrkande på rättelse ska
göras skriftligt och inlämnas till
församlingskansliet, Kavallvägen

3, 02700 Grankulla senast den 7
september före kl. 16.
3. Församlingskansliet tfn. 050
500 7000.
4. Magnus Öhman, valnämndens
ordförande.
INGÅ FÖRSAMLING
1. 15 medlemmar väljs till Ingå
församlings kyrkofullmäktige.
2. Församlingskansliet, Bollstavägen 2 A, 10210 Ingå.
3. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende
fredagen den 2 september kl.
10-14 och måndagen den 5
september kl. 15-19 på församlingskansliet, Bollstavägen 2 A,
10210 Ingå. Yrkande på rättelse
ska göras skriftligt och inlämnas
till församlingskansliet, senast 7
september kl. 16.
4. Församlingskansliet tel 09
2219 030.
5. Siv Leppänen, valnämndens
vice ordförande.
JAKOBSTADS SVENSKA
FÖRSAMLING
1. 16 medlemmar väljs till gemensamma kyrkofullmäktige
och 12 medlemmar till församlingsrådet i Jakobstads svenska
församling.
2. Församlingskansliet, Ebba
Brahe esplanaden 2, 68600
JAKOBSTAD
3. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende
fredagen den 2 september kl.
10-14 och måndagen den 5 september kl. 15-19 på Församlingskansliet, Ebba Brahe esplanaden
2, 68600 JAKOBSTAD. Yrkande på
rättelse ska göras skriftligt och
inlämnas till Församlingskansliet,
senast 7 september kl. 16.
4. Församlingskansliet tel 040
3100410.
5. Rainer Karvonen, valnämndens ordförande.
KORSHOLMS SVENSKA
FÖRSAMLING
1. 10 medlemmar väljs till gemensamma kyrkofullmäktige
och 12 medlemmar till församlingsrådet i Korsholms svenska
församling
2. Pastorskansliet Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa.
(Blanketter fås också på https://
www.info.forsamlingsvalet.fi/
anvisningar/valdokument)
3. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende
fredagen den 2 september kl.
10-14 och måndagen den 5
september kl. 15-19 på pastorskansliet, Adelcrantzgränd 1,
65380 VASA. Yrkande på rättelse
ska göras skriftligt och inlämnas till pastorskansliet, senast 7
september kl. 16.
4. Pastorskansliet tel. 0400 415
008.

5. Jussi Lahti, valnämndens
ordförande.
KRISTINESTADS SVENSKA
FÖRSAMLING
1. 13 medlemmar väljs till Kristinestads gemensamma kyrkofullmäktige och 10 medlemmar till
församlingsrådet i Kristinestads
svenska församling.
2. Pastorskansliet, Rådhusgatan
1, 64 100 Kristinestad.
3. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende
fredagen den 2 september kl.
10-14 och måndagen den 5
september kl. 15-19 på pastorskansliet, Rådhusgatan 1, 64 100
Kristinestad. Yrkande på rättelse
ska göras skriftligt och inlämnas till pastorskansliet, senast 7
september kl. 16.
4. Pastorskansliet tel 06 22 11073
5. Daniel Norrback, valnämndens
ordförande.
KRONOBY FÖRSAMLING
1. 19 medlemmar väljs till kyrkofullmäktige i Kronoby församling.
2. Församlingskanslierna,
Kyrkvägen 30, 68500 Kronoby,
Hästbackavägen 1, 68700 Terjärv
och Kyrkbackavägen 15, 68410
Nedervetil.
3. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende
fredagen den 2 september kl.
10-14 och måndagen den 5 september kl. 15-19 på församlingskanslierna, Kyrkvägen 30, 68500
Kronoby, Hästbackavägen 1,
68700 Terjärv och Kyrkbackavägen 15, 68410 Nedervetil.
Yrkande på rättelse ska göras
skriftligt och inlämnas till något
av församlingskanslierna, senast
7 september kl. 16.
4. Församlingkansliet tel 040
868 6901.
5. Sabina Wallis, valnämndens
ordförande.
KVEVLAX FÖRSAMLING
1. 6 medlemmar väljs till Korsholms gemensamma kyrkofullmäktige och 10 medlemmar
till församlingsrådet i Kvevlax
församling.
2. Pastorskansliet, Kvevlaxvägen
7, 65530 Kvevlax. Blanketter
fås också på https://www.info.
forsamlingsvalet.fi/anvisningar/
valdokument
3. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende
fredagen den 2 september kl.
10-14 och måndagen den 5
september kl. 15-19 på pastorskansliet, Kvevlaxvägen 7, 65530
Kvevlax. Yrkande på rättelse ska
göras skriftligt och inlämnas till
pastorskansliet senast 7 september kl. 16.
4. Pastorskansliet tel. 044 546
2301
5. Fredrik Kass, valnämndens
ordförande
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församlingsval
KYRKSLÄTTS SVENSKA
FÖRSAMLING
1. 10 medlemmar väljs till
Kyrkslätts församlingars gemensamma kyrkofullmäktige och 12
medlemmar till församlingsrådet
i Kyrkslätts svenska församling
2. Pastorskansliet, Kyrkstallsvägen 2, 02400 Kyrkslätt
3. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende
fredagen den 2 september kl.
10-14 och måndagen den 5
september kl. 15-19 på pastorskansliet, Kyrkstallsvägen
2, 02400 Kyrkslätt. Yrkande på
rättelse ska göras skriftligt och
inlämnas till pastorskansliet,
senast 7 september kl. 16.
4. Församlingsassistent Jan-Erik
Strömberg, 0400 828 547
5. Anita Aaltonen, valnämndens
ordförande
LARSMO FÖRSAMLING
1. 19 medlemmar väljs till Larsmo
församlings kyrkofullmäktige.
2. Larsmo pastorskansli, Marieholmsvägen 23, 68570 LARSMO.
3. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende
fredagen den 2 september kl.

10-14 och måndagen den 5
september kl. 15-19 på pastorskansliet, Marieholmsvägen
23, 68570 LARSMO. Yrkande på
rättelse ska göras skriftligt och
inlämnas till pastorskansliet,
senast 7 september kl. 16.
4. Pastorskansliet tel 040 868
6950.
5. Daniel Asplund, välnämndens
ordförande.
MALAX FÖRSAMLING
1. 13 medlemmar väljs till Malax
kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige (totalt
21 medlemmar) och 10 medlemmar till församlingsrådet i Malax
församling.
2. Pastorskansliet, Snickerivägen
2, 66100 Malax.
3. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende
fredagen den 2 september kl.
10-14 och måndagen den 5
september kl. 15-19 på pastorskansliet, Snickerivägen 2,
66100 Malax. Yrkande på rättelse ska göras skriftligt och inlämnas till pastorskansliet, senast
7 september kl. 16. (Postadress
Snickerivägen 2, 66100 Malax.)

4. Pastorskansliet tel. 050 462
9575
5. Tomi Tornberg, valnämndens
ordförande.
NYKARLEBY FÖRSAMLING
1. 19 medlemmar väljs till
Nykarleby församlings kyrkofullmäktige

på rättelser ska göras skriftligt
och inlämnas till pastorskansliet,
senast 7 september kl. 16.
4. Pastorskansliet tel. 040 8687
040
5. Gurli Dumell, valnämndens
ordförande
Fortsätter på nästa uppslag

Domkapitlet har tagit initiativ till en sammanslagning av Bergö, Malax och Petalax församlingar. Frågan
om en sammanslagning avgörs sannolikt av Kyrkostyrelsen under hösten. Ifall Kyrkostyrelsen besluter
att en ny församling bildas av Bergö, Malax och Petalax församlingar från och med 1.1.2023 ersätts
kungörelserna för Bergö, Malax och Petalax församlingar av följande gemensamma kungörelse:

DEN EVENTUELLA NYA FÖRSAMLING SOM
BILDAS AV BERGÖ, MALAX OCH PETALAX
FÖRSAMLINGAR
1. 19 medlemmar väljs till kyrkofullmäktige i den
nya församling som bildas av Bergö, Malax och
Petalax församlingar.
2. Pastorskansliet i Malax, Snickerivägen 2,
66100 Malax. Pastorskansliet i Petalax, Thorshagavägen 3, 66240 Petalax. Valmansföreningens
handlingar kan också lämnas in till Linda West
i Bergö kyrka sö 11.9 kl. 13-16, övriga tider till
kanslien i Petalax eller Malax.
3. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende fredagen den 2 september kl.
10-14 och måndagen den 5 september kl. 15-19

tror hoppas älskar
#FÖRSAMLINGSVALET

2. Pastorskansliet, Gustav
Adolfsgatan 5, 66900 Nykarleby
3. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende
fredagen den 2 september kl.
10-14 och måndagen den 5
september kl. 15-19 på pastorskansliet, Gustav Adolfsgatan
5, 66900 Nykarleby. Yrkande

Kungörelse

EV. LUTH. KYRKAN I FINLANDπ

i Pastorskansliet i Malax, Snickerivägen 2, 66100
Malax , Pastorskansliet i Petalax, Thorshagavägen 3, 66240 Petalax, samt församlingshemmet på Bergö, Bergö Nyvägen 2, 66220 Bergö.
Yrkande på rättelse ska göras skriftligt och
inlämnas till pastorskansliet i Malax eller Petalax
senast 7 september kl. 16. (Postadress till
kansliet i Petalax är Petalax kyrktået 12, 66240
Petalax.)
4. Pastorskansliet i Malax, tel. 050 462 9575.
Pastorskansliet i Petalax tel. 050 587 7353.
5. Tomi Tornberg, valnämndens ordförande i
Malax församling; Susie Ribacka, valnämndens
ordförande i Petalax församling; Linda West,
valnämndens ordförande i Bergö församling.

tror hoppas älskar
#FÖRSAMLINGSVALET

Kungörelse

EV. LUTH. KYRKAN I FINLANDπ

KUNGÖRELSE OM KANDIDATNOMINERING

KUNGÖRELSE OM RÖSTLÄNGDEN

Den 20.11.2022 förrättas församlingsval i de evangelisk-lutherska församlingarna i Helsingfors.
Vid valet väljs förtroendevalda för en fyraårig mandatperiod som börjar år 2023.

De evangelisk-lutherska församlingarna i Helsingfors förrättar församlingsval
den 20.11.2022.

De svenska församlingarna i Helsingfors väljer medlemmar till ifrågavarande församlings församlingsråd och till Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige enligt följande:

Vid valet väljs medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsråden.

Till
församlingsrådet

Till
kyrkofullmäktige

Johannes

14

Matteus
Petrus

Församling

Telefonnummer

Pastorskansliets adress

4

09 2340 7700

Högbergsgatan 10, 00120

12

3

09 2340 7300

Åbohusvägen 3, 00900

12

3

09 2340 7100

Skogsbäcksvägen 15, 00630

Valbar till församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige är en person som:
•
•
•
•
•
•

Röstberättigad vid församlingsvalen är varje församlingsmedlem som senast
den 15.8.2022 upptagits som närvarande medlem i församlingens böcker och
som senast den 20.11.2022 fyller 16 år.
Röstlängden för de enskilda församlingarna är under övervakning framlagda för
granskning i respektive församlings pastorskansli fredagen den 2 september
kl 10–14 och måndagen den 5 september kl 15–19.
Församling

Telefonnummer

Pastorskansliets adress

Johannes

09 2340 7700

Högbergsgatan 10, 00120

Matteus

09 2340 7300

Åbohusvägen 3, 00900

Petrus

09 2340 7100

Skogsbäcksvägen 15, 00630

senast den 15.9.2022 antecknats som närvarande medlem av församlingen
konfirmerats senast den 15.9.2022 och som fyllt 18 år senast den 20.11.2022
är känd för sin kristna övertygelse
gett sitt skriftliga samtycke till kandidaturen
inte är omyndig
inte innehar en tjänst eller är anställd av i Helsingfors kyrkliga samfällighet eller någon församling
som hör till samfälligheten.

Rättelseyrkande gällande röstlängden kan göras av den som anser att han /
hon orättmätigt utelämnats ur röstlängden eller att anteckningen om honom /
henne i röstlängden inte är korrekt.

Valmansföreningarnas stiftelseurkunder skall, skilt för valet av medlemmar till församlingsrådet
och för valet av gemensamma kyrkofullmäktige, senast den 15.9.2022 före kl. 16 tillställas ifrågavarande församlings pastorskansli på ovan nämnda adress. Stiftelseurkunderna riktas till församlingens valnämnd.

Rättelseyrkande skall göras skriftligt och inlämnas till ifrågavarande pastorsexpedition senast kl 16.00, onsdagen den 7 september 2022. Församlingens
valnämnd sammanträder måndagen den 3 oktober 2022 för att behandla
eventuella yrkanden på rättelse av röstlängden.

Blanketter för valmansföreningarnas stiftelseurkunder jämte bilagor finns på samtliga ev.luth.
församlingars pastorskanslier och på webben: forsamlingsvalet.fi.

Helsingfors den 12 maj 2022

Helsingfors den 12 maj 2022

HELSINGFORS KYRKLIGA
SAMFÄLLIGHETS CENTRALVALNÄMND

HELSINGFORS KYRKLIGA
SAMFÄLLIGHETS CENTRALVALNÄMND

Vice ordförande Riikka Reina
Sekreterare Henna Saarinen

Vice ordförande Riikka Reina
Sekreterare Henna Saarinen
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Kungörelse om församlingsval
NÄRPES FÖRSAMLING
1. 23 medlemmar till kyrkofullmäktige i Närpes församling
2. Närpes pastorskansli, Kambvägen 2C, 64200 Närpes
3. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende fredag 2 september kl.
10-14 och måndag 5 september
kl. 15-19 på pastorskansliet,
Kambvägen 2C, 64200 Närpes. Yrkande på rättelse ska
göras skriftligt och inlämnas till
pastorskansliet, senast onsdag
7 september kl. 16
4. Tel.nr. till pastorskansliet
040-7117692 (må-on kl. 08-16)
5. Stefan Mannsén, valnämndens ordförande

ge i Pedersörenejdens kyrkliga
samfällighet och 12 medlemmar
till församlingsrådet i Pedersöre
församling.
2. Församlingskansliet, Vasavägen 116, 68600 Jakobstad.
3. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende
fredagen den 2 september kl.
10-14 och måndagen den 5 september kl. 15-19 på församlingskansliet, Vasavägen 116, 68600
Jakobstad. Yrkande på rättelse
ska göras skriftligt och inlämnas
till församlingskansliet, senast 7
september kl. 16.
4. Församlingskansliet tel 040
3100 440.
5. Tommy Olin, valnämndens
ordförande.

PEDERSÖRE FÖRSAMLING
1. 16 medlemmar väljs till
gemensamma kyrkofullmäkti-

PETALAX FÖRSAMLING
1. 5 medlemmar väljs till Malax
kyrkliga samfällighets gemen-

KUNGÖRELSE OM KANDIDATUPPSTÄLLNINGEN
I Borgå svenska domkyrkoförsamling förrättas
20.11.2022 församlingsval enligt 23 kap. 9 § 2 mom.
i kyrkolagen för att för den fyraårsperiod som inleds i
början av 2023 välja 15 medlemmar till gemensamma
kyrkofullmäktige i Borgå kyrkliga samfällighet och 14
medlemmar till församlingens församlingsråd.
Valbar till de ovan nämnda förtroendeuppdrag är enligt
KL 23 kap. 2 § och 3 § i kyrkolagen en kandidat som
1) senast 15.9.2022 har registrerats som närvarande
medlem i församlingen,
2) är konfirmerad senast 15.9.2022 och fyller 18 år
senast 20.11.2022,
3) är känd för sin kristna övertygelse,
4) inte är omyndig,
5) har gett ett skriftligt samtycke till att kandidera, och
som
6) inte är anställd som tjänsteinnehavare eller
arbetstagare i arbetsavtalsförhållande i
Borgå kyrkliga samfällighet eller i en församling som
hör till denna samfällighet.
En valmansförenings stiftelseurkund för valet inklusive
bilagor ska senast 15.9.2022 kl. 16.00 lämnas till
pastorskansliet, Lundagatan 5, 06100 Borgå, som håller
öppet måndag - fredag kl. 9:00 - 13:00 samt 15.9.2022
kl. 9:00–16.00.

samma kyrkofullmäktige (totalt
21 medlemmar) och 8 medlemmar till församlingsrådet i
Petalax församling.
2. Pastorskansliet, Thorshagavägen 3, 66240 Petalax.
3. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende
fredagen den 2 september kl.
10-14 och måndagen den 5
september kl. 15-19 på pastorskansliet, Thorshagavägen
3, 66240 Petalax. Yrkande på
rättelse ska göras skriftligt
och inlämnas till pastorskansliet, senast 7 september kl. 16.
(Postadress Petalax kyrktået 12,
66240 Petalax.)
4. Pastorskansliet tel. 050 587
7353
5. Susie Ribacka, valnämndens
ordförande.

dens ordförande.

REPLOTS FÖRSAMLING
1. 4 medlemmar väljs till gemensamma kyrkofullmäktige och 8
medlemmar till församlingsrådet
i Replots församling
2. Pastorskansliet, Prästgårdsvägen 9, 65800 REPLOT.
(Blanketter fås också på https://
www.info.forsamlingsvalet.fi/
anvisningar/valdokument)
3. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende
fredagen den 2 september kl.
10-14 och måndagen den 5
september kl. 15-19 på pastorskansliet Prästgårdsvägen
7, 65800 Replot. Yrkande på
rättelse ska göras skriftligt och
inlämnas till pastorskansliet,
senast 7 september kl. 16.
4. Pastorskansliet tel. 044
3560543.
5. Göran Back, valnämndens
ordförande.

SOLFS FÖRSAMLING:
1. 4 medlemmar väljs till gemensamma kyrkofullmäktige
och 8 medlemmar till församlingsrådet i Solfs församling
2. Pastorskansliet, Västersolfvägen 12, 65450 SOLF. (Blanketter
fås också på https://www.info.
forsamlingsvalet.fi/anvisningar/
valdokument)
3. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende fredagen den 2 september
kl. 10-14 och måndagen den 5
september kl. 15-19 på pastorskansliet, Västersolfv. 12, 65450
Solf. Yrkande på rättelse ska
göras skriftligt och inlämnas till
pastorskansliet, senast 7 september kl. 16.
4. Pastorskansliet tel. 044 770
8122.
5. Alf-Martin Haagensen, valnämndens ordförande.

RIKSSVENSKA OLAUS PETRI
FÖRSAMLINGEN
1. 11 medlemmar väljs till Rikssvenska Olaus Petri församlingens kyrkofullmäktige.
2. Församlingens kansli, Minervagatan 6, 00100 Helsingfors.
3. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende
fredagen den 2 september kl.
10-14 och måndagen den 5
september kl. 15-19 på församlingens kansli, Minervagatan
6, 00100 Helsingfors. Yrkande
på rättelse ska göras skriftligt
och inlämnas till församlingens
kansli, senast 7 september kl. 16.
4. Församlingens kansli tel 050
417 9234.
5. Kristina Thelestam, valnämn-

SIBBO SVENSKA FÖRSAMLING
1. 12 medlemmar väljs till Sibbo
svenska församlings gemensamma kyrkofullmäktige och 12
medlemmar till församlingsrådet
i Sibbo svenska församling.
2. Pastorskansliet, Stora byvägen 1, 04130 Sibbo.
3. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende
fredag 2.9.2022 klockan 10–14
och måndag 5.9.2022 klockan
15–19 på pastorskansliet, Stora
byvägen 1, 4130 Sibbo. Yrkande
på rättelse ska göras skriftligt
och inlämnas till pastorskansliet,
senast 7 september kl. 16.
4. Pastorskansliet tfn 09-239
1005.
5. Peter Wikström, valnämndens
ordförande.

TAMMERFORS SVENSKA
FÖRSAMLING
1. 2 medlemmar väljs till den
kyrkliga samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktige
och 8 medlemmar till Tammerfors svenska församlings
församlingsråd.
2. Pastorskansliet, Näsilinnankatu 26, 4e våningen, 33200
Tammerfors.
3. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till
påseende för församlingens
medlemmar fredag 2.9.2022
klockan 10–14 och måndag 5.9
2022 klockan 15–19 i Tammerfors ev.luth. församlingars
kundservice, Näsilinnankatu 26,
1a våningen, 33200 Tammerfors.

Rättelseyrkandet ska framställas skriftligt och senast 7.9.
2022 före kl. 16.00 lämnas in till
pastorskansliet.
4. Pastorskansliet tfn 040 804
8022.
5. Pia Forss, valnämndens
ordförande.
VANDA SVENSKA
FÖRSAMLING
1. 3 medlemmar väljs till Vanda
församlingars gemensamma
kyrkofullmäktige och 12 medlemmar till församlingsrådet i
Vanda svenska församling.
2. En valmansförenings stiftelseurkund för valet inklusive
bilagor ska senast 15.9.2022
klockan 16.00 lämnas till
Info-disken i Dickursby kyrkas
nedre aula (Stationsvägen 12a,
01300 Vanda). Kyrkan är öppen
må-fre 7:30-21 samt lö-sö
9-18.
3. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende fredagen den 2 september
kl. 10-14 och måndagen den
5 september kl. 15-19 i Dickursby kyrka, utrymmet Ljus
på bottenplan (Stationsvägen
12a, 01300 Vanda). Yrkande på
rättelse ska göras skriftligt och
inlämnas till Info-disken i Dickursby kyrka senast 7 september
kl. 16.00.
4. Tilläggsinformation fås från
pastorskansliet tel. 09 8306 262
(må-fre 9-13).
5. Harriet Forsman-Ryhänen,
valnämndens ordförande.
VÄSTÅBOLANDS SVENSKA
FÖRSAMLING
1. 20 medlemmar väljs till Pargas
kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige, 12
medlemmar till Väståbolands
svenska församlings församlingsråd
2. Väståbolands svenska församlings pastorskansli, Kyrkoesplanaden 3, 21600 Pargas
3. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende
fredagen den 2 september kl.
10-14 och måndagen den 5
september kl. 15-19 på pastorskansliet, Kyrkoesplanaden
3, 21600 Pargas. Rättelseyrkan
ska göras skriftligt och inlämnas till pastorskansliet senast 7
september kl. 16.
4. Pastorskansliet tfn 040 312
4410
5. Henric Schmidt, valnämndens
ordförande

Stiftelseurkundsdokument med bilagor finns tillgängligapå pastorskansliet och på webbplatsen info.församlingsvalet.fi.
Borgå 6.6.2022
För valnämnden i Borgå svenska domkyrkoförsamling
Kasten Österholm, ordförande

BYGG, MASKIN, VERKTYG OCH FÄRGVARUHUSET

64200 NÄRPES, INDUSTRIOMRÅDET
VÄLKOMMEN TILL BYGDENS EGET VARUHUS
HUSHÅLLSMASKINER, BYGGMATERIAL,
VERKTYG, MASKINER, MÅLFÄRGER,
MASKINUTHYRNING
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sandmarketing@netikka.fi
347 5700
Tel växel
Ole
Sture
Therese
Henrik
Jens-Magnus
Tony
Benjamin

041 4429122
050 5644387
050 3421157
045 6121789
0400 262504
040 5255503
0400 807944
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LOJO FÖRSAMLING
KUNGÖRELSE OM KANDIDATUPPSTÄLLNINGEN
Lojo församling förrättas församlingsval enligt 23 kap. 9 § 2 mom. i kyrkolagen (KL) 20.11.2022, för
att för den fyraårsperiod som inleds i början av 2023 välja 33 medlemmar till kyrkofullmäktige
Valbar till det ovan nämnda förtroendeuppdraget är enligt 23 kap. 2 § och 3 § i kyrkolagen
en kandidat som:
4) inte är omyndig
1) senast 15.9.2022 har registrerats som närvarande medlem i församlingen
5) har gett ett skriftligt samtycke till att kandidera
2) är konfirmerad senast 15.9.2022 och fyller 18
6) inte är anställd som tjänsteinnehavare eller
år senast 20.11.2022
arbetstagare i arbetsavtalsförhållande i församlingen
3) är känd för sin kristna övertygelse
https://mail.google.com/mail/u/0/
En valmansförenings stiftelseurkund för valet inklusive bilagor ska senast 15.9.2022 klockan 16.00
lämnas till församlingskansliet, som håller öppet måndag-onsdag kl. 9:00 – 12:00 samt 15.9.2022
klockan 9.00–16.00. Adressen är Larsgatan 40, 08100 LOJO. Valmansföreningens stiftelseurkunder
med bilagor finns tillgängliga på församlingens kansli och på webbplatsen info.församlingsvalet.fi.
Lojo 14.6.2022
För valnämnden i Lojo församling, Ordförande Antti Pihakari

Semesterdagar för
närståendevårdare
och omsorgstagare
på Lohja Spa & Resort i Karislojo
7–11.11 eller på Härmä Spa i
Ylihärmä 14–18.11.2022
Vill du och en närstående som du har
omsorg om åka på semester tillsammans?
Information och ansökningsblankett:
www.semester.fi/start
www.folkhalsan.fi/semesterstod
Sista ansökningsdag är 19.9.2022.
Svenska semesterförbundet:
Susanna Stenman........ tfn 050 304 7642
Folkhälsan:
Eva Björkqvist ............... tfn 040 516 5679, Åboland
Ann-Christine Wiik ..... tfn 044 788 3772, Nyland
Pia Nabb.......................... tfn 050 542 8175, Österbotten
Anki Elvström ............... tfn 050 467 6657, Österbotten

Njut av vårt rika lunchbord
måndag till fredag kl 11-16 (13€).
Lördag kl 12-16 (16€)
Obs! Pensionärer får en rabatt på 10%.
Välkommen!

Lokalproducerade fyrar och stenkorgar från

www.selmas.fi

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

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

SPA/HÄLSORESA
PÄRNU TERVIS
2020-02-03 14:16
ESTLAND

HOTELL & RESTAURANG GULLVIVAN
29 dubbelrum 2 enklarum / huonetta
25 båtplatser / venepaikkaa
Restaurang med A-rättigheter / Ravintola A-oikeuksilla
Båtar och fiskepaket / Veneitä ja kalastuspaketteja

tel. +358 (0)18 56350
www.hotellgullvivan.aland.fi
gullvivan@aland.net
Brändö, Åland
VÄLKOMNA ! TERVETULOA! WELCOME!
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4.9 - 10.9.2022
Helpension
555€
Halvpension
500€
BUSS-BÅT-HELPENSION
LÄKARBESÖK6 DAGARS BEHANDLINGSPAKET
(3 BEH. PER DAG)
RUTT: PARGAS-KIMITOEKENÄS O.S.V.
TERVIS HAR SERVICE
ÄVEN PÅ SVENSKA

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

SeBB Ab
Bygg och Borrteknik
 Allt inom Byggnadsbranschen
 Diamantborrning
Borrning, Sågning och piikning av betong

FRÅGA MERA PÅ

 Saneringar
 Uthyres Norcar Minilastare

partours@parnet.fi

Sebastian Norrgård 050-5588580

PARTOURS
0440 524911
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Kimitoöns församling är en tvåspråkig
skärgårdsförsamling med 5000 medlemmar.
Församlingen lediganslår en tjänst som

DIAKONIARBETARE (100%)
Platsannonsen finns i sin helhet på vår hemsida
www.kimitoonsforsamling.fi.
Ansökningstiden går ut 15.08.2022 kl. 13.00

Kimitoöns församling
Kristinestads svenska församling lediganslår en tjänst som

ungdomsarbetsledare (100 %)
Ligger junior-, ungdoms- och konfirmandarbete dig varmt om
hjärtat? Tycker du också om läger och att jobba med sociala
medier? Tycker du det är viktigt att samverka med andra
aktörer på en liten ort? I så fall ska du söka som ungdomsarbetsledare till Kristinestad.
Behörighetskrav för tjänsten är examen för ungdomsarbetsledare i enlighet med kyrkans författningssamling nr 137
(socionom YH). Språkkraven är utmärkta kunskaper i svenska
och nöjaktiga kunskaper i finska. Den som blir vald bör vara
konfirmerad medlem av ev. luth. kyrkan i Finland.

MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Söker tillfälligt boende i Åbo
pga. renovering i min nuvarande lägenhet 28.8-14.10.
Har du ett extra rum ledigt
och kan tänka dig ha en
skötsam studerande som
inneboende?
Lisette: 0443648733
Barnmorskestuderande
önskar hyra etta el. motsv.
i Helsingfors.
0407253757/Anna
Skötsamt studerandepar
söker två-rummare i
Helsingfors, min. 55 km2.
Tel. 0442778661/Saskia
Min son, en skötsam ung
man på 22 år, inleder sina
studier på Arcada i augusti.
Så vi söker en trevlig etta i
Helsingfors, helst i Arcadas
närområde, men allt
beaktas.
Tel. 050 525 6806 / Malin

Skötsam och rökfri 22-årig
kvinna söker lägenhet i
Åbo centrum. Nära till ÅA
är ett plus. Kontakta
0401513504.
Vi kommer från mitten av
september att flytta till
Helsingfors och bli
föreståndarpar i
Saalemförsamlingen. Vi
önskar hyra en 3:a eller
större i centrala
Helsingfors. Vi är två
vuxna, har båda jobb, är
djur- och rökfria. Vänligen
kontakta Stefan Sigfrids på
tfn: +46-76-5470903 el.
epost: ssigfrids@gmail.com
Ordentlig och rökfri
universitetsstuderande
söker etta i Helsingfors
Tel: 041-3632555
Skötsam rökfri
ingenjörsstuderande söker
etta i Vasa Brändö/centrum
från 29.8. Emil
0406750077

Hej! Med.stud. önskar hyra
en etta i Åbo. Ring 050
3455 554

Arbetet inleds 1.11.2022 eller enligt överenskommelse. Innan
tjänsten tillträds ska den som väljs visa ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom. Prövotid 6 månader.
Lön enligt KyrkTAK, kravgrupp 502.
Ansökan med CV lämnas in senast 19.8.2022 kl. 16.00 till
Kristinestads svenska församling, PB 59, 64101 Kristinestad
eller via epost: daniel.norrback@evl.fi
Frågor kan riktas till kyrkoherde Daniel Norrback,
tel: 040-5862370

Välkommen till Lappo, Brändö
- en genuin skärgårdsupplevelse

www.pellas.ax

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

UTHYRES
Nyrenoverad tvåa (42 m2) i
Åshöjden, Helsingfors.
Lugnt läge, bra
förbindelser.
braheplan@outlook.com /
044 9122 780 (helst sms)
3r+k+balkong i Mejlans,
Hfors. Ljus och delvis
möblerad. Uthyres från
september. Hyra: 1350
e/mån inklusive vatten.
Tel. 045-1214134/Anton
UTHYRES
Trevlig möblerad tvåa om
42 kvm på Fredsgatan 9 i
Åbo uthyres från 1.9 eller
slutet av augusti till maj.
Lugnt läge, 4 våningen,
hiss. Hyra inklusive vatten
och el 600 euro. Lgh
passar bäst för en person.
Ring 040 734 65 81 efter
7.8.
Tvåa på Drumsö (39,5 m2)
i fint skick, bl.a.
nyrenoverat badrum. Nära
till simstrand, förbindelser
och service. Hyra 990€.
Vatten och el tillkommer.
För info och bilder:
0400244763.
3 r+kök i Vasa Skolhusg 13
uthyres för 1.9-31.5.
Studiebost för 2, hyra 600 e.
tfn 0442794907 / Johan
I Vasa 2 r o kök (62 kvm),
glas.balkong. Nära
stranden 050- 5508218
2 rum, kokvrå, badrum,
balkong, 42.5 m2 på Stockholmsgatan 7 i Mejlans,
Helsingfors. Badrummet
förnyat 2004, bra bastu i
huset. Lugnt och bra läge.
Ledig från 1.9.22. Hyra 980 e/
mån. Kontakt 050-5520780
el 050-3771448.

KÖPES
Biståndsarbetande familj
önskar köpa havsnära
sommarställe med bilväg
för somrarna hemma i
Finland. Har du det vi söker
i Jakobstadstrakten? Ta
kontakt med Sara och
Benny 046 620 3947 eller
benny.salo@gmail.com

www.siggpac.fi
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Din marknadsannons lämnar
du enklast in via vårt webbverktyg som finns på
www.kyrkpressen.fi.
Priset är 4,50€ per rad.
För annonser som lämnas in
per telefon på nummer
040 831 6614 (ej sms)
eller via epost till adressen
annons@kyrkpressen.fi
tillkommer en servicekostnad på 5€.
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OPINION
Skicka insändaren till: Kyrkpressen/opinion, Södra kajen 8, 01300 Helsingfors. E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi. Glöm inte namn, adress och telefonnummer. Standardlängden
för de kortare insändarna är 1 200 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna.

Kyrkans framtid

Vägen framåt för kyrkan
I intervjun med Edgar Wickström i förra numret av KP ställer han en del viktiga frågor
om kyrkans vision och målsättning, eller snarare bristen
på sådana. Hans frågor är angelägna och inbjuder till en diskussion om hur vi arbetar och
vilken väg vi väljer framöver.
I intervjun tangerar Wickström även en del andra frågeställningar, som bland annat om Kyrkostyrelsen behövs,
men jag väljer att inte kommentera dem här eftersom utrymmet är begränsat. Låt mig
bara notera att det finns saker
som sköts bäst och effektivast
centralt. Dit hör produktionen
av gudstjänster, andakter och
andliga program i radio och TV
i samarbete med YLE. I dagsläget är fem anställda vid Kyrkostyrelsen involverade i dessa
uppgifter. I Borgå stift har vi
också valt att ha till exempel
en präst för omsorgsarbetet och

”Nu vet jag inte om kyrkans senaste
strategi Öppna dörrar som godkändes 2020 har gått Wickström förbi.
Den talar bland annat om vikten av
att ha öppna dörrar utåt, inåt och för
nya möjligheter.”
en dövpräst på 60 procent. Ingenting säger att det måste vara på det här sättet. De lokala församlingarna ansvarar för
den andliga vården av alla sina medlemmar och man kan
också tänka sig en modell där
de fullt ut ansvarar för arbetet
bland kognitivt funktionshindrade och döva och ser till att
någon bland personalen har de
färdigheter som behövs för detta arbete.
Men så till Wickströms undran över kyrkans bristande vision och vilken väg den skall
gå. Frågan är viktig och det är

bra att den lyfts. Varje organisation och företag behöver en
vision för sin verksamhet, så
också kyrkan och dess församlingar.
Teologiskt finns visionen redan i missionsbefallningen om
att gå ut och göra alla folk till
lärjungar, döpa och lära. Sedan
bör den konkretiseras från tid
till tid. Jag kommer ihåg från
min studietid hur vi inom Studentmissionen ofta pratade om
att göra Kristus känd, trodd
och älskad. En kort och klar
vision och formulering av vägen framåt.

Nu vet jag inte om kyrkans
senaste strategi Öppna dörrar som godkändes 2020 har
gått Wickström förbi. Den talar bland annat om vikten av
att ha öppna dörrar utåt, inåt
och för nya möjligheter. Strategin som kan tillämpas både
centralt, på stiftsplanet och lokalt har fått mycket goda vitsord för att den är konkret, tydlig och inspirerande.
Om man i församlingarna
funderar på och tvekar inför
vägen framåt så kan det vara
skäl att utgående från strategin fundera på hur man öppnar dörrarna utåt. Hur når vi
våra medlemmar, barnen ungdomarna och millennialerna?
Vilka resurser har vi och vem
samarbetar vi med?
Lika viktigt i strategin är
att öppna dörrarna inåt och
lyfta de andliga källflödena
med bön, bibelläsning, retreater och pilgrimsvandringar.

I strategin Öppna dörrar betonas även vikten av att öppna upp för nya möjligheter. I
en postpandemisk tid med ett
ständigt sjunkande medlemstal är det viktigt att församlingen samtalar om de möjligheter man har. Det blir inte som
förr men det kan ändå bli bra.
Så tack Edgar för att du vågade tänka högt och utmana. De
frågeställningar om visionen
och vägen som du aktualiserar
i intervjun är för viktiga för att
avfärdas eller tigas ihjäl. Samtal om målsättningarna och vägen framåt behöver föras kontinuerligt. Och då kan strategin Öppna dörrar vara till god
hjälp och inspiration. Den är
verklighetsnära och konkret,
trots att den utarbetats av en
arbetsgrupp tillsatt av Kyrkostyrelsen.

de hamnat i. Enda sättet att få
en god centralstyrning är stora församlingar.
Slutet av intervjun visar ändå
att Edgar nog förstår svårigheterna. Kyrkan har utmaningar,
men kan inte kopiera företagsvärlden, utan måste vara kyrka.
Under den tid jag varit med
har ledarskapet och ledarskapsutbildningen tagit stora steg framåt i kyrkan. Själv
tror jag att nyckeln till en god
utveckling ligger där. Men en
sak man ytterligare kunde ta i
är att förkorta vägen från präst-

vigning till kyrkoherdebehörighet och ledande poster i stiftet för sådana som redan har ledarskapserfarenhet från sin tidigare yrkesbana. I dagens läge
förlorar vi mycket ledarskapskunnande då t.ex. Edgar inte
har 30 år på sig att i aktiv församlingstjänst ge av sitt kunnande.

SIXTEN EKSTRAND
direktor för Kyrkans central
för det svenska arbetet

Kyrkans framtid

Inget nytt i kritik av kyrkan
Prästkollegan Edgar Vickströms intervju i KP är ytterst
relevant och berör många viktiga frågor om kyrkan och vårt
sätt att fungera. Edgar har erfarenhet och kunnande från arbetsliv och ledarskap. Med närmare 30 år som kyrkoherde vill
jag gärna ta i den här diskussionen i förhoppning om att vi
tillsammans kunde ta ett litet
steg framåt.
Jag har ett minne från en kyrkoherdekonferens för kanske
20 år sen då en kollega sa att vi
de facto inte riktigt vet vad vi
sysslar med. Edgar säger att vi
inte har nån målsättning, enkel
och mätbar. Det är samma sak.
Men sen när jag med förväntan läser Edgars förslag till lösning så hittar jag inget nytt. Vi
ska ”missionera på riktigt”, vi
ska modernisera det kristna
budskapet, vi ska ut i samhället
och aktivera mänskor i kyrkan.
Den kyrkoherde, eller ens aktiv
inom kyrkan, som inte tycker
att allt detta låter bekant sen
tiotals år tillbaka kan sträcka
upp handen. Inte heller har vi
här de konkreta målsättningKYRKPRESSEN NR 16 • 3.8.2022

”Ytterligare höjer jag lite på ögonbrynen när jag läser det nästan populistiska förslaget att kyrkostyrelsen
borde ”läggas ned helt och hållet.”
arna som kunde styra våra val
i vardagen.
Ytterligare höjer jag lite på
ögonbrynen när jag läser det
nästan populistiska förslaget
att kyrkostyrelsen borde ”läggas ned helt och hållet”. Att
säga att vi i församlingarna
borde göra oss av med onödig
personal är i samma kategori.
Säkert kunde vi ha mindre personal, men hur ska vi göra? Vi
har lagstadgade arbetsuppgifter, ett mycket starkt anställningsskydd och mycket annat.
Det är näst intill omöjligt att
minska personalen i en församling annat än genom naturlig
avgång. Och sådan minskning
sker hela tiden.
Och den personal vi har jobbar med sig själv som insats, ofta med en vision och kallelsemedvetenhet som måste hanteras med respekt. En alltför

stark effektivitetskultur kommer i konflikt med detta och
resultatet blir inte bättre effektivitet. Detta är också svårt att
förstå för den som jobbar t.ex.
i bankvärlden.
Kyrkans lagstiftning gör effektivering på högre nivå närmast omöjlig. I Helsingfors där
jag själv jobbar har vi 20 församlingar i en samfällighet.
Det betyder 21 strategiskt självständiga enheter. Mycket energi sätts på att staka ut en strategi i en utmanande omgivning
och ställa upp konkreta mål.
Men församlingarna har ingen
skyldighet att anta dessa mål.
Församlingarna ställer upp sina egna mål. Sån är lagen och
det skapar mycket frustration.
Personer som kommer in från
företagsvärlden eller från statsförvaltningen gör stora ögon
när de inser vilken verklighet

JOHAN WESTERLUND
Kyrkoherde, Johannes församling
Helsingfors

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
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NÄSTA KP

utkommer
17.8.

Sportlovsresa
Ruskaresa

26.2-4.3.2022
Österbotten
14-19.9
www.raitismaja.fi
Buss
från Österbotten
Nyland
19-25.9
06-318 0900 . 0400 126 830

I Mikaela Westerling-Nylunds bloggtexter
skriver hon om vardagen från hennes
perspektiv som läkare och mamma.
TEXT: CHRISTA MICKELSSON

Mikaela Westerling-Nylund är tvåbarnsmamma, fru och läkare. Nu bloggar hon också på Andetag-bloggen på Kyrkpressens sajt.
Varför blogg? Hur länge har du bloggat?
– Jag blev tillfrågad om jag ville skriva från en läkares perspektiv och började blogga i mars 2021.
Jag hade ett halvt års paus i vintras på grund av
en kurs. Skrivandet är mitt sätt att vara kreativ
på och uttrycka mig på. I mina bloggtexter skriver jag om vardagen från mitt perspektiv som
läkare och mamma.

För Mikaela
WesterlingNylund är
skrivandet ett
sätt att vara
kreativ på.
FOTO: JOHAN
SANDBERG

Vilken är din favoritperson i Bibeln, om man
inte får säga Jesus?
– Jag kan inte spontant säga vem min favoritperson i Bibeln är. Jag tycker om lärjungen Tomas, som kallades tvivlaren. Jag gillar också och
Ester, som räddade sitt folk genom att sätta sitt
liv på spel. Jag gillar att Tomas inte var nöjd med
andrahandsuppgifter och att Ester var modig.

”Jag gillar att Tomas
inte var nöjd med
andrahandsuppgifter
och att Ester var modig.”
Vilken är din favoritverksamhet i församlingen?
– På grund av pandemin och andra orsaker har
vi mest varit på ett fåtal barngudstjänster i Jakobstad. I vår förra församling, Matteus församling var kvällsmässorna min favorit.
Du flyttade till Jakobstad från Helsingfors sommaren 2019. Hur tycker du det att har varit?
– Det har både varit lättare och svårare med en
flytt än väntat. Lättare för att alla har varit riktigt vänliga och positivt inställda till oss och
barnen har fått många fina vänner. Jakobstad
är en fin och familjär liten stad. Svårare för att
pandemin har gjort det svårare att träffa vänner och bekanta och gjort livet gråare.
Vad bloggar du helst om?
– Jag vill skriva om sånt som är viktigt för mig,

Mikaela Westerling-Nylund
Ålder: 47 år
Bor: i Jakobstad
Gör om dagarna: Jag är läkare på en sjukvårdsmottagning och är mamma och fru.
Intressen: att läsa böcker, umgås med familj
och vänner, motionerar (även om jag inte direkt
är så intresserad av att göra det)
Familj: min man Staffan, våra två barn: Therese
och Tim. Mamma, pappa, syster och bror.

till exempel frågor om rättvisa, ämnen som tangerar medicin, samhälle och tro. Gärna lämpligt
personligt.
Vad bloggar du inte om?
– Jag delar inte mina allra personligaste tankar
utan tänker på att min arbetsgivare, mina patienter och mina barn kanske läser det jag skriver.
Hur var du som barn?
– Jag var glad och livlig. En som klättrade i träd
och läste massvis med böcker.
Vad gör du i sommar?
– Försöker varva ner. Jag älskar våren och sommaren. Dofterna, färgerna, fågelsången, havet, solen, värmen. Att få vara med familjen och vänner.

Taxiradions frekvens slog igenom i domkyrkans nya högtalarsystem. Textläsaren: Och Jesus vände sig till sina lärjungar och sade: Sjuan på Rönnvägen.

Vill skriva om rättvisa

