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PÅ GÅNG I STAN
MATTEUS, PETRUS OCH
JOHANNES FÖRSAMLING

Lokalsidorna för församlingarna i Helsingfors utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Ansvarig redaktör: Erika Rönngård, erika.ronngard@kyrkpressen.fi, 040 831 6322.
Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna.

Där man är
närmast naturen

KOLUMN
Tova Vikström
är församlingssekreterare och
informatör.

JAG LYSSNAR NÄSTAN konstant på något. Mest för att hålla tankarna på avstånd, de där negativa som gömmer sig
i bakhuvudet. Håller jag igång mår jag
bättre, tankarna kommer inte ifatt mig.
Ibland försöker jag ta mig tid och bara
lyssna på världen omkring mig då jag
är ute på promenad, men ärligt talat är
poddar och musik en viktig motivationsfaktor för mig.
NÄRMAST TYSTNADEN kommer jag då
vi besöker stugan. För mig som växt upp i
en stad har det alltid varit speciellt att åka
ut till en liten ö i Ålands skärgård. Som li-

ten var det friheten att få springa omkring,
att få leka med alla kusiner och småkusiner
och simma, simma, simma. Som vuxen har
jag njutit av tystnaden. Jag är inte en som
håller aktiva andakter – men de där stunderna på stugan, där man sällan hör bilar
(bara släktingar som ska till butiken) eller annan trafik, bara vi och vår skog, vår
äng, vår vik. Då kommer lugnet, som under en andakt, en meditation, de där sista
stunderna i yoga då man bara ligger ner.

»Jag försöker bara vara,
utan att konstant lyssna eller titta på något,
och på stugan är det
nog lättare än hemma.«

JAG FÖRSÖKER ta vara på de stunderna.
Jag försöker bara vara, utan att konstant
lyssna eller titta på något, och på stugan är
det nog lättare än hemma. Det finns inte det
konstanta ”borde göra något”. På stugan är
man ledig. Man får hugga ved, man får jobba i skogen, men det finns inget tvång.
FÖRRA SOMMAREN var exceptionell av
två orsaker. Den första, världsläget, behöver jag inte påminna om. Den andra var att
mitt barn, som föddes i april 2020, för första gången besökte stugan. Ute i skärgården
sov han för första gången genom hela natten. Jag fick också uppleva hur mycket lättare det är att ta hand om också sig själv då
man har hjälp.
JU MER VI närmar oss sommaren, desto
mer ser jag fram emot de dagar jag kan spendera vid vårt soliga torp. Jag hoppas att mitt
barn, precis som jag, får uppleva både glädjen i att möta och leka med släktingar och
tystnaden och stillheten i sommarnaturen.

Hallå där
Niko Vilhelm!
Hans band Blind Channel
tävlar i Eurovisionen den
22 maj.
– VI HAR fått många förslag på hur vi kunde
göra bidraget mera eurovisionsvänligt, men vi
har inte lyssnat på dem. Vi gör bara vår egen
grej som vi gjort de senaste åtta åren, allt annat skulle ju vara orättvist mot tittarna.
Niko Vilhelm gör civiltjänst i Drumsö finska
församling för tillfället och är tacksam för att
församlingen förhållit sig förstående till att hans
liv präglas mycket av bandets karriär just nu.
– JAG TÄNKTE att det här är ett bra år att få
undan civiltjänsten och ville flytta från Uleåborg till Helsingfors för att hjälpa bandet att
slå igenom här. Oavsett hur man försöker planera livet kommer det tydligen saker i vägen,
som en pandemi och en UMK-vinst.
ERIKA RÖNNGÅRD
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Förlossningen är en stor grej
både för kroppen och känslorna.
Genom Föda utan rädslakursen kan man förbereda sig
– oavsett om man är rädd
eller inte.
TEXT OCH FOTO: ERIKA RÖNNGÅRD

M

ånga känner sig rädda
eller nervösa inför förlossningen. Vården kan
erbjuda smärtlindring,
men den tar inte bort
rädslan, säger Daniela

Strömsholm.
Strömsholm är musikledare i Matteus församling men fungerar även som doula inom
Folkhälsans doulaverksamhet. En doula är en
frivillig stödperson som stöder inför och under förlossningen. Strömsholms intresse för
kvinnohälsa, graviditet och förlossning vaknade på allvar efter att hon fött sitt andra barn.
– Inför den andra förlossningen läste jag
Föda utan rädsla-boken och fick en aha-upplevelse: så här borde det vara! Jag hade också
en samtalsdoula.
Den första förlossningen beskriver hon som
normal ur medicinsk synvinkel, men det fanns
ändå saker som skavde utan att hon kunde sätta fingret på dem och som kom upp till ytan
under nästa graviditet.
– Min andra förlossning blev en riktigt revanschförlossning. Fast jag blev igångsatt fick
jag en fantastisk upplevelse.
Att hon förberett sig gjorde upplevelsen annorlunda.
– Det här ledde bland annat till att fast förlossningen och smärtorna var mer intensiva
klarade jag av att lita på min egen förmåga och
följa med kroppen och jag klarade mig också
utan medicinsk smärtlindring.

Även fokus på partnern
Förlossningsrädslan ökar, trots att det hela
tiden blir allt säkrare att föda ur medicinsk
synvinkel.
– Jag tror att den främsta orsaken är otrygghet på grund av minskade resurser. Man får
inte besöka förlossningsavdelningen på förhand, har kanske hört skräckhistorier och vet
inte vad som väntar en.
Föda utan rädsla-metoden utgår från att
kroppen kan föda och att man kan påverka sin
egen förlossningsupplevelse så att den blir en
stärkande upplevelse – oavsett hur den gått till.
Under Föda utan rädsla-kursen lär sig deltagarna använda fyra konkreta verktyg tillsammans med sin partner: andning, avspänning, röstens och tankens kraft.
– Metoden grundar sig på att alla föderskor
ska ha rätt till en trygg och kärleksfull förloss-
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Lita på att
kroppen
kan föda
ningsupplevelse, den utgår från födandets fysiologi och från forskningserfarenheter.
Kursen passar alla – inte bara den som känner rädsla inför förlossningen.
– Förlossningen är en stor grej. Den är påfrestande både för kroppen och för sinnet och
det lönar sig att vara förberedd.

Föda utan rädsla-kurs
Kursen hålls i Matteuskyrkan den 13.6 kl. 14–18.
Kursdatumet i juni passar dem med beräknad förlossning i
juni-september. En ny kurs planeras i oktober.
Kursen är kostnadsfri.
Anmälningar till daniela.stromsholm@evl.fi senast 6.6.
Mer om Föda utan rädsla-metoden kan du läsa på
birthbyheart.com

Kursen riktar sig både till förstföderskor och
omföderskor. Det spelar ingen roll om man
tänkt sig en så naturlig förlossning som möjligt
eller är inställd på att ta emot smärtlindring.
Under kursen övar den blivande mamman
tillsammans med sin partner eller stödperson.
Kursen ger också verktyg som partnern kan
använda.

»Alla föderskor ska ha
rätt till en trygg och
kärleksfull förlossningsupplevelse.«
– När man ser sin käraste person ha ont vill
man finnas där och hjälpa, men har kanske
ingen aning om hur man borde hjälpa. Den
här metoden ger förståelse för hur kroppen
KYRKPRESSEN NR 10 • 12.5.2021
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PROGRAMMET GÄLLER TORSDAG 13.5–TORSDAG 27.5

Matteus
församling
Andligt liv

Onlinegudstjänst: från Matteuskyrkan söndagar kl. 10.
Följ med direkt via Matteus
församlings Facebooksida
och delta i gudstjänstgemenskapen i kommentarsfältet.
Hittas också på församlingens
Youtube-konto samt hemsida.
Mera information på hemsidan
www.helsingforsforsamlingar.
fi/matteus
Kvällsandakt på Instagram:
Varje onsdag kl. 18 sänds en
kort kvällsandakt från
@matteusungdom-kontot på
Instagram. Välkommen på andakt med ungdomsteamet!
Missa inte! Kristi Himmelsfärdsgudstjänst: online den
13.5 kl. 10 med Helene Liljeström, Niels Burgmann, Daniela Strömsholm, Mia och Ben
Westerling. Efter gudstjänsten
kyrkkaffe online. Kl. 11.30 möjlighet till nattvard med Helene
och Niels. Förhandsanmälan till
Juho Kankare tfn 050 380 3957
Nattvard varje torsdag: Vi
samlas högst sex personer
åt gången i Matteuskyrkan,
Åbohusvägen 3, varje torsdag kl. 18. Den som vill fira
nattvard måste anmäla sig på
förhand till Juho Kankare tfn

050-3803957. Vi iakttar alla
säkerhetsföreskrifter. OBS undantagstid på Kristi Himmelsfärd, se ovan.
Missa inte! De Stupades Dag,
16.5: Onlinegudstjänst kl. 10
med Juho Kankare, uppvaktning vid hjältegravarna på Vilan
kl. 12, i Östersundom kl. 13.
SALT Online: 22.5 kl. 10 på
Zoom. Tema “Livet i Kristus”.
Talare är Matias Gädda. Anmäl
dig till juho.kankare@evl.fi så
du får en länk till evenemanget.

Barnfamiljer

Musiklek online: Tisdagar kl. 10
samlas Matteus musiklek över
nätet. Välkommen med du
som är hemma med barn och
vill prata och sjunga bort en
stund. Samlingen räcker högst
30 minuter. För mera info
kontakta musikledare Daniela:
daniela.stromsholm@evl.fi.
Sommarens läger: Dagläger
för skolbarn 7–11.6 och 14–18.6
i Matteuskyrkan, Barnläger
för åk 1–4 på Lekholmen
21–23.6, Barnläger för åk 5–8
på Lekholmen 9–12.8, Daglä-

ger för åk 1–4 i Matteuskyrkan
9–13.8, Familjeläger 20–22.8
på Lekholmen. Mera information på hemsidan. Frågor och
anmälningar kan riktas till catarina.barlund-palm@evl.fi
så får du en länk med anmälningsformuläret på e-post.
Sista anmälningsdagen
24.5.2021.
Förlossningsförberedelse:
Föda utan rädsla kurs - lär er
praktiska verktyg för en känslomässigt trygg förlossning.
Både den födande och stödperson välkomna! På svenska,
i Matteuskyrkan den 13.6 kl.
14-18.
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

Daniela
Strömsholm
fungerar
som doula
vid sidan av
sitt jobb som
musikledare
i Matteus
församling.

och känslorna fungerar.
Under kursen övar paren tillsammans och
får färdigheter som de kan använda sig av
under förlossningen. Kursen rekommenderas från graviditetsvecka 25 och framåt eftersom det är under den delen av graviditeten
som man har mest nytta av kursen.
Varför hålls en sådan här kurs i församlingen?
– Församlingen är ju med i alla stora livsskeden och vi vill gärna satsa på att stöda familjen redan i det här skedet. Jag tycker att det
passar bra in i den kristna värdegrunden att
se och stöda en annan människa.
– Det känns också fint att kunna erbjuda en
kostnadsfri kurs eftersom mödravården inte
erbjuder profylaxkurser. Vill man gå en förlossningsförberedande kurs måste man vända
sig till privata aktörer och själv betala för den.
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MATTEUS Skärgårdshelg

Familjeläger på Lekholmen
Grillkväll, bastu, pyssel och program - en skön helg med
innehåll för hela familjen, men också möjlighet till egen tid
och stillhet för vuxna i vacker skärgårdsmiljö 20–22.8.
Pris: Vuxna 45€, 2–17år 35€. Avgiften får inte vara ett hinder för någon att delta, meddela vid anmälan. Sista anmälning 24.5. Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus

Högmässa: söndagar kl. 12 i
Johanneskyrkan, strömmas via
Youtube.
Mässa i vardagen: onsdagar
kl. 16.30 i Johanneskyrkan. En
kort, meditativ kvällsmässa för
sex gudstjänstbesökare. Ingen
förhandsanmälan behövs.
Middagsbön med diakonin:
tisdagar kl. 12 i Johanneskyrkan.
Nallegudstjänst: fredag
21.5 kl. 10 i Johanneskyrkan,
strömmas via Youtube. En
gudstjänst för barn med sång,
musik, rörelse, bön och kort
predikan.
Nattvardsgudstjänst på Heikasvägen 7: måndag 24.5 kl.
19, ingång via dörren 7 C, 4:e
vån.
En enkel kvällsgudstjänst med
nattvard. Vi följer de gällande
covid-19 restriktionerna vad
gäller antal deltagare, därför
bör du anmäla ditt intresse till
kansliet tel. (09) 2340 7700
eller johannes.fors@evl.fi.
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Uppdaterad information hittar
du på helsingforsforsamlingar.
fi/johannes. Du kan också
kontakta pastorskansliet
med dina frågor mån–tis och
tors–fre mellan kl. 10 och 15
(johannes.fors@evl.fi, 09 2340
7700).

Barnfamiljer

Musiklek utomhus: tisdagar
kl. 10.30 för barn i åldern 6
mån–1,5 år på Hörnans innergård. Anmälan till heidi.aberg@
evl.fi.
Musiklek utomhus: fredagar
kl. 9.30 för barn i åldern 2–5 år
på Hörnans innergård. Mindre
syskon kan följa med. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi.
Babyrytmik utomhus: fredagar kl. 10.30 för de allra minsta
barnen på Hörnans innergård.
Anmälan till heidi.aberg@evl.fi.

Musik

Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i
Gamla kyrkan. Strömmas via
facebook.com/helsingintuomiokirkkoseurakunta.

PETRUS
Inspirationskväll

Disciple+ med
Lee Saville
Disciple+ är en fortsättning
på Disciple-konferensen
och vill hjälpa människor att
hitta en levande tro och leva
som Jesu efterföljare.
21.5 kl. 19 är Lee Saville, från Networks Romania,
med oss som talare. Kvällen
är gratis och öppen för alla på Petrus Youtube samt
Zoom. Länk på hemsidan.
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JOHANNES Nallegudstjänst

Ungdomar &
unga vuxna
Spelkväll för ungdomar:
torsdagar kl. 19–22 spelar vi
tillsammans via Discord. Ta
kontakt med Chrisu (050 343
3418) eller Ninni (050 598
6762) om du vill komma med!
Både nybörjare och vana gamers är välkomna.
Poddarna Typ Livet- och Typ
Amen: för unga vuxna. Finns
på Spotify!
Besök ungdomsarbetets hemsida johannesungdom.wordpress.com för senaste nytt!
JOHANNES FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Kansliet: må, ti, to kl. 10-14, on kl.
13–17 och fr kl. 9–13. Högbergsgatan 10, tel. 09-2340 7700.
Lokaler: Johanneskyrkan, Höbergsg. 12, Högbergssalen och
Tian, Högbergsg. 10 E (vån. 2),
Hörnan, Högbergsg. 10 (gatuplan),
Folkhälsan och Majblomman,
Mannerheimv. 97, Gamla kyrkan, Lönnrotsgatan 6, Bokvillan,
Tavastv. 125, S:t Jacobs kyrka,
Kvarnbergsbr. 1. Drumsö: Heikasvägen 7.

Petrus
församling
Gudstjänster

Du kan följa med den streamade gudstjänsten via www.
facebook.com/petrusforsamling även utan eget facebook
konto. Se hemsidan för mer
information. Ifall läget tillåter
ses vi fysiskt.
Streamad högmässa sö kl.
10: 16.5 Åggelby gamla kyrka,
23.5 Munksnäs kyrka, Tua och
Torsten Sandell medverkar.
Streamad högmässa turvis
från Munksnäs och Åggelby.
Det finns möjlighet för 6 förhandsanmälda personer att
delta, kontakta kaplan Ronny
Thylin 050-3803 548/ ronny.
thylin@evl.fi
Missa inte! Kristihimmelsfärd
radiogudstjänst: 13.5 kl. 10
i Petruskyrkan. Metsäranta.
Sänds via radio YLE.
Puls-gudstjänst: Söndagar
kl. 15.30. 16.5 Puls på YouTube med Benjamin Sandells
avskedspredikan. Länken på
hemsidan och Facebook. En
gudstjänst för alla åldrar. Annars är Puls på Zoom under
våren. Länk på hemsidan.

Enkel gudstjänst för barn

Fredagen den 21.5 klockan 10 firas nallegudstjänst i Johanneskyrkan. Nallegudstjänsten strömmas via Youtube.
Nallegudstjänsten är en gudstjänst för barn med sång,
musik, rörelse, bön och kort predikan.

Barnfamiljer

Följ Petrus Kidz-gruppen på
facebook och hör mer om
barnverksamheten!
Zoom-träffar för barn sö kl.
9-9.30: Barnen träffas online under den tid det inte är
möjligt att samlas fysiskt.
Vi lyssnar på och pratar om
bibelberättelser, ber tillsammans och har det roligt. Länk i
hemsidans händelsekalender.

Evenemang

Missa inte! Talko på Björkebo:
Kom med på vårtalko på lägergården Björkebo i Nummela
antingen fredag 14.5 och/eller
lördag 15.5! Vi åker dit båda
dagarna. P.g.a. coronarestriktionerna önskar vi att man
anmäler sig till ronny.thylin@
evl.fi eller 050-3803 548 för
att vi skall kunna hålla koll på
antalet deltagare.
Disciple+ med Lee Saville: 21.5
kl. 19. Disciple+ är en fortsättning på Disciple-konferensen
och vill hjälpa människor att
hitta en levande tro och leva
som Jesu efterföljare. 21.5 är
Lee Saville, från Networks
Romania, med oss som talare.
Kvällen är gratis och öppen för
alla på Petrus Youtube samt
Zoom. Länk på hemsidan.
Gudstjänstgruppen i Munks
näs: 20.5 kl. 18 i Munksnäs
kyrka eller digitalt. Vill du vara
med och bygga gemenskapen i Munksnäsgudstjänsten?
Den kristna tron handlar i hög
grad om att leva i relation till
Gud och till varandra. Vi vill
tillsammans medvetet försöka
fördjupa den gemenskapen.
Ronny Thylin, ronny.thylin@
evl.fi, 050-3803 548
Motion & Mission-söndag:
30.5.2021 kl. 13.00-15.00.
Start från Svedängens friluftsstuga. Vi vandrar en sträcka

på ca 7 km. Charlotte Steffansson-Myrskog berättar om
församlingens understödsprojekt SAT-7. Ta med egen lätt
färdkost. Möjlighet att stöda
SAT-7.

Övrigt

Du kan alltid skicka in dina
böneämnen: till pray.petrus@
evl.fi, per post: Petrus församling, Skogsbäcksvägen 15,
00630 Helsingfors.
Petruspodden: En podcast
för dig som vill upptäcka livet
med Jesus i en tid som förändras snabbare än någon annan.
Podden finns på Spotify och
Podbean.
Pulspodden: Du kan lyssna till undervisningen från
Puls-gudstjästerna på Pulspodden både via Podbean
och Spotify.
Pro Markus församling rf:s
årsmöte: 25.5 kl 18.30. Stadgeenliga ärenden. Mötet hålls
online. Länken till mötet finns

i kalendern på Petrus församlings hemsida. Mer info från
kansliet.
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.

Föränderliga
tider
Församlingarna följer med
coronasituationen och myndigheternas anvisningar. Vid
behov kan evenemang inhiberas eller deltagarantalet
begränsas.
Följ med Kyrkpressen och
församlingarnas hemsidor för
uppdaterad information. Du
kan också kontakta din församling om du har frågor
eller behöver prata
med någon.
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BORGÅ • SIBBO • VANDA
De lokala sidorna i Borgå, Sibbo och Vanda utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Ansvarig redaktör: Ulrika Hansson, ulrika.hansson@kyrkpressen.fi, 040 831 6788.
Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna.

Nikolas, Ioannis, Pelagia,
Dimitris, och Hara. FOTO:
ELEFTERIA APOSTOLIDOU

En ny början i Borgå
– Jag tror att Gud ger oss hela världen och jag kan
välja var det är bättre för mig och min familj, säger
Pelagia Amaxopoulou.
TEXT: EMELIE WIKBLAD
BORGÅ Familjen Amaxopoulou kommer från Thessaloniki i norra Grekland
och bor numera i Borgå. Pelagia, Dimitris, Hara och Nikolas, samt deras goda vän Ioannis Dimitriadis,
har bott ungefär nio månader i Finland. De flyttade för att få en ny början.
– I Grekland finns det många problem: ekonomiska, sociala, säger Pelagia. Jag var alltid positiv till att flytta, för jag tror att Gud ger oss hela världen och jag kan välja var det är bättre
för mig och min familj.
Att det blev just Finland beror på
att de lärt känna finländska Martina Lindroos som kommer från Borgå. Hon hade studerat i Thessaloniki
och de fortsatte hålla kontakten med
KYRKPRESSEN NR 10 • 12.5.2021

varandra.
– Martina är bron mellan Grekland
och Finland för oss, säger Pelagia.
Pelagia berättar att hon besökt Finland en gång tidigare, år 2019, och genast tyckte om landet.
– Jag tror finländare är lyckliga för
att de har en bra situation med skola,
med jobb. Du kan gå ut och promenera
utan att vara rädd för något eller någon.
Vad är mest annorlunda?
– Vädret, säger de genast.
Hara är inte en vän av kylan, men
Pelagia gillar regnväder. Maten är också annorlunda.
– Här äter människor mer fisk, i
Grekland äter vi bara fisk när vi reser

till någon av öarna, säger Hara.
– Människorna är lugna, säger Pelagia och ger som exempel att finländarna gärna går ut och promenerar eller fiskar.
Att gå på museum eller besöka kyrkor upplever de också är vanligare i
Finland.
– Grekland är omtyckt för sin historia och kultur, men på grund av de ekonomiska problemen tänker människor
oftast mer på hur de kan jobba och leva, säger Pelagia.
– De kan inte njuta av livet, tillägger Hara.
Har det varit svårt att lära känna
människor i ett nytt land?
– Våra lärare hjälper oss mycket, och
grannarna också, säger Pelagia.
Hon nämner att de bland annat har
lärt känna Elefteria Apostolidou,
som arbetar som församlingspastor i
Borgå svenska domkyrkoförsamling
och har finska och grekiska rötter.
– Vi promenerade, vi talade grekiska och lite svenska.
Pelagia, Hara och Nikolas berättar
att de studerar svenska vid Akan (Bor-

gå folkakademi) – de pratar svenska
under hela intervjun. En gång i veckan läser de också finska.
– Svenska är lättare än finska, säger Nikolas.
– Finska låter bättre för människor
som talar grekiska. Men det är svår och
lite konstig grammatik, säger Pelagia.
Lärarna har också blivit som vänner, och är hjälpsamma på många sätt.
– Det är viktigt att vi inte bara lär oss
språk, utan också hur man kan leva i
Borgå, säger Pelagia.
I framtiden tänker hon att kanske
har möjlighet att jobba med barn, på
dagis. Nikolas ska börja studera vid
Prakticum för att bli elektriker. Senare vill han också fortsätta vid universitet. Hara berättar att hon skrivit inträdesprov till högskola, och vill studera till sjukskötare eller fysioterapeut.
– Jag vill flytta till en annan stad i
Finland och studera och jobba. Det är
mina första mål.
De vill rikta ett tack till alla vänner
i Borgå som hjälpt och hjälper dem.
– Vi mår bra här. Vi har möjligheter, vi har bra lärare, vi har en stöttande miljö, säger Pelagia.
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Roligt
att sjunga
psalmer
De sjunger psalmer på musiklektionerna – och ibland på skolgården. Helsingby skola i Korsholm
har varit med i Psalmedaljeskoj
från starten.
TEXT: EMELIE WIKBLAD

– Det hör ju till skolan att vi ska förmedla bitar av
vårt kulturarv och den här sångskatten som finns
i våra psalmböcker är det verkligen värdefullt att
ge vidare, säger lärare Christina Hammarström.
Treorna och fyrorna i Helsingby har nu klarat
av alla tre nivåer i Psalmedaljeskoj, från brons till
guld, och kan stolt visa upp sina pinsprydda psalmboksfodral.
– Bronspinset fick vi i ettan, den här tror jag i tvåan och den här fick vi i år, säger Elis Williamsson
och pekar på sina pins.
– Så nu kan ni trettio psalmer, konstaterar Susanne Westerlund, kyrkomusiker i Korsholms svenska församling. Och hur många utantill?
Fyra, svarar Elis och klasskompisarna Sara Tikkala och Linnéa Fochsell först. Nej, sex stycken
blir det ju.
De brukar öva på musiklektionerna.
– Ett par psalmer i början på varje musiktimme
brukar vi starta med, säger Christina Hammarström. Och det brukar de fortsätta med i femman–
sexan fast de redan fått alla pins.
En del klasser gillar att sjunga mer än andra.
– Det här är en grupp som verkligen är sånglärkor. Om jag råkar ha någon information i början
av lektionen sitter de bara och hoppar otåligt: kan
vi börja sjunga nu?
Psalmerna kan betyda något också för dem som
inte nödvändigtvis gillar att sjunga. Hon har märkt
att när de utforskar texten så finns där mycket levnadsvisdom för alla åldrar.
– När vi diskuterar innehåll så kan det komma
jättefina tankar.
Det har också hänt att hennes telefon någon eftermiddag plingat till med ett meddelande: ”Vilka
psalmer sjöng vi idag på musiktimmen?” då någon
kommit på att de vill sjunga en favoritpsalm hemma men inte kommer ihåg vilken det var.

Förenar generationer
Linnéa, Sara och Elis minns också att de varit i kyrkan och sjungit psalmer. Vart tredje år bjuder församlingen in alla skolor att komma till kyrkan och
sjunga psalmer från Psalmedaljeskoj. Susanne och
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Uppe fr.v: Sara Tikkala, Elis Williamsson, Linnéa Fochsell.
Nere: Eleverna i årskurs 3–4 i Helsingby skola är stolta över sina pins i alla tre valörer. FOTO: CHRISTINA HAMMARSTRÖM

kollegan Ann-Christine Nordqvist-Källström är
glada över samarbetet med skolan. De ser att det är
värdefullt för barnen som lärt sig psalmerna, om
de kommer med i en barnkör, när de kommer till
kyrkan på ett dop eller en begravning, och senare i
skriftskolan. Psalmsången kan bygga vi-anda och

föra samman generationer.
Vilka är era favoritpsalmer?
– Min favorit är Bevara Gud vårt fosterland, säger
Sara Tikkala.
– 939, säger Elis Williamsson – det är den engelKYRKPRESSEN NR 10 • 12.5.2021

HAMMARSTRÖM

KOLU M N E N
FOTO: MIKAEL GRÖNROOS

I årskurs 1–2 syr
eleverna personliga psalmboksfodral, ett bra
ställe att samla
pins. FOTO: CHRISTINA

GÖSTA STEFFANSSON

Min frälsare lever
ska psalmen Glory to the Father.
– Hosianna, säger Linnéa Fochsell.
Sara berättar att hon också lärt sig psalmer
på finska.
– När jag gick i ettan brukade jag sjunga för
min farmor de som jag lärde mig.
– Hon valde en av mina favoritpsalmer för
att hon ville att den skulle sjungas på hennes
begravning, Jumalan kämmenellä (sv. Trygg
är varenda fågel).
Christina har märkte att eleverna är i en bra
ålder att lära sig, många kan snabbt texterna
utantill till betydligt fler än två psalmer. Hon
frågar Elis och Linnéa hur många av de trettio psalmerna de kan utantill.
– Många, säger Elis.
– Alla, jag behöver inte psalmboken, säger
Linnéa.
Christina säger att Måne och sol är tacksam
att börja med i årskurs ett, samtidigt som de
pratar om skapelsen på religionstimmarna.
– Den är lätt att lära sig och den är trallvänlig. Den sjunger de i taxin och den sjunger de
när de gungar på skolgården.
Andra är knepigare, till exempel Blott en dag
som är utantillpsalm på guldnivån. Den kunde
de kanske inte riktigt flytande när det var dags
att visa upp sina kunskaper för kantorn Susanne.
– Det var den där tredje versen som var så
svår, berättar Elis.
Så där hade de en liten hemlighet.
– Man skulle sjunga starkt där i slutet.
– Vi kom överens om att vi klämmer i riktigt bra i slutet, så ifall hon tycker vi sjungit
lite otydligt där i början av versen så förlåter
hon oss, säger Christina.

Diamantpins nästa!
När Helsingbyeleverna klarat av guldnivån
kom de med ett önskemål: att det skulle komma en till nivå och ett till pins.
– Vad var det för pins ni ville ha? frågar Susanne.
– Diamantpins! svarar de i kör.
KYRKPRESSEN NR 10 • 12.5.2021

De har till och med skissat på en design. Så
Susanne kontaktade Pia Bengts som är stiftssekreterare för musik och har varit på möte och
nu avslöjar hon överraskningen: det är på gång!
Diamantpinset är under produktion.
Nyheten möts med applåder och Linnéa, Sara och Elis och lärare Christina planerar hur de
ska berätta den för resten av klassen.
Susanne och Ann-Christine berättar att de
ska utarbeta en lista med förslag på vilka psalmer som kunde höra till diamantnivån.
– Ni får också vara med, Christina och klassen, fundera och se om det är någon speciell
psalm som ni skulle vilja jobba med, säger Susanne.
Det som är klart är att en av dem kommer vara Glory to the Father, den enda engelskspråkiga psalmen i psalmboken.
– Och den kan vi redan utantill! säger Christina.
Den här artikeln är lånad från de lokala sidorna i Korsholm.

PsalMedaljeSkoj
Psalmedaljeskoj startade år 2004 som en
satsning för att uppmuntra psalmsång i skolorna.
En deltagargrupp, som kan vara en klass,
övar in psalmerna i skolan. För varje nivå –
brons, silver och guld – ska de lära sig tio
psalmer från en förutbestämd lista, varav två
utantill.
Sedan framför eleverna psalmerna för kantorn, som bedömer om de kan nivåns psalmer och kan få ett pins.
Mera info: www.borgastift.fi/verksamhet/
musik/
Tips! ”PsalMedaljeSkoj Bronsnivåns psalmer”
finns inspelade som skiva och hittas på Spotify och Apple music.

UNDER MIN BARNDOM på 40- och 50-talet umgicks
man flitigt med grannar och vänner. Man besökte varann
otvunget och flera gånger i veckan, ofta utan att meddela på förhand att man skulle komma på kvällskaffe.
Så är det tyvärr inte längre i våra bygder. Barnen var
alltid med och satt tillsammans med de vuxna, de skulle helst inte delta i diskussionerna men följde desto noggrannare med vad som sades.
En granne besökte vi väldigt ofta och där fanns en liten tavla med en speciell text, som har etsat sig fast i mitt
minne. Jag satt och tittade på den, men fick ingenting ut
av den eftersom den var skriven på gammal skrift.
Efter några besök hos grannen tog jag mod till mig och
frågade mamma vad det stod på tavlan, och fick svaret
med ett leende: ”Jag vet att min förlossare lever.” Det betyder att Jesus lever, och det var just då tillräcklig förklaring för en sjuåring som hört samma budskap av frälsningsarméofficeren i söndagsskolan.

»Nu fick orden jag såg som
liten igen en ny och större dimension, allt blev med ens så
självklart, glädjetårar strömmade och himlen var nära.«
PÅ DEN NORDISKA kyrkosångfesten i Odense 2018,
vid avslutningsmässan, stämde alla 600 körsångare in i
psalmen ”Min frälsare lever, jag vet att han lever” Psb.583,
till ackompanjemang av orgel, pukor och cymbaler. Man
hade en känsla av att kyrktaket lättade.
Det var en av de starkaste upplevelser jag har haft. Nu
fick orden jag såg som liten igen en ny och större dimension, allt blev med ens så självklart, glädjetårar strömmade och himlen var nära.
Det här är upplevelser jag med stor glädje ser tillbaka
på, och tillika drömmer om att igen få uppleva körsångens glädje och fina gemenskap.

Gösta Steffansson bor i Sibbo.

15

BORGÅ • SIBBO • VANDA
DOMPROSTERIET
BORGÅ

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
VANDA

To 13.5 kl. 12.15: Strömmad gudstjänst, via www.domkyrkan.fi, Smeds, Hätönen, Tollander

TO 13.5 kl. 10: Kristi himmelsfärdsdagens gudstjänst, Helsinge kyrka S:t Lars, A.
Paavola, A. Ekberg.

Sö 16.5 kl. 12.15: Strömmad gudstjänst, via www.domkyrkan.fi, Ståhlberg,
Hätönen
KL. 13.30 och 14.15: Mässa i Domkyrkan. Vi firar en kort, läst mässa med högst
5 deltagare. Anmäl dig i förväg till liturgen Claus Ståhlberg, tfn 040 134 2255, om
du önskar delta.

SÖ 16.5 kl. 10: Tvåspråkig gudstjänst med Hämeenkylän srk - De stupades dag,
Helsinge kyrka S:t Lars, M. Fagerudd, A. Ekberg. Efter gudstjänsten uppvaktning
vid hjältegravarna vid Helsinge kyrka S:t Lars kl. 11, i Rödsand kl. 12 och vid minnnesmärket i Sandkulla kl. 12.30. Utan närvarande församling.

Sö 23.5 kl. 12.15: Strömmad gudstjänst, via www.domkyrkan.fi, Smeds, Söderström
KL. 13.30 och 14.15: Mässa i Domkyrkan. Vi firar en kort, läst mässa med högst 5
deltagare. Anmäl dig i förväg till liturgen Marina Smeds, tfn 0400 914 515, om du
önskar delta.

SIBBO

Mer information: på Sibbo svenska församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi och Facebooksidan www.facebook.com/sibbosvenskaforsamling. Våra
gudstjänster och andakter sänds på nätet och är inte ännu öppna för församlingsmedlemmar. Du hittar det strömmade och bandade materialet via länkar på hemsidan och Facebook och på Youtubekanalen Kirkko Sipoossa – Kyrkan i Sibbo.
To 13.5 kl. 18: Kvällsgudstjänst på Kristi himmelsfärdsdag i Sibbo kyrka.
Sö 16.5 kl. 12: Gudstjänst i Sibbo kyrka.
Må 17.5 kl. 9.30: KaffeClubben på Teams. Anmälan och info: milja.westerlund@evl.
fi.
Ti 18.5 kl. 10: Bönepromenad med start från Kyrkoby församlingshem. Med Sara
George.
On 19.5 kl. 16-18: Utdelning av förbeställd GA-middag vid Kyrkoby församlingshem.

SÖ 23.5 kl. 12: Konfirmationsmässa - Sportlovsgruppen, Helsinge kyrka S:t Lars,
A. Paavola, J. Granlund, A. Ekberg. Vi informerar senare gällande närvarande församling.
TI 25.5 kl. 13: Seniorcafé, Dickursby kyrka, Stationsv. 12a. Kom och träffa andra
seniorer. Kontakt: Annakatri Aho, tfn 050 464 5068.
Gudstjänster från Helsinge kyrka S:t Lars strömmas via församlingens YouTube
kanal. Utan närvarande församling.
Barnverksamhet i klubbutrymmet i Myrbacka
Strömfårav. 13
Pysselklubb för åk 1 - 3, ti och ons t.o.m. 26.5 kl. 12 - 16.30. Barnvänlig hund på
plats. Max. 6 deltagare.
Mera info: t.f. barnledare camilla.koskinen@evl.fi, 050 341 4964.
Församlingens sommarläger
3 dagsläger 7 - 24.6, vardagar, kl. 9 - 16 för barn i förskolan + åk 1-6 på Helsinggård, Konungsv. 2
1 veckan 7 - 11.6: 5 lägerdagar
2 veckan 14 - 18.6: 5 lägerdagar
3 veckan 21 - 24.6: 4 lägerdagar
Pris: 50 €/vecka/ barn. Syskonrabatt (50%). Barnvänlig hund på plats.
Förhandsanmälning via vår hemsida.
Info: t.f. barnledare camilla.koskinen@evl.fi, 050 341 4964.

Sö 23.5 kl. 12: Gudstjänst i Sibbo kyrka.
Må 24.5 kl. 9.30: KaffeClubben i Landsängens lekpark, Lärdomsvägen 6 i Söderkulla. För föräldrar och barn som är hemma på dagarna. Ta med egen picknick och
egna leksaker. Om coronarestriktionerna inte tillåter samling utomhus fortsätter
träffarna på Teams. Anmälan och info: milja.westerlund@evl.fi.
Må 24.5 kl.17.30: Min kropp mitt tempel. Stretching och andakt på dagklubbens
gård vid Söderkulla kyrka. Klä dig enligt väder. Ställs in vid regn. George.
On 26.5 kl.11: Stoljumpa på församligshemmets innergård. Vid regn inomhus. Med
reservation för coronarestriktioner. George.

VANDA På kommande

SIBBO Rörelse

Rörelse för
morgonpigga

Min kropp,
mitt tempel

Tidig morgonfågel torsdagarna 3.6,
10.6, 17.6 kl. 8 i prostgårdsparken,
Kyrkov. 45, 01510 Vanda.
En halvtimmes lätt morgonstretch.
Ta med egen gympamatta. Frivillig
betalning till förmån för Gemensamt
Ansvar. Info: heidi.salminen@evl.fi,
tfn 050 330 1828.

Måndag 24.5 kl.17.30: Min kropp mitt
tempel. Stretching och andakt på
dagklubbens gård vid Söderkulla kyrka. Klä dig enligt väder. Ställs in vid
regn. George.
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Längtar till skogen
Nagubon Josefin Sundström bor i Malmö.
Där studerar hon för att bli organist. – Jag
längtar efter havet och skogen. I Nagu
kan du gå var som helst och komma till
en skog – det saknar jag.
TEXT: SOFIA TORVALDS

NAGU Josefin Sundström växte upp i Nagu, men just nu studerar hon musik i Malmö.
– Ibland blir Malmö för mycket stad för en
tjej från en liten by. Jag har alltid bott vid havet och skogen, det är något jag tar som givet. Här finns ju hav, men vill man till en skog
måste man ta buss.
Samtidigt finns det mycket hon uppskattar
med Malmö: till exempel ett livligt kultur- och
musikliv. Pandemin har gjort att det är ganska stillsamt just nu, men vanligtvis finns det
mycket att göra och uppleva.
– Min pojkvän ska bli operasångare, så jag
spelar mycket tillsammans med honom och
hans sångarkolleger.
Josefin Sundströms musikbana började med
pianolektioner när hon var åtta år.
– Det har alltid varit min grej att spela piano, men att det skulle bli mitt yrke – det kom
smygande.
Det började med att hon ville gå på folkhögskola ett år efter gymnasiet, och hamnade på Sundsgården i Helsingborg. Några av
lärarna där undervisade vid musikhögskolan, och hon hade också några kompisar som
skulle bli kantorer.
– Jag kom på att det var en perfekt lösning.
Jag har varit aktiv i kyrkan hela mitt liv och
tycker om mötet med människor. Jag är också intresserad av körsång, och som kantor får
man göra allt det.

Nagubon
Josefin
Sundström
trivs i Malmö
– men hon
längtar också
till Nagu.
FOTO: PRIVAT

Öppen för jobb var som helst

i Finland ett tag, men också utomlands. Att
hennes pojkvän ska bli operasångare innebär att han måste vara öppen inför att jobba
var som helst.
– Jobbet som kantor är ganska likadant i
Finland och Sverige, men redan i Danmark
finns större skillnader.

I Sverige blir man kantor på två år, den biten blev hon klar med för två år sedan. Sedan
fortsatte hon med studierna. Målet är att bli
organist, det som i Finland heter B-kantor.
– Jag har ett år kvar av min kandidatexamen.
För att kunna jobba i Finland måste jag göra
lite till med den liturgiska biten.
Samtidigt öppnar en organistutbildning för
en massa möjligheter. Hon vill gärna jobba

Längtar du till Finland, Nagu och skärgården?
– Jag har tyckt väldigt bra om att komma tillbaka till sommaren. Jag har till exempel vikarierat som kantor i Houtskär och Nagu. Jag
trivs bra med att återvända till lovet – jag ska
till exempel vara både i Nagu och Pargas och
jobba med min kandidatuppsats.
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»Det
var en
perfekt
lösning.«

Hon har musicerat mycket i kyrkan under
åren.
– Vi är ett gäng i Nagu som ordnat välgörenhetskonserter sedan år 2013. Det ser jag fram
emot att få göra igen.

Josefin Sundström
Kommer från Nagu. Bor sedan några åt tillbaka i Malmö.
Familj: pojkvän i Malmö och familjen i Nagu.
Gör när hon inte musicerar: Tycker om att vara
ute i naturen. ”Min pojkväns mamma har hästar som jag får pyssla om.”
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Gudstjänster sänds varje söndag och helgdag över internet på församlingens sida på Facebook www.facebook.
com/vasfor. Direktsändningarna hittas även i Facebookflödet på startsidan i församlingens webbsidas videoportal www.vastabolandsforsamling.fi/video. Där kan alla
sändningar även ses senare.
Pargas församlingsdistrikt:
To 13.5 kl. 10: Kristi himmelsfärdsdags gudstjänst från
Pargas kyrka, förhandsinspelad. Sänds på församlingens
webbkanaler.
Sö 16.5 kl. 10: Direktsänd högmässa från Pargas kyrka,
Päivi Nuotio-Niemi, Markus Ollila. Endast de medverkande närvarar i kyrkan. Sänds på församlingens webbkanaler. De stupades dag – uppvaktning vid hjältegravarna kl.
11.30 efter högmässan.
On 19.5 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Päivi Nuotio-Niemi, Hanna Lehtonen. Begränsat antal deltagare.
Lö 22.5 kl. 18: Pingstafton med de vackraste sommarsångerna – musikprogram på församlingens webbkanaler.
Sö 23.5 kl. 10: Pingstdagens högmässa i Pargas kyrka,
Pär Lidén, Hanna Lehtonen. Direktsänds på församlingens webbkanaler.
On 26.5 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Pär Lidén,
Hanna Lehtonen. Begränsat antal deltagare.
Nagu kapellförsamling:
To 13.5 kl. 11: Kristi himmelsfärdsdags högmässa i Nagu
kyrka, Kjell Granström, Robert Helin. Begränsat antal
deltagare.
Sö 16.5 kl. 17: Kvällskyrka i Nagu församlingshem, Kjell
Granström, Robert Helin. Begränsat antal deltagare. De
stupades dag – uppvaktning vid hjältegraven i samband
med kvällskyrkan.
Sö 23.5 kl. 11: Pingstdagens högmässa i Nagu kyrka, Kjell
Granström, Robert Helin, Begränsat antal deltagare.
Korpo kapellförsamling:
To 13.5 kl. 15: Kristi himmelsfärdsdags gudstjänst i Norrskata kyrka, Esa Killström, Mikael Granlund. Begränsat
antal deltagare.
Sö 16.5 kl. 11: Gudstjänst i Korpo kyrka, Esa Killström,
Mikael Granlund. Begränsat antal deltagare.
Sö 23.5 kl. 11: Pingstdagens högmässa i Korpo kyrka, Esa
Killström, Mikael Granlund. Begränsat antal deltagare.
Houtskär kapellförsamling:
To 13.5 kl. 11: Finsk gudstjänst i Houtskär kyrka, Peter
Blumenthal, Uma Söderlund. Begränsat antal deltagare.
Sö 16.5 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyrka, Peter Blumenthal, Uma Söderlund. Begränsat antal deltagare.
Sö 23.5 kl. 11: Pingstdagens högmässa i Houtskär kyrka,
Peter Blumenthal, Uma Söderund. Begränsat antal deltagare.

Iniö kapellförsamling:
Sö 16.5 kl. 13: Högmässa i Iniö kyrka, Jussi Meriluoto. Begränsat antal deltagare. De stupades dag – uppvaktning
vid hjältegraven i samband med högmässan.

ÅBO

tor 13.5:
- kl 12: Gudstjänst via www.virtuaalikirkko.fi. Peter Eriksson (pred), Wikstedt (lit), Söderlund. Sånggruppen
MMXX medverkar.
lör 15.5:
- kl 10: Välsignelse av pilgrimsvandrare, Domkyrkan och
via www.virtuaalikirkko.fi. Domprosten Aulikki Mäkinen
välsignar pilgrimsvandrare. Max antal deltagare enligt
gällande restriktioner. Evenemanget är gemensamt
för de pilgrimsleder som finns i Finland. Representanter för Henriks, Jakobs och Olofslederna deltar samt
pilgrimscentrets koordinator Annastiina Papinaho och
Olofsledens kontaktperson James Simpson är med och
öppnar pilgrimsvandringssäsongen 2021.
- kl 19.30: ”Önskepsalmer i vårkvällen!”, psalmkväll via
www.virtuaalikirkko.fi. Medverkande: Malena Björkgren,
Maria Björkgren-Vikström, Otto Lindén, Rami Nurmi och
Marjo Danielsson.
sön 16.5:
- kl 12: Gudstjänst via www.virtuaalikirkko.fi. Wikstedt
(pred), Maria Björkgren-Vikström (lit), Danielsson.
- kl 13-14: Präst på plats i Domkyrkan för samtal och
enskild nattvard.
- kl 13.30: Pilgrimsvandring. Välkommen med på en
vandring med start från Domkyrkans trappa. Vi delar in
oss i mindre grupper och vandrar ca 1,5 timme. Vi firar en
andakt på vägen, man kan gärna ta med en egen kyrkkaffematsäck. Vi använder munskydd under vandringen.
- kl 16 och 17: Söndagsmässa, Aurelia. Välkommen att
fira en kort, enkel mässa i Aurelias första våning. Max
antal deltagare enligt gällande restriktioner. Anmälan till
maria.d.bjorkgren-vikstrom@evl.fi eller 040-3417 477.
Föranmälda gudstjänstfirare har företräde, övriga i mån
av plats. Vi önskar att du använder munskydd för att
skydda de andra deltagarna.
tis 18.5:
- kl 14.30–18: Ungdomshålan, hybrid. Kontakta Laura
Kota-aho laura.kota-aho@evl.fi för mera information.
tor 20.5:
- kl 10–11.30: Familjecafé, Aurelias innergård. Max antal
deltagare enligt gällande restriktioner. Anmälning per
mejlmari.nurmi@evl.fi eller 040-3417469.
sön 23.5:
- kl 12: Gudstjänst via www.virtuaalikirkko.fi. Bäck
(pred), Liljeström (lit), Danielsson.
- kl 13-14: Präst på plats i Domkyrkan för samtal och
enskild nattvard.
- kl 13.30: Pilgrimsvandring. Välkommen med på en
vandring med start från Domkyrkans trappa.

Vi delar in oss i mindre grupper och vandrar ca 1,5 timme.
Vi firar en andakt på vägen, man kan gärna ta med en
egen kyrkkaffematsäck. Vi använder munskydd under
vandringen.
- kl 16 och 17: Söndagsmässa, Aurelia. Välkommen att fira en kort, enkel mässa i Aurelias första våning. Max antal
deltagare enligt gällande restriktioner. Anmälan till mia.
back@evl.fi eller 040-3417 466. Föranmälda gudstjänstfirare har företräde, övriga i mån av plats. Vi önskar att du
använder munskydd för att skydda de andra deltagarna.
tis 25.5:
- kl 14.30–18: Ungdomshålan, hybrid. Kontakta Laura
Kota-aho laura.kota-aho@evl.fi för mera information.
- kl 19–20.30: Unga vuxna, online. Kontakta Laura Kota-aho laura.kota-aho@evl.fi för mera information.
tor 27.5:
- kl 10–11.30: Familjecafé, Aurelias innergård. Max antal
deltagare enligt gällande restriktioner. Anmälning per
mejlmari.nurmi@evl.fi eller 040-3417469.
- kl 18: Träff med frivilliga inom flyktingarbetet via Teams.
Tema: Rasism. Laura Kota-aho inleder. Anmälning senast
25.5 till malena.bjorkgren@evl.fi eller 0403417461.

ÅLANDS PROSTERI
JOMALA

Församlingen och Covid-19
På grund av smittläget kan ändringar förekomma. Följ
med i församlingens information på jomala.evl.ax och facebook.com/jomalaforsamling.  
Mässor och andakter
Mässor och andakter firas i Sankt Olofs kyrka om inte
annat anges. Gudstjänsterna direktsänds även på Facebook. Så länge det tillåtna antalet deltagare är 20 eller
färre behöver den som vill delta på plats anmäla sig till
Stefan (018 328 311) eller Laura (018 328 312). Du är inte
till besvär utan till glädje om du anmäler dig!
Torsdag 13.5 kl. 11 Högmässa: Kristi himmelsfärdsdag
Den upphöjde herren. Anmälan till Stefan.
Söndag 16.5 kl. 11 Högmässa: Sjätte söndagen efter
påsk (Exaudi) – Väntan på den heliga anden. Anmälan till
Laura.
Lördag 22.5 kl 18 Helgmålsvesper: ingen anmälan.
Söndag 23.5 kl. 11 Högmässa: Pingstdagen – Den heliga
andens utgjutande. Anmälan till Stefan.
Onsdag 26.5 kl. 19.00 Vesper: ingen anmälan..
Barn och unga
Sjung och gung för barn ca 0-4 år: Ledare Fredrik Erlandsson. Torsdagar kl. 9-11, ordnas i mindre grupper
beroende på restriktionsläget, se facebook.
Tisdagsklubben tisdagar kl. 18-19.30 för åk 1-4: Avslutning 1.6. Ledare: Tindra Karlsson, Jennifer Sundberg och
Jens Rosenberg.  

VÄSTÅBOLAND Sommarsånger

ÅBO Psalmkväll

MARIEHAMN Läger

Pingstafton med
sommarsånger i Pargas

Önskepsalmer i vårkvällen!

Äntligen lägerdags!

Vårfåglarna sjunger och vi med dem! Välkommen
med på en virtuell önskepsalmkväll som sänds via
www.virtuaalikirkko.fi från Åbo domkyrka lördagen
den 15.5 kl. 19.30.
Om du inte har en psalmbok kan du gå in på
www.psalmbok.fi där många av psalmerna finns
publicerade.
Medverkande: Malena Björkgren, Maria Björkgren-Vikström, Otto Lindén, Rami Nurmi och Marjo Danielsson.
Med önskepsalmkvällen vill vi också uppmärksamma Finska Missionssällskapets miljöarbete. Stöd gärna det globala arbetet via Utjämningskampanjen. Ge
hopp där klimatförändringarna orsakar nöd!

Prosteriets årliga pensionärsläger planeras till
16–18 augusti. Mer information om lägret kommer i
nästa infoblad som utkommer i början av juni.
Välkommen med!

Den blomstertid nu kommer,
men även i år får vi lov att
sjunga in sommaren på webben
i stället. På pingstafton lördagen
den 22.5 kl. 18 sänder vi årets
upplaga av de vackraste sommarsångerna från Koupo lägergård. Programmet gästas av dragspelande duon
Martina Lindberg och Tom Österlund. Tf. kaplan
Pär Lidén håller i taktpinnen, ackompanjerad av
kantor Hanna Lehtonen och diakonissan Brita
Holmström. Sjung med!
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Barn- och ungdomskörer
Kvinten åk 1–4: onsdagar kl. 13-14 i Södersunda skola
Tonikan åk 1–2: tisdagar kl. 14-15
Dominanten åk 3–4: torsdagar kl. 14-15
Jomala Joy åk 5–9: torsdagar kl. 15-16.15
Vuxenkörer
Laudamus damensemble: onsdagar kl. 17.30-19
S:t Olofs kyrkokör: torsdagar kl. 18-20.30
Övrig verksamhet
Missionssyföreningen: tisdagar kl. 12.30-14.30
Meditativ sång med Henrika Lax: mån 17.5 kl. 19 i kyrkan .
Take away Sopplunch: tors 20.5 kl 12 vid Olofsgården till
förmån för Gemensamt ansvar. TA MED EGET KÄRL TILL
SOPPAN.

MARIEHAMN

Morgonbön/meditation: helgfria vardagar kl. 08.3008.50 i S:t Görans kyrka.
TO 13.05 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans kyrka. Mässan
livestreamas på församlingens Facebooksida.
TO 13.05 kl. 12-14: S:t Görans kyrka är öppen för besök.
SÖ 16.05 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans kyrka. Mässan
livestreamas på församlingens Facebooksida.
TI 18.05 kl. 17-19: S:t Görans kyrka är öppen för besök.
Kvällsbönen börjar kl. 19.00.
ON 19.05 kl. 14.00: Önskepsalemen, livestreamning på
församlingens Facebooksida.
TO 20.05 kl. 12-14: S:t Görans kyrka är öppen för besök.
SÖ 23.05 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans kyrka, mässan
livestreamas på församlingens Facebooksida.
TI 25.05 kl. 17-19: S:t Görans kyrka är öppen för besök.
Kvällsbönen börjar kl. 19.00.
ON 26.05 kl. 14.00: Önskepsalmen, livestreamas på församlingens Facebook.
TO 27.05 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t Görans kyrka.
TO 27.05 kl. 12-14: S:t Görans kyrka är öppen för besök.
Kyrktaxi till gudstjänst, tfn 018-19500.
Med reservation för ändringar.

SUND-VÅRDÖ

Kristi himmelsfärdsdag 13.5 kl. 11.00: Gudstjänst i Vårdö
kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund. Efter gudstjänsten talka på gravgården, medtag egna handskar och
verktyg! Kaffeservering.
Söndag 16.5 kl. 14.00: Högmässa i Vårdö kyrka. Carolina
Lindström, John-Adam Sjölund.
Söndag 23.5 kl. 11.00: Högmässa i Sunds kyrka. Outi
Laukkanen, Marina Sapronova.
Tisdag 25.5 kl. 13.00: Vandring i Kastelholmstrakten. Vi
träffas vid Baka! Efter vandringen samlas vi igen vid Baka! och har bokat bord för den som vill ta en kopp kaffe
och något gott till.
Med reservation för ändringar.
www.sund-vardoforsamling.fi

JOMALA Blommor

Blomskottsauktion/
försäljning vid Olofsgården
Tisdag 25.5 kl 18:
Kom och köp skott
till sommarens
odlingar och stöd
samtidigt församlingens missionsprojekt i Kenya
och Ryssland! Beroende på restriktionsläget ordnas antingen auktion eller drive-in-försäljning.
Arr: Syföreningarna i Jomala församling
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KOLU M N E N

Hur ska vi göra
med religionsundervisningen?
RELIGIONSUNDERVISNINGEN i vårt land
är dyr. Det är bäst att lyfta katten på bordet
genast och inte låtsas om något annat. Religionsundervisningen ska ges enligt majoriteten av elevernas religion. Den elev som inte
hör till samma religion som majoriteten kan
delta i skolans allmänna religionsundervisning, men ifall tre eller fler elever i samma
kommun hör till en annan religion ska kommunen ordna undervisning enligt den religionen om föräldrarna så önskar. En elev som
inte tillhör något religiöst samfund har rätt
till undervisning i livsåskådning. Det här är
beskrivet med stora penseldrag, det finns några moment till i 13 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998).
Men varför har vi då ett så komplicerat och
dyrt system?
JA, DET BEROR förstås på religionsfrihetslagen. Religionsfriheten brukar man hänvisa
till då man inte vill bli påtvingad religionsutövning – men religionsfrihetslagen är i första
hand en lag som ger dig rätt TILL din religion.
På Åland har man utarbetat en ny läroplan.
Den förväntas tas i bruk vid nästa läsårsstart
och där har man infört det nya ämnet religions- och livsåskådningskunskap. Det innebär att samtliga elever kommer att få undervisning i ett gemensamt åskådningsämne.
På fastlandet förs i nuläget ingen aktiv diskussion om att ändra religionsundervisningen, men kanske kommer den åländska reformen att väcka diskussionen också på andra
sidan Skiftet.

»Det som förstärker
den egna identiteten
vill man värna om.«
JAG VET INTE själv var jag står i frågan. Å
ena sidan upplever jag det problematiskt att
skolan har sådan verksamhet som delar upp
klassen enligt religionstillhörighet. Jag har
också erfarenheten av att ha en muslimsk

MALIN ERIKSSON
elev i klassen som under sin håltimme bad
att få sitta med i religionsundervisningen.
Aldrig har kyrkohistoria varit så intressant –
både för eleverna och läraren – då det fanns
så många ”varför?” som behövde få ett svar.
Å andra sidan har jag lätt att tänka mig in i
en situation där jag som nyinflyttad med familjen plötsligt skulle tillhöra en minoritet.
Hade barnen då erbjudits undervisning i den
egna, välbekanta religionen och i de för oss
viktiga traditionerna hade det känts tryggt
och välkomnande.
JAG TÄNKER ATT diskussionen om religionsundervisningen främst tillhör dem som
representerar de religiösa minoriteterna. Det
är de som gynnas av det undervisningssystem
vi har nu. Som finlandssvensk är det lätt att
sätta sig in i minoritetsproblematik. Det som
förstärker den egna identiteten vill man värna om. Det finns både fördelar och nackdelar
med det system vi har nu och om det blir aktuellt med en reform också på fastlandet hoppas jag man hör dem som berörs allra mest av
reformen. I nuläget får vi undervisas parallellt, lära oss respektera varandras olikheter
och lära oss ännu mer om varandras likheter.
För faktum är att de religiösa är de som har
lättast att förstå varandras behov av religion.

Malin Eriksson är teologie magister och överinspektör för bildningsväsendet.
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ÅBOLAND-ÅLAND
Nu får alla en
egen psalmbok!
Åbo svenska församling firar hundraårsfest och alla medlemmar får en psalmbok
i gåva. – Det blir en gåva från oss själva
till oss själva, säger kyrkoherde Mia Bäck.
TEXT: SOFIA TORVALDS

ÅBO I år firar Åbo svenska församling sitt
hundraårsjubileum. Alla församlingsmedlemmar som vill det får en psalmbok i gåva.
När psalmboken kom år 1986 delade församlingen också ut psalmböcker.
– Men vi fick ju ett psalmbokstillägg år 2015,
och tillägget finns med i de psalmböcker som
delas ut. Nu när vi firar gudstjänst virtuellt
tänkte vi att det skulle vara bra att se till att
alla har en psalmbok hemma och kan sjunga
med, säger kyrkoherde Mia Bäck.
Åbo svenska församling har 9 200 medlemmar och Bäck tänker sig att församlingen delar ut en psalmbok per hushåll.
– Jag tror ju inte att det blir en jätterusning,
men jag hoppas många ska ta tillvara den här
möjligheten. Det är ju en gåva där man både
är givare och mottagare: en gåva från oss själva till oss själva!

Mia Bäck
visar upp den
psalmbok som
alla som vill får
ett exemplar
av. FOTO: JÅNNA
KOIVUNEN

Psalmerna fanns kvar
Själv älskar Mia Bäck psalmer. Ju mer hon
sjungit dem, desto viktigare har de blivit för
henne.
– Min första aha-upplevelse om hur viktiga
psalmer kan vara för människor var när jag
som 16-åring jobbade som praktikant på ett
åldringshem. Där fanns en dam som inte alls
talade, men jag blev tipsad om att jag kunde sjunga med henne. Jag valde Blott en dag,
och när jag började sjunga vaknade hon till
liv och började sjunga med. Psalmerna fanns
där, djupt inom henne.
Många av oss kopplar ihop psalmer med
viktiga stunder i våra liv, med glädje och sorg,
men också med trygga stunder i samband med
aftonbönen eller med mor- eller farföräldrar.
– En av mina egna favoritpsalmer är Fri som
rymdens svala av Hjalmar Krokfors, den har
jättefin text och melodi. Den beskriver på ett
fint sätt att vi är fria i Gud, att kristendomen
handlar om frihet, inte om måste och tvång,
säger Bäck.
En av hennes favoriter i psalmbokstillägget
är en gammal irländsk psalm från 700-talet,
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Om du vill ha en psalmbok
kan du hämta en från Aurelia
under sommarmånaderna.
Boka in tid via www.abosvenskaforsamling.fi eller
genom att ringa församlingsbyrån 040-3417458.

Var du vår längtan.
– Den är så glad och frimodig på något sätt.
Jag tycker om psalmer som är lätta att sjunga
tillsammans.
Hon uppskattar också att det finns psalmer
med stödtecken och rörelser i psalmbokstillägget.

»När jag
började
sjunga
vaknade
hon till
liv.«

Virtuellt i fortsättningen?
Psalmboken börjar delas ut i sommar.
– Vi kommer att fortsätta fira gudstjänst
virtuellt hela sommaren, även om vi skulle
ha församlingen på plats i sommar.
Hur de ska göra med de virtuella gudstjäns-

terna efter sommaren, om gudstjänsterna återgår till hur det var före pandemin, är fortfarande oklart.
– Det finns ju människor som helt konkret
inte kan ta sig till kyrkan, och många åker
också ut till skärgården till helgerna. Jag tror
också att vi nått en helt ny församling.
I Åbo lockar gudstjänsterna vanligen mellan 80 och 120 besökare. Virtuellt har de haft
omkring 150–160 deltagare en vanlig söndag.
– Vi ska göra en utvärdering och se om vi
fortsätter strömma också när allt återgått till
det normala. Vi ska överväga för- och nackdelar, säger Mia Bäck.
KYRKPRESSEN NR 10 • 12.5.2021

SYDÖSTERBOTTEN
PÅ GÅNG LOKALT NÄRPES, KRISTINESTAD, KORSNÄS, MALAX, PETALAX, BERGÖ
Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Närpes prosteri utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Ansvarig redaktör: Pian Wistbacka, narpes@kyrkpressen.fi,
tfn 040 831 5797. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna.

Kallad att hjälpa

Kerstin Lillbåsk
Gör: Församlings- och föreningsaktiv, pensionerad
diakonissa.
Bor: Norrnäs, Närpes.
Familj: Två söner.
Intressen: Böcker, handarbete, hembygdsforskning.
Ser i sommar fram emot:
Friluftsgudstjänster eller
sånggudstjänster ute i det
fria om vi inte kan samlas i
kyrkan.

Hon var diakonissa i Närpes i fyrtio år –
på dagen! Några lugna pensionärsdagar
blir det inte för den som har hjälpverksamhet som sitt stora intresse.
TEXT: PIAN WISTBACKA
NÄRPES Kerstin Lillbåsk har många järn i
elden. Hon gick i pension från sin diakonisstjänst för 8 år sedan, men fortsätter aktivt i
församlingsarbetet. Bland annat är hon engagerad som förtroendevald, kyrkvärd, textläsare och i diakoninämnden.
– Jag brinner fortfarande mest för diakonin.
När man har jobbat i över fyrtio år är det som
om det skulle finnas kvar hos en.
Hon är infödd Närpesbo. Efter studierna
vid Diakonissanstalten hann hon arbeta i tre
och ett halvt år i Lovisa innan hon återvände
för att jobba i hemförsamlingen.
– Här var jag i exakt 40 år på dagen, så jag
hann jobba 43 år i lutherska kyrkan.
Utöver församlingsengagemanget är hon
aktiv i en mängd föreningar. Hon är ordförande för Närpes Röda Kors-avdelning och
för Vasa svenska synskadade, som är en förening med arbetsområde från Oravais i norr
till Kristinestad i söder.
– Det bästa med att vara pensionär är att
man väljer vad man vill göra. Du har inte den
där klockan du måste följa och allt det där du
måste. Nu är det fritt fram!
Mycket av hennes tid upptas av engagemanget i Röda Korset.
– Vi har ett välfungerande lopptorg. Det riktigt blomstrar nu! Coronapandemin har gjort
att folk handlar jättemycket på loppis.
Röda Korsets lopptorg fungerar på ideell basis. Flitiga frivilliga ordnar och ser över loppisgrejerna.
– Folk ger så fina saker. Varje vecka sorterar
vi kläder och möbler, som folk tar kontakt och
frågar om vi vill ha. I kväll ska vi köra ihop ett
dödsbo. Det som vi inte får sålt på lopptorget
packar vi ihop och skickar till Röda Korsets
logistikcentral i Tammerfors, främst kläder.
Därifrån sänds de ut i världen.
Intäkterna går bland annat till underhåll
av den viktiga nödbostad som Röda Korset
upprätthåller i Närpes. I bostaden kan familKYRKPRESSEN NR 10 • 12.5.2021

Vid fyren.
Kerstin
Lillbåsk på
stranden i
Norrnäs.
FOTO: PRIVAT

jer bo tillfälligt till exempel efter en brand eller annan kris.

»Det bästa
med att
vara pensionär är
att man
väljer vad
man vill
göra.«

Vad är ditt tips till den som vill göra en insats för medmänniskorna?
– Ta gärna kontakt om du vill vara med i
Röda Korset, eller i diakonisyföreningen.
Diakonisyföreningen grundades för nästan
35 år sedan, och vi är ännu medlemmar med
som var med från början. Vi har ett fadderbarn i Tanzania, och så samlar vi in pengar
så att vi till exempel kan ge julbidrag åt någon familj som har det kärvt här i Närpes.

Under pandemin har det varit paus, men vi
kommer att fortsätta. Vi tar gärna med fler
medlemmar!
Har du något motto som följt dig i livet?
– När jag blev diakonissvigd 1970 fick jag ett
bibelord från Diakonissanstalten. Det var:
”Sina nådegåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.” Det har burit mig många gånger.
Jag har tänkt att Han har kallat mig och gett
mig vissa gåvor, och det har han inte ångrat.
Det är viktigt att vi tar vara på det som Herren har gett oss, efter bästa förmåga.
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NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

To. 13.5 kl. 11: Kristi himmelsefärdsdags gudstjänst,
Heikkilä, Granholm.
Sö. 16.5 kl. 11: Gudstjänst med gäster från SLEF,
Magnus och Anna Dahlbacka. Gudstjänsten bandas, och blir tillgänglig på SLEF:s Youtube-kanal och
Korsnäs församlings hemsida senast må. 17.5.
Kl. 12-14 Försäljning av laxsoppa till förmån för missionen. Beställ senast 13.5, på tfn 044 4101825. Även
hemkörning.
Sö. 23.5 kl. 11: Gudstjänst, Kronqvist, Granholm
To. 27.5 kl. 18: Kort veckomässa med nattvard, Heikkilä, Granholm. Obs. max 20 personer/gudstjänst.
Anmäl dig gärna i förhand på tel. 044-4101821 eller
janne.heikkila@evl.fi
Motion&Mission
En träff vecka 20, (på grund av ledighet) i Korsnäs
kyrkby måndag 17.5.
Därefter:
Må 24.5 Korsnäs
Ti 25.5 Harrström
To 27.5 Korsbäck
Vi börjar med samling till förmån för missionen och
går därefter på promenad i egen takt.
Frågerundan om familjen Tikum är åter uppsatt, nu
i Molpe i maj, vecka 20 och 21. Rundan startar från
banken. Svara på frågorna och vinn Anna Tikums bok,
Elfenbenshjärtat.
Solglimten torsdag 20.5 kl. 12.30-13.30
Bibel- och bönegrupp i församlingshemmet varannan
tisdag ojämna veckor, nästa gång 25.6 kl. 13–14.

KRISTINESTAD

www.kristinestadssvenskaforsamling.fi
Munskydd rekommenderas vid gudstjänster och förrättningar.
To 13.5 kl. 10: Högmässa i Kyrksalen i Lfds förs.hem.
Engström Markus, Martikainen Anna Karin.
To 13.5 kl. 12: Gudstjänst i Krs kyrka, sänds också som
ljudfil på hemsidan. Engström Markus, Martikainen
Anna Karin.
Lö 15.5 kl. 18: Helgmålsbön i Krs förs.hem. Engström
Markus.
Sö 16.5 kl. 10: Gudstjänst i Lfds kyrka. Efteråt uppvaktning vid hjältegraven. Engström Markus, Martikainen Anna Karin.

Pingsten är här!
Söndagen den 23 maj firar vi
pingst.
Pingst: I fornsvenskan hette dagen
”pinxte” eller ”pinxsta”. Ordet kommer ytterst från grekiskan och syftar
på att helgen firas femtio dagar efter
påsk. Vi firar pingst till minne av att
apostlarna, som det berättas i Bibeln,
fylldes av den heliga Anden. Pingsten
firas samtidigt som den judiska högtiden shavuot, som firas till minne av
att Gud gav judarna de tio buden på
Sinai berg. Pingstundret inträffade då
lärjungarna hade samlats för att fira
shavuot.
Sö 16.5 kl. 12: Gudstjänst i Krs kyrka, sänds också
som ljudfil på hemsidan. Engström Markus, Vättö
Keijo. Före uppvaktning vid Ulrika Eleonora kl. 11.30,
Toivanen.
Sö 16.5 kl. 15: Gudstjänst i Sby kyrka. Före uppvaktning vid hjältegraven kl. 14.45. Engström Markus,
Martikainen Anna Karin.
On 19.5 kl. 11.15: Pensionärssamling i Krs förs.hem.
Hellman Siv, af Hällström Inga-Lene, Martikainen
Anna Karin. Välkommen efter en lång paus!
To 20.5 kl. 12.15: Pensionärssamling i Sby kyrka.
Välkommen efter en lång paus! För transport ring
0400-763325 dagen före. Engström Markus, Hellman
Siv, af Hällström Inga-Lene, Martikainen Anna Karin.
Lö 22.5 kl. 18: Helgmålsbön i Krs förs.hem.
Sö 23.5 kl. 10: Högmässa i Lfds kyrka. Norrback Daniel, Bergqvist Raili.
Sö 23.5 kl. 12: Högmässa i Krs kyrka, sänds också
som ljudfil på hemsidan. Norrback Daniel, kantor.
Sö 23.5 kl. 15: Lovsångsmässa i Sby kyrka.
Norrback Daniel, lovsångsgrupp.
On 26.5 kl. 13: Pensionärssamling i Kyrksalen i Lfds
förs.hem. Välkommen efter en lång paus!
Engström Markus, Hellman Siv, af Hällström IngaLene, Martikainen Anna Karin.

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
OBS! Gudstjänsterna sänds endast televiserade via
Kyrkkanalen.
Varje vardag kl 9.30 Morgonandakt via Kyrkkanalen
och hemsidan.
Varje fredag kl 9.15 Veckans sång på Instagram.
Varje måndag kl 10 Veckans barnsång på Instagram
och Facebook.
Närpes
To 13.5 kl 12: Gudstjänst med konfirmation. Sundqvist,
Sjölander
Sö 16.5 kl 12: Gudstjänst
Sö 16.5 kl 13: Kransnedläggning vid krigargravarna.
Audas-Willman
Övermark
Sö 16.5 kl 13: Kransnedläggning vid krigargravarna.
Jakobsson
Pörtom
Sö 16.5 kl 13: Kransnedläggning vid krigargravarna.
Sundqvist

NÄRPES Strategi

KRISTINESTAD Barn

Delta i enkät!

Anmälningar till
dagklubben

Körer, klubbar, retreat, ungdomskvällar
eller bibelstudiepodd? Nu har du möjlighet
att tycka till! Vad vill du att församlingen
ska satsa på under åren 2022–2026?
Fyll i enkäten om församlingens verksamhet på www.narpesforsamling.fi.
Enkäten är en del av församlingens strategiarbete.
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Nu tas anmälningar emot till höstens dagklubb! Det gäller barn födda 2016–2017.
Anmäl till barnledaren Christina
Caldén-Back, tel. 0400 218 199.
Välkommen med!

KYRKPRESSEN NR 10 • 12.5.2021

On 19.5. kl. 15: Seniorkören och Pörtom Musikgäng
sjunger med Kristiina. Televiserad utsändning från
Pörtoms kyrka.
Sö 23.5 kl 12: Gudstjänst. Sundqvist pred., Jakobsson
lit., G.Lindén-Liljehage
Obs! Församlingen jobbar med ett omfattande strategiarbete. Gå gärna in på vår hemsida och tyck till
genom att fylla i enkäten på hemsidan.

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

Gudstjänst på Kristi himmelsfärdsdag to 13.5 kl. 14: I
Bergö kyrka, med max 20 deltagare. Englund. Brunell.
Ej filmad.
Filmad familjegudstjänst på Kristi himmelsfärdsdag
to 13.5 kl. 14: Från Malax kyrka. Ses via Lokal-Tv och
Malax kyrkliga samfällighets Youtube-kanal.
Gudstjänst på de stupades dag sö 16.5 kl. 14: I Bergö
kyrka, med max 20 deltagare. Tornberg, Lax. Kransnedläggning vid de stupades gravar. Ej filmad.
Filmad tvåspråkig gudstjänst sö 16.5 kl. 14: Från Malax kyrka. Ses via Lokal-Tv och Malax kyrkliga samfällighets Youtube-kanal.
Högmässa sö 23.5 kl. 14: I Bergö kyrka, med deltagare. Englund, Brunell. Ej filmad.
Filmad gudstjänst sö 23.5 kl. 14: Från Petalax kyrka.
Ses via Lokal-Tv och Malax kyrkliga samfällighets
Youtube-kanal.

MALAX

TO 13.5 kl. 11: Himmelsfärdsdag. Familjegudstjänst i
kyrkan. Norrback, Lax.
TO 13.5 kl. 18: Ekumenisk bön i KH.
SÖ 16.5 kl. 10: De stupades dag. Tvåspråkig gudstjänst
i kyrkan. Uppvaktning vid krigargravarna. SISU sånggruppen medv. Tornberg, Lax.
MÅ 17.5 kl. 10: Karacafé i KH Arr. Folkhälsan och Äldrerådet i Malax.
TI 18.5 kl. 13: Motion för mission vid KH. Även 25.5.
TI 18.5 kl. 19: Amici i KH. Vi diskuterar aktuellt och
gammalt inom teologi, psykologi och filosofi.
TO 20.5 kl. 13: Motion för mission vid FH. Även 27.5.
SÖ 23.5 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Norrback, Peter
Brunell.

PETALAX

Gudstjänst på Kristi himmelsfärdsdag to 13.5 kl. 12: I
Petalax kyrka, med max 20 deltagare. Englund. Brunell. Ej filmad.
Filmad familjegudstjänst på Kristi himmelsfärdsdag
to 13.5 kl. 14: Från Malax kyrka. Ses via Lokal-Tv och
Malax kyrkliga samfällighets Youtube-kanal.
Gudstjänst på de stupades dag sö 16.5 kl. 12: I Petalax kyrka, med max 20 deltagare. Tornberg, Lax.
Kransnedläggning vid de stupades gravar. Ej filmad.
Filmad tvåspråkig gudstjänst sö 16.5 kl. 14: Från Malax kyrka. Ses via Lokal-Tv och Malax kyrkliga samfällighets Youtube-kanal.
Högmässa sö 23.5 kl. 12: I Petalax kyrka, med deltagare. Englund, Brunell. Ej filmad.
Filmad gudstjänst sö 23.5 kl. 14: Från Petalax kyrka.
Ses via Lokal-Tv och Malax kyrkliga samfällighets
Youtube-kanal.

KOLU M N E N

Hur ska vi göra
med religionsundervisningen?
RELIGIONSUNDERVISNINGEN i vårt land
är dyr. Det är bäst att lyfta katten på bordet
genast och inte låtsas om något annat. Religionsundervisningen ska ges enligt majoriteten av elevernas religion. Den elev som inte
hör till samma religion som majoriteten kan
delta i skolans allmänna religionsundervisning, men ifall tre eller fler elever i samma
kommun hör till en annan religion ska kommunen ordna undervisning enligt den religionen om föräldrarna så önskar. En elev som
inte tillhör något religiöst samfund har rätt
till undervisning i livsåskådning. Det här är
beskrivet med stora penseldrag, det finns några moment till i 13 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998).
Men varför har vi då ett så komplicerat och
dyrt system?
JA, DET BEROR förstås på religionsfrihetslagen. Religionsfriheten brukar man hänvisa
till då man inte vill bli påtvingad religionsutövning – men religionsfrihetslagen är i första
hand en lag som ger dig rätt TILL din religion.
På Åland har man utarbetat en ny läroplan.
Den förväntas tas i bruk vid nästa läsårsstart
och där har man infört det nya ämnet religions- och livsåskådningskunskap. Det innebär att samtliga elever kommer att få undervisning i ett gemensamt åskådningsämne.
På fastlandet förs i nuläget ingen aktiv diskussion om att ändra religionsundervisningen, men kanske kommer den åländska reformen att väcka diskussionen också på andra
sidan Skiftet.

»Det som förstärker
den egna identiteten
vill man värna om.«
JAG VET INTE själv var jag står i frågan. Å
ena sidan upplever jag det problematiskt att
skolan har sådan verksamhet som delar upp
klassen enligt religionstillhörighet. Jag har
också erfarenheten av att ha en muslimsk

MALIN ERIKSSON
elev i klassen som under sin håltimme bad
att få sitta med i religionsundervisningen.
Aldrig har kyrkohistoria varit så intressant –
både för eleverna och läraren – då det fanns
så många ”varför?” som behövde få ett svar.
Å andra sidan har jag lätt att tänka mig in i
en situation där jag som nyinflyttad med familjen plötsligt skulle tillhöra en minoritet.
Hade barnen då erbjudits undervisning i den
egna, välbekanta religionen och i de för oss
viktiga traditionerna hade det känts tryggt
och välkomnande.
JAG TÄNKER ATT diskussionen om religionsundervisningen främst tillhör dem som
representerar de religiösa minoriteterna. Det
är de som gynnas av det undervisningssystem
vi har nu. Som finlandssvensk är det lätt att
sätta sig in i minoritetsproblematik. Det som
förstärker den egna identiteten vill man värna om. Det finns både fördelar och nackdelar
med det system vi har nu och om det blir aktuellt med en reform också på fastlandet hoppas jag man hör dem som berörs allra mest av
reformen. I nuläget får vi undervisas parallellt, lära oss respektera varandras olikheter
och lära oss ännu mer om varandras likheter.
För faktum är att de religiösa är de som har
lättast att förstå varandras behov av religion.

Malin Eriksson, Pargas, är teologie magister och överinspektör för bildningsväsendet.
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SYDÖSTERBOTTEN
Barn i Korsnäs är redo
att hjälpa äldre
Gemensamt Ansvar engagerade Korsnässkolorna.
Elevernas konstverk kan beskådas på församlingens webbsida.
TEXT OCH FOTO: HANNA HOFMAN

KORSNÄS Insamlingen Gemensamt Ansvar fokuserar i år på äldre
människor med ekonomiska bekymmer, både på lokal, nationell och internationell nivå. Därför bad jag barn
i Korsnäs tre grundskolor i årskurs
1–6 att rita en teckning över hur de
kan hjälpa en äldre människa. Alla
skolor nappade på idéen och jag fick
in över 50 fina teckningar.
För att leda in barnen på ämnet och
kanske väcka någon tanke skrev jag
en berättelse om två barndomsvänner (Gemen + Sam = Gemensam) som
träffas igen på ålderns höst och diskuterar ekonomin. Båda har svårt att få
pengarna att räcka till, då bland annat mediciner är så dyra.
Teckningarna som barnen ritar
publiceras på vår hemsida: www.korsnasforsamling.fi, cirka femton stycken varje vecka.

»Är det skillnad
mellan äldre och
gammal?«
Kan själva behöva hjälp i framtiden
Jag besökte en klass per skola för att
höra lite om hur de funderade på temat äldre och deras behov av hjälp.
De hade alla satt ner tid och energi på
sin teckning, och flera hade till och
med skrivit texter om sina teckningar. Texterna publiceras också på nätet.
Barnen svarade glatt på mina frågor
och berättade gärna om sina far- och
morföräldrar. ”Är det skillnad mellan äldre och gammal?” undrade jag.
I Molpe och Taklax svarade de att det
nog är skillnad: om man är äldre så är
man över 30, och är man gammal så
är man 70 år. I Korsnäs ansåg de att
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det är samma sak. Jag frågade också
om de tror att de själva kan bli gamla,
och det trodde de. En elev sa att han
siktar på att bli ett år över 100, och jag
konstaterade att vi väl alla får hoppas
på ett långt liv. Barnen trodde också
att de själva kunde behöva hjälp när
de blir äldre, just med samma saker
som dagens äldre behöver hjälp med.
I Molpe poängterade en elev att de
förmodligen också kommer att behöva hjälp med tekniken, för han ansåg
att den kommer att utvecklas väldigt
mycket under deras livstid. Många
väntade på att bli äldre. ”18 år”, sade
en flicka, ”för då får man köra bil”.

Taklax skola, årskurs 1–2.

Varför behövs det hjälp?
Eleverna tänkte att gamla människor
behöver hjälp för att de är långsamma,
springer och hör sämre, kan ha sjuk
rygg eller svårt att andas, med mera.
I Korsnäs poängterade en flicka att
mor- eller farföräldrarna kan ha svårt
med att äta själva. De äldre kan därför behöva hjälp av olika slag. Barnen
gav som exempel att man kan hjälpa
med att plocka i diskmaskinen, städa eller skotta snö.
Många barn lyfte fram det sociala.
Det är viktigt att hälsa på hos de äldre, ansåg de. Jag lyfte fram att vi alla
kan göra något. Om vi har fem cent
tycker vi kanske att det är litet, men
vill vi köpa en godispåse och det fattas
fem cent kan vi inte köpa den.
Slutligen en hälsning från barnen:
”Det är snällt att hjälpa.” Så har du
inte gjort det, bidra gärna till insamlingen Gemensamt Ansvar, och ta en
titt på teckningarna då och då. Jag
vågar lova att de kommer att förgylla din dag. Tack också till alla barn
och lärare för er insats!

Korsnäs skola, årskurs 1–2 (ovan) och Molpe skola, årskurs 3–4 (nere).

Hanna Hofman är diakon i Korsnäs församling.
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KORSHOLM

PÅ GÅNG LOKALT
KVEVLAX, SOLF
REPLOT, KORSHOLM

Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Korsholm utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Ansvarig redaktör: Ulrika Hansson, ulrika.hansson@kyrkpressen.fi,
tfn 040 831 6788. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna.

Klubben ger
tid att andas
Daglubbsledarna Henna
Lundström och Sanna Saarela
har haft besök i dagklubben
av familjen Yli-Kätkä.
INTERVJU: HENNA LUNDSTRÖM OCH
SANNA SAARELA
TEXT: SUSANN NABB-VORNANEN

KORSHOLM Daglubbsledarna Henna Lundström och Sanna Saarela minns ännu när Tita Yli-Kätkä kom första gångerna till föräldra-barngruppen med lilla Isabella, som numera är redan 6 år.
Familjen Yli-Kätkä består av mamma Tita,
pappa Jani och barnen Isabella 6 år, Wilma
5 år, Kevin som snart blir 3 år och minstingen Vincent 8 månader. Till familjen hör också kaninerna Lumi och Sisu. Familjen bor i
Smedsby, dit de flyttade för ganska exakt sex
år sedan.
Familjen har deltagit i Korsholms svenska församlings föräldra-barngrupp sedan de
flyttade hit år 2016 och barnen har gått i dagklubben sedan år 2017.
Familjen berättar att både föräldrar och barn
uppskattar dagklubben mycket. Barnen trivs
bra och tycker det är roligt, och mamma Tita
får ett litet andhål och möjlighet till lite ensamtid med minstingen.

Viktigt att få socialisera
Familjen tycker att det har varit väldigt tråkigt
att inga öppna föräldra-barnträffar har kunnat ordnas på en så lång tid på grund av pandemin. Om man är föräldraledig, såsom Tita
är, så kan det fort hända att man blir avskärmad. Att få socialisera och träffa andra föräldra- eller vårdlediga fyller en stor funktion
i ens vardag och är mycket viktigt.
Under pandemin har föräldra-barn träffarna flyttat online, till WhatsApp, där det
finns olika grupper för de olika byarna där
träffarna vanligen äger rum (Smedsby, Karperö och Tölby).
Dessutom har barnledarna bland annat delat ut pysselpåsar, sänt ut sångstunder som
kantorerna gjort och bjudit in familjerna till
KYRKPRESSEN NR 10 • 12.5.2021

Tita Yli-Kätkä med barnen Kevin, Isabella och Vincent. På det mindre foto nedan har Kevin och Wilma fått hem brev
från klubben för att pyssla med höstlöv. FOTO: HENNA LUNDSTRÖM

påskvandring utomhus.
Det positiva som pandemin
har fört med sig enligt familjen
Yli-Kätkä är att pappa Jani har
haft möjlighet att arbeta hemifrån. Det har underlättat i
vardagen för den stora familjen att båda föräldrarna varit
närvarande.

Barn och familj i Korsholm
Föräldra-barn grupperna fungerar för tillfället enbart via WhatsApp-grupper.
Kontakta Henna eller Sanna om ni önskar
vara med.
Dagklubben är för 2-3-åringar på tisdagar
och torsdagar kl. 9-11 och för 4-5-åringar
på tisdagar och torsdagar kl. 12-15.
Ni kan också följa barnarbetet på
instagram: barnochfamilj_korsholm
För mera information kontakta: Henna
044-7129425 Sanna 044-3560531
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Roligt
att sjunga
psalmer
De sjunger psalmer på musiklektionerna – och ibland på skolgården. Helsingby skola i Korsholm
har varit med i Psalmedaljeskoj
från starten.
TEXT: EMELIE WIKBLAD

KORSHOLM – Det hör ju till skolan att vi ska förmedla bitar av vårt kulturarv och den här sångskatten som finns i våra psalmböcker är det verkligen värdefullt att ge vidare, säger lärare Christina Hammarström.
Treorna och fyrorna i Helsingby har nu klarat
av alla tre nivåer i Psalmedaljeskoj, från brons till
guld, och kan stolt visa upp sina pinsprydda psalmboksfodral.
– Bronspinset fick vi i ettan, den här tror jag i tvåan och den här fick vi i år, säger Elis Williamsson
och pekar på sina pins.
– Så nu kan ni trettio psalmer, konstaterar Susanne Westerlund, kyrkomusiker i Korsholms svenska församling. Och hur många utantill?
Fyra, svarar Elis och klasskompisarna Sara Tikkala och Linnéa Fochsell först. Nej, sex stycken
blir det ju.
De brukar öva på musiklektionerna.
– Ett par psalmer i början på varje musiktimme
brukar vi starta med, säger Christina Hammarström. Och det brukar de fortsätta med i femman–
sexan fast de redan fått alla pins.
En del klasser gillar att sjunga mer än andra.
– Det här är en grupp som verkligen är sånglärkor. Om jag råkar ha någon information i början
av lektionen sitter de bara och hoppar otåligt: kan
vi börja sjunga nu?
Psalmerna kan betyda något också för dem som
inte nödvändigtvis gillar att sjunga. Hon har märkt
att när de utforskar texten så finns där mycket levnadsvisdom för alla åldrar.
– När vi diskuterar innehåll så kan det komma
jättefina tankar.
Det har också hänt att hennes telefon någon eftermiddag plingat till med ett meddelande: ”Vilka
psalmer sjöng vi idag på musiktimmen?” då någon
kommit på att de vill sjunga en favoritpsalm hemma men inte kommer ihåg vilken det var.

Förenar generationer
Linnéa, Sara och Elis minns också att de varit i kyrkan och sjungit psalmer. Vart tredje år bjuder församlingen in alla skolor att komma till kyrkan och
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Uppe t.v: Sara Tikkala, Elis Williamsson, Linnéa Fochsell.
Nere: Eleverna i årskurs 3–4 i Helsingby skola är stolta över sina pins i alla tre valörer. FOTO: CHRISTINA HAMMARSTRÖM

sjunga psalmer från Psalmedaljeskoj. Susanne och
kollegan Ann-Christine Nordqvist-Källström är
glada över samarbetet med skolan. De ser att det är
värdefullt för barnen som lärt sig psalmerna, om
de kommer med i en barnkör, när de kommer till
kyrkan på ett dop eller en begravning, och senare i

skriftskolan. Psalmsången kan bygga vi-anda och
föra samman generationer.
Vilka är era favoritpsalmer?
– Min favorit är Bevara Gud vårt fosterland, säger
Sara Tikkala.
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I årskurs 1–2 syr
eleverna personliga psalmboksfodral, ett bra
ställe att samla
pins. FOTO: CHRISTINA

KOLU M N E N

HAMMARSTRÖM

MATS BJÖRKLUND

Vårens under
– 939, säger Elis Williamsson – det är den
engelska psalmen Glory to the Father.
– Hosianna, säger Linnéa Fochsell.
Sara berättar att hon också lärt sig psalmer
på finska.
– När jag gick i ettan brukade jag sjunga för
min farmor de som jag lärde mig.
– Hon valde en av mina favoritpsalmer att
hon ville att den skulle sjungas på hennes begravning, Jumalan kämmenellä (sv. Trygg är
varenda fågel).
Christina har märkte att eleverna är i en bra
ålder att lära sig, många kan snabbt texterna
utantill till betydligt fler än två psalmer. Hon
frågar Elis och Linnéa hur många av de trettio psalmerna de kan utantill.
– Många, säger Elis.
– Alla, jag behöver inte psalmboken, säger
Linnéa.
Christina säger att Måne och sol är tacksam
att börja med i årskurs ett, samtidigt som de
pratar om skapelsen på religionstimmarna.
– Den är lätt att lära sig och den är trallvänlig. Den sjunger de i taxin och den sjunger de
när de gungar på skolgården.
Andra är knepigare, till exempel Blott en dag
som är utantillpsalm på guldnivån. Den kunde
de kanske inte riktigt flytande när det var dags
att visa upp sina kunskaper för kantorn Susanne.
– Det var den där tredje versen som var så
svår, berättar Elis.
Så där hade de en liten hemlighet.
– Man skulle sjunga starkt där i slutet.
– Vi kom överens om att vi klämmer i riktigt bra i slutet, så ifall hon tycker vi sjungit
lite otydligt där i början av versen så förlåter
hon oss, säger Christina.

Diamantpins nästa!
När Helsingbyeleverna klarat av guldnivån
kom de med ett önskemål: att det skulle komma en till nivå och ett till pins.
– Vad var det för pins ni ville ha? frågar Susanne.
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– Diamantpins! svarar de i kör.
De har till och med skissat på en design. Så
Susanne kontaktade Pia Bengts som är stiftssekreterare för musik och har varit på möte och
nu avslöjar hon överraskningen: det är på gång!
Diamantpinset är under produktion.
Nyheten möts med applåder och Linnéa, Sara och Elis och lärare Christina planerar hur de
ska berätta den för resten av klassen.
Susanne och Ann-Christine berättar att de
ska utarbeta en lista med förslag på vilka psalmer som kunde höra till diamantnivån.
– Ni får också vara med, Christina och klassen, fundera och se om det är någon speciell
psalm som ni skulle vilja jobba med, säger Susanne.
Det som är klart är att en av dem kommer vara Glory to the Father, den enda engelskspråkiga psalmen i psalmboken.
– Och den kan vi redan utantill! säger Christina.

PsalMedaljeSkoj
Psalmedaljeskoj startade år 2004 som en
satsning för att uppmuntra psalmsång i skolorna.
En deltagargrupp, som kan vara en klass,
övar in psalmerna i skolan. För varje nivå –
brons, silver och guld – ska de lära sig tio
psalmer från en förutbestämd lista, varav två
utantill.
Sedan framför eleverna psalmerna för kantorn, som bedömer om de kan nivåns psalmer och kan få ett pins.
Mera info: www.borgastift.fi/verksamhet/
musik/
Tips! ”PsalMedaljeSkoj Bronsnivåns psalmer”
finns inspelade som skiva och hittas på Spotify och Apple music.

OASEN I MITT LIV är trädgården. Här får jag vila, arbeta och lösa problem, samtidigt som händer och kropp
är i rörelse. Trädgården erbjuder alla sinnen något. Blommor som doftar. Vackra blommor att se på. Färger i oändliga kombinationer. Fingrarna avslöjar mullen beskaffenhet lera torv.
Edens lustgård var den första trädgården som människan fick leva i. Efter syndafallet stängdes porten för
en bekymmerslös tillvaro. Att bruka jorden och arbeta i
trädgården fick en helt ny dimension. Nu måste människan själv skapa sin oas och arbeta för maten, det var
nytt. Tidigare hade Gud gett människa fritt tillträde till
sin Lustgård och allt den kunde erbjuda. Att odla är ett
tecken på att vara människa. Inte undra på att trädgårdsodling har blivit populärt de senaste åren.

»Att odla är ett tecken på att
vara människa.«
JESUS ANVÄNDER gärna trädgården och arbetet i den
i sina liknelser. Frön och blommor har fått fungera som
hjälp för vår tanke och fantasi för de svåra, obegripliga
och härliga ting Jesus beskriver.
Jesus berättar en liknelse om himmelriket, litet som ett
senapskorn. Det minsta fröet som växer och blir stort.
Himmelriket liknas vid ett senapskorn. Himmelriket är
något som startar smått och är tänkt att få växa. Sitt eget
liv, sin livsuppgift förklarar Jesus med termer som är hämtade ur trädgårdsmästarens verklighet. Han talar om sig
själv som vetekornet som läggs i marken för att ge liv.
PSALM 101 ”Kornet har sin vila” är en psalm som förklarar det som är väldigt svårt, att förstå och ta till sig. Att livet föds genom fröets död. Jesus skapar nytt liv och segrar
på så sätt över de fördärvs makter som vill hindra människan från att ha en återupprättad kontakt med Gud. Jesus lever och för evighetens ljus in i människors tillvaro!
Uppståndelsen har vi svårt att förstå och ta till oss. Vårens under, att frö, lökar och växter kommer fram, kan
hjälpa oss att förstå också påsken, döden och uppståndelsen. Uppståndelsen är som fröet som är gömt i marken och som kommer fram när solen värmer.

Mats Björklund är kyrkoherde i Korsholms svenska församling. Han önskar goda trädgårdstider!
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KORSHOLM

Gudstjänst på Kristi Himmelsfärd: 13.5 kl 11 i kyrkan. Rune Lindblom och Susanne
Westerlund.
Gudstjänst på De stupades dag: sö 16.5 kl 11 i kyrkan. Mats Björklund och
Ann-Christine Nordqvist-Källström. Uppvaktning vid hjältegraven.
Missionssyföreningen samlas: må 17.5 kl 13 i Smedsby församlingsgård, rum Glöd.
Specialinbjuden gäst är Anna-Lena Särs.
Högmässa på Pingstdagen: 23.5 kl 11 i kyrkan Rune Lindblom och Susanne Westerlund.
Högmässa på Pingstdagen: 23.5 kl 13 i Smedsby församlingsgård. Mats Björklund
och Susanne Westerlund.
Korsholms Kristliga Ungdomsförening har årsmöte: i Sockenstugan sö 16.5 efter
avslutad gudstjänst. Stadgeenliga ärenden samt kaffeservering.

KVEVLAX

Gudstjänst: to 13.5 kl.10. Emilia Kontunen, Rodney Andrén.
Gudstjänst: sö 16.5 kl.10. Emilia Kontunen, Rodney Andrén, Manskören. Efteråt uppvaktning vid hjältegravarna i Kvevlax och Vassor.
Bön för bygden: må 17.5 kl.19 i Krubban.
Mathjälpen: ti 18.5 kl.10 i drängstugan. Utdelning av matkassar. (Om du inte kommit
tidigare – ring diakonissan före så vi vet antal, tel.nr. 0440462312).
Gudstjänst: sö 23.5 kl.10. Emilia Kontunen, Rodney Andrén.
Mathjälpen: ti 25.5 kl.10 i drängstugan. Utdelning av matkassar.

REPLOT

Gudstjänst: to 13.5 kl.13 i Björkö. Svevar, Wargh.
Gudstjänst: sö 16.5 kl.10 i Replot. Svevar, Wargh. Direkt efter gudstjänsten kransnedläggning i Replot, och kransnedläggning kl.12 på Björkö begravningsplats.
Gudstjänst: sö 23.5 kl.10 i Replot. Svevar, Wargh.
Gudstjänst: sö 23.5 kl.12.30 i Björkö. Svevar, Wargh.

SOLF

Gudstjänst på Kristi Himmelsfärd: 13.5 kl 10 i kyrkan. Ruth Vesterlund och Heidi Lång.
Högmässa på De stupades dag: sö 16.5 kl 10 i kyrkan. Firas tillsammans med Sundom
kapellförsamling. Fredrik Kass och Patrica Strömbäck, Heidi Lång, Monica Heikius och
Sundomkören. Efter avslutad högmässa uppvaktning av De stupades grav.
Konsert med Heidi Lång: fre 21.5 kl 19 i kyrkan. Andakt Ruth Vesterlund.
Gudstjänst på Pingstdagen: 23.5 kl 10 i kyrkan. Ruth Vesterlund och Richard Mitts.

REPLOT Gudstjänst

Kristi himmelsfärdsdag
i Björkö kyrka
Torsdag 13.5 kl.13 firar vi Kristi himmelsfärdsdag i Björkö kyrka. Dagens tema: Den upphöjde Herren. Kyrkoherde Camilla
Svevar predikar och församlingens kantor Michael Wargh spelar.

SOLF, KORSHOLM, KVEVLAX De stupades dag

De stupades dag firas tillsammans med
Sundom kapellförsamling
Solfs församling firar De stupades dag traditionsenligt tillsammans med Sundom kapellförsamling. Fredrik Kass och Patrica Strömbäck
predikar, medan kantorerna Heidi Lång och
Monica Heikius står för musiken. Vi får även
njuta av skönsång av Sundomkören, dir. Monica Heikius. Också representanter från Korsholms
kommun samt Svenskfinlands krigsänkebarn rf
medverkar. Efter avslutad högmässa blir det uppvaktning av de stupades gravar. Delta gärna genom att se den direktsända gudstjänsten på vår Facebook-sida!

Uppvaktning av hjältegraven
i Korsholm
På De stupades dag, 16.5 firar Korsholms svenska
församling gudstjänst kl 11 i kyrkan. Mats Björklund
predikar och Ann-Christine Nordqvist-Källström är
kantor. Efter avslutad gudstjänst blir det uppvaktning
vid hjältegraven. Varmt välkommen med!

Kransnedläggning i Kvevlax och Vassor
Gudstjänst på De stupades dag söndag 16.5 kl.10 i
Kvevlax. Direkt efter gudstjänsten uppvaktning vid
hjältegravarna invid kyrkan i Kvevlax och vid Vassor
gravgård. Vi hedrar de stupades minne genom kransnedläggning tillsammans med Manskören, representanter från Korsholms kommun och Korsholms
krigsveteraner r.f. Enligt rådande restriktioner max 20
personer i kyrkan.

Soppa till förmån för Gemensamt Ansvar
Tisdagen den 18.5 kokas det soppa i Solf församling till förmån för GA! Soppan
kan hämtas mellan kl. 15-17 från församlingshemmet. Ta gärna med eget kärl
att lägga soppan i.
Du kan välja mellan kycklingsoppa och morotssoppa. I varje portion ingår en
semla. Sopporna är laktos- och glutenfria. Pris: 10€/portion, 50€/sex portioner. Förhandsbeställning senast fredagen den 14.5 till diakon Kristina Örn, tel. 050
5414740 eller kristina.orn@evl.fi Pensionärer får gratis hemkörning vid behov.
Vinsten från försäljningen går oavkortat till Gemensamt Ansvar som i år satsar
på de äldre i vårt eget land och utomlands!
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SOLF Konsert

Konsert med Heidi Lång
i Solf kyrka
Församlingens nyvalda kantor Heidi Lång
bjuder på konsert fredagen 21.5 kl 19 i kyrkan.
På repertoaren står bl.a.: W. A. Mozart, E.
Rautavaara, F. Mendelssohn, F. Liszt, och J. S.
Bach. Vi får även avnjuta en kort andakt med Ruth
Vesterlund. Gratis inträde! Varmt välkomna!
KYRKPRESSEN NR 10 • 12.5.2021
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Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Pedersöre prosteri utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Ansvarig redaktör: Johan Sandberg, johan.sandberg@kyrkpressen.fi,
tfn 040 831 3599. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna.

Från sin balkong på
Equity har Håkan
Snellman utsikt över
Holm.

Bönesvar att få flytta
hem från Sverige

Håkan Snellman upplevde ett kall att flytta till Sverige med delar av familjen 2004. Och att få komma
hem 2017 var ett bönesvar.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
LARSMO Håkan Snellman var exportchef på familjeföretaget Snellman
2004 när företaget gjorde avtal med
Ica-kedjan i Sverige. I avtalet ingick
ett löfte om att Snellman skulle etablera sig i Sverige. Då köptes Gävle Ångkök, ett litet företag som producerade färdigmat.
– När jag var i Gävle upplevde jag
en kraftig kallelse av den helige Ande
att flytta dit. När jag kom hem frågade jag min fru om hon är med på att
flytta till Sverige. Utan att blinka svarade hon ja. Vi hade en längtan att få
mera tid tillsammans, för våra jobb i
Jakobstad gjorde att vi ofta möttes i
dörren. Tre veckor senare var vi i Gävle.
KYRKPRESSEN NR 10 • 12.5.2021

När han idag ser tillbaka på tiden i
Sverige tror han att människokontakterna var en del av kallelsen.
– Jag kom i kontakt med olika kulturer och med islam. Jag blev mentor
och som en pappa för en krigsveteran
från Bosnien som led av posttraumatisk stress och som fann Gud.
Han anställde också en man från
Irak som blev hans högra hand.
– Han var shiamuslim och fick respekt för oss när han insåg att vi var
kristna på riktigt. Vi blev som bröder.
Då började Håkan Snellman läsa in
sig på islam.
– Islam är gärningslära och man får
inte döda djur i den tradition han kom

ifrån. När han hade krockat med en fågel ville han ha tips för hur han skulle
kompensera det med en god gärning.
Han blev glad när jag svarade att Isa,
Jesus i koranen, redan betalt.
Den islamska kulturen förstår sig inte på den utgivande kärleken.
– Får man en tjänst ska man göra en
gentjänst. När vi visar motsatsen predikar det starkt för dem. De får också
tröst av avlösningens ord när de kommit till tro.

Nära ondskan
I Gävle kom han nära ondskans makter. En dubbelmördare, som brutalt
mördade sina två adoptivsystrar 2006,
jobbade på Gävle Ångkök.
– Vi tog naturligtvis in krishjälp. När
jag kom in på kontoret mötte jag en
skräckslagen anställd som säger: ”Håkan, vi har människor från olika nationer här och mördaren var en svensk.
Jag kan inte lita på någon.” Hon hade
ingen trygghet kvar. Men jag kände en
obeskrivlig frid. I det ögonblicket förstod jag vad Jesus menade när han sade att min frid ger jag er. Åt kvinnan
sade jag: Min mamma brukar säga att

den som Gud bevarar, han är utan fara. Det tackade hon för.

Kunde flytta hem
Snellmans köpte också företaget Carolines kök i Stockholm som de satsade på och flyttade produktionen dit.
– Då såg jag en affärsmöjlighet att
börja tillverka mat för friskolorna. Tillsammans med två andra köpte jag Gävle
Ångkök av Snellmans. Sju år senare sålde vi verksamheten. Gud välsignade våra händers verk så vi kunde flytta hem.
De köpte lägenhet i Equity och flyttade till Larsmo 2017.
– Det första året hemma ville jag
ta tid att stanna upp, reflektera, läsa
Guds ord, träffa människor och samtala med dem.
2019 erbjöds han köpa Gourmetcafé Manna vilket han drivit sedan dess.
– Vi går gärna till kyrkan i Larsmo och tar del av nattvarden när den
ordnas. Traditionellt har vi vårt andliga hem i väckelsen så det var naturligt att vi skrev in oss i Risöhäll bönehusförening.
Han föreläser också om islam. Hjärtat för muslimerna håller i sig.
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TO 13.5 kl. 12.00: Virtuell gudstjänst från Jakobstads
kyrka, Krokfors, Edman, Wester m.fl. Alaric Mård välsignas till tjänst.
Sänds via församlingens Youtubekanal. Länk finns på
www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
LÖ 15.5 kl. 18.30: Fokus virtuellt från Församlingscentret. Apg. 27-28, Boris Salo. BarnOas, program
för barn utomhus vid Församlingscentret. Sänds via
församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
SÖ 16.5 kl. 12.00: Virtuell gudstjänst från Jakobstads
kyrka, Turpeinen, Borgmästars. Diana Söderbackas
gudstjänstgrupp.
Sänds via församlingens Youtubekanal. Länk finns på
www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
SÖ 23.5 kl. 12.00: Virtuell gudstjänst från Jakobstads
kyrka, Edman, Björk, Borgmästars, Mård. Maria Salos
gudstjänstgrupp.
Sänds via församlingens Youtubekanal. Länk finns på
www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
ON 26.5 Församlings- och diakonikansli stängt.

KRONOBY

To 13.5 kl 10 Mässa: i Kronoby kyrka.
fr.kl 16.00 korta nattvardsmässor: i alla tre kyrkorna.
Anm. on 12.5 kl 16-18 tel 0408686923
kl 18 Finskspr. mässa: i Kronoby kyrka, anm. som
ovan.
Sö 16.5 kl 10 Gudstjänst: i Terjärv kyrka.
kl 11.15 Uppvaktning: vid alla tre hjältegravarna.
Sö 23.5 kl 10 Gudstjänst: i Terjärv kyrka.
kl 13 Finsk gudstjänst (bandad).
www.kronobyforsamling.fi

LARSMO

Gudstjänsterna och högmässorna strömmas från 2.5
via församlingens YouTube kanal Larsmo församling
live. Förändringar i församlingens verksamhet kan ske
med kort varsel. Aktuell information finns på församlingens hemsida.

To 13.5 kl. 10 Vinterskriftskolans konfirmation (grupp
1 och 2): Sjöblom, Forsman.
- kl. 12 Vinterskriftskolans konfirmation (grupp 3
och 4): Sjöblom, Forsman.
- kl. 18 Kvällshögmässa via YouTube: Lassila, Forsman, sång Marina Rintamäki m.fl. Från ca 19.00 är
kyrkan öppen för nattvard i små grupper.
Sö 16.5 kl. 10 Gudstjänst via YouTube: Sjöblom, Wiklund, uppvaktning vid hjältegravarna.
Ti 18.5 kl. 18 Talko vid Västerby bönehus: servering.
To 20.5 kl. 14 Nattvard vid Sandlunden: Sjöblom,
Forsman.
- kl. 18.00 Sommarskriftskolans informationstillfälle (grupp 1 och 2): i kyrkan.
- kl. 19.30 Sommarskriftskolans informationstillfälle (grupp 3 och 4): i kyrkan.
Fre 21.5 kl. 13 Nattvard i församlingshemmet: för personer i riskgrupper och för rörelsehindrade. Sjöblom,
Forsman. Förhandsanmälan till pastorskansliet tfn
040 868 6950.
Sö 23.5 kl. 10 Högmässa via YouTube: Sjöblom, Forsman. Från ca 11.00 är kyrkan öppen för nattvard i små
grupper.
Ti 25.5 kl. 18-20 Vårförsäljning: vid Holm missionsstuga. Försäljning av plantor och hembakt. Gåvor till
försäljning tas emot med tacksamhet.
To 27.5 kl. 19 Karasamling: följ med information på
församlingens hemsida.

NYKARLEBY

Gudstjänster
To 13.5 kl 10 Gudstjänst: Munsala fh, på Youtube-kanalen, Anderssén-Löf, Lönnqvist.
Sö 16.5 kl 10 Gudstjänst: Munsala fh, på Youtube-kanalen, Smeds, Lönnqvist.
- kl 19 Kvällsgudstjänst: Pensala bönehus, Samuel
Erikson, Niclas Nylund, arr. Slef Pensala.
On 19.5 kl 18 Veckomässa: Munsala fh, Smeds,
Ringwall, gruppvis max 20 pers, anm t 040 8687046.

Sö 23.5 kl 10 Gudstjänst: Jeppo kyrka, på Youtube-kanalen, Smeds, Edman, Lönnqvist.
On 26.5 kl 18 Veckomässa: Jeppo kyrka, Östman,
Lönnqvist, gruppvis max 20 pers, anm t 040 868
7047.
Samlingar
Fr 14.5 kl 14.30 Utantilläsning: Nkby fh, för skriftskola
1 (smågr 4-6).
Lö 15.5 kl 6.15 Pilgrimsvandring: med fågelskådning,
start fr Funkis i Jeppo, L-J Sandvik. Anm senast 13.5 t
Monica, 040 868 7053.
Sö 16.5 kl 13 Kyrkkaffe: på Teams, anställda och en
gäst medverkar.
On 19.5 kl 13 Nattvardsandakt: Jepoträffis, Östman,
Vesternäs, Lönnqvist.
On 26.5 kl 15.15-17.00 Skriftskola 1: Munsala fh, för
smågr 3-6.
To 27.5 kl 15.15-17.00 Skriftskola 1: Jeppo fh, för
smågr 1-2.

NYKARLEBY Samtalsstöd

JAKOBSTAD Restriktioner

Kontakta anställda för samtal

Färsk information
på hemsidan

Behöver du någon att prata
med? Tveka inte att ta kontakt
med någon av Nykarleby församlings anställda! Diakoniarbetarna finns alldeles särskilt till
för att lyssna och stöda dig eller
ge förbön. Ring Monica 040 868
7053, Anne 040 868 7052 eller
Malena 040 868 7054.
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Jakobstads svenska församling
följer kontinuerligt med informationen i fråga om restriktionerna
och uppdaterar vid behov vår
hemsida www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
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PEDERSÖRE Barnläger

Få nya kompisar
på dagläger
På läger är det alltid något på gång, deltagarna
får lära känna nya kompisar och utmana sig själv
och andra.
Det finns ännu lediga platser på daglägret i
kyrkhemmet i Bennäs, 7-18 juni, för den som går
i åk 1-3 och vill ha något att göra medan mamma
och pappa jobbar.
Lägertiden är från 7.30 till 16.30 varje dag, men
det står en fritt att delta de dagar och tider som
passar bäst. Alla ska anmäla sig enligt hur man
tänkt vara med. Lägret har olika dagsprogram.
Morgonmål, lunch och mellanmål ingår i priset 12
euro per dag.
Anmäl www.pedersoreforsamling.fi. Annika Snellman 040-3100448 svarar på eventuella frågor.

- kl 18 Föräldrasamling: skriftskola 1, via Google Meet
inför lägret o konfirmationen.
Vi uppdaterar annonseringen kontinuerligt. Följ med
på församlingens webbplats och FB-sidan!
www.nykarlebyforsamling.fi

PEDERSÖRE

To 13.5:
- kl. 10. Högmässa: Esse kyrka. Svenfelt, Ellfolk-Lasén
- kl. 10. Högmässa, strömmas via youtube: Pedersöre kyrka. Österbacka, Östman, Sångare ur St Olofskören.
- kl. 12. Högmässa, strömmas via Youtube: Purmo
kyrka. Svenfelt, Pandey, välsignelse av hjälpledare.
Kyrkokören.

LARSMO Barnläger

Tältläger för juniorer
och miniorer

Lägren hålls 28-30.6 för juniorer och 1-2.7
för miniorer. Övernattning i egna tält eller
inomhus i prästgården. Anmälningarna
tas emot elektroniskt via en länk på vår
hemsida under tiden 31.5-18.6. Deltagaravgiften för juniorer är 35€ och för miniorer 25€, syskonrabatt. Med reservation
för ändringar p.g.a. coronaläget. Vid frågor
kontakta Britt-Mari Gripenberg 040 868
6963 eller Herman Mård 040 868 6955.

Fr 14.5:
- kl. 10. Gudstjänst med kransnedläggning:
Purmo kyrka. Svenfelt, Pandey.
- kl. 10. Gudstjänst, strömmas via Youtube:
Pedersöre kyrka. Österbacka, Östman, manskören
- kl. 10. Gudstjänst med kransnedläggning:
Esse kyrka. Granlund
- kl. 14. Webbsammankomst: Punsar bönehus. Anders Värnström
- kl. 15. Webbsammankomst: Flynängens
bönehus. Torvald Hjulfors.
On 19.5:
- kl. 9. Bönegrupp: Bennäs kyrkhem
- kl. 9.30. Bön: Purmo prästgård.
To 20.5:
- kl. 14. Sångstund i Essehemmet, Åsa Eklund.
- kl. 18. Ungdomshäng: Purmo kyrkhem.
Ungdomskväll i samarbete med SLEF.
Lö 22.5:
- kl. 18. Högmässa med kaplansinstallation
och välsignelse av anställda, strömmas
via Youtube: Esse kyrka Liturg: Granlund,
predikant: Mia Andersén-Löf, Portin Tomas.
Ellfolk-Lasén, Pandey, Östman. Kyrkokören,
St Olofskören.
Sö 23.5:
- kl. 12.30. Högmässa: Åvist bykyrka. Portin,
Ellfolk-Lasén.
- kl. 15. Webbsammankomst: Flynängens
bönehus. Kristian Gäddnäs
- kl. 18. Högmässa, strömmas via Youtube:
Esse kyrka. Granlund, Östman. Manskören.
Ti 25.5:
- kl. 18. Sällskap på kvällspromenaden.
Upptäck din egen by eller en ny! Start från f.d
zorrokiosken, 4-6 km. Ledare Cecilia Kung
040 3100463. Åsa Eklund, Maria Emet.
On 26.5:
- kl. 9. Bönegrupp: Bennäs kyrkhem
- kl. 9.30. Bön: Purmo prästgård.
Fr 28- 30.5 Retreat på Klippan, Monäs. En
helg i tystnad och eftertanke, med bön, bibel, mässa och vägledning utifrån den kristna
retreattraditionen, Österbacka. Anmälan via
www.slef.fi senast 14.5.2021. Retreaten arrangeras av SLEF och Pedersöre församling.

KOLU M N E N

MARKO SJÖBLOM

Nya bekännelser
av en bokmal
EN AV DE andliga böcker jag uppskattar högt är den gamla
katekesen från år 1689 av Olaus Svebilius. Den rikssvenske
litteraturvetaren Göran Hägg menade att denna katekes
är ett ”själsdödande aktstycke av den anpasslige hovprelaten” och innehåller den dåtida renlärighetens ”alla spetsfundigheter”. Formuleringarna blir nog ibland förståeliga
först mot 1600-talets folkliv och tidevarvets lärostrider.
För mig är Svebilii katekes en djuplodande men otroligt
enkel sammanfattning av den kristna trosläran. Så olika
kan man se på gammal kristen litteratur! Man kan också
fråga sig: hur många av vår egen tids kristna skrifter eller Youtube-snuttar kommer vi att minnas om 330 år om
världen och kyrkan består?

»Hur många av vår egen tids
kristna skrifter eller Youtube-snuttar kommer vi att
minnas om 330 år?«
LÅT OSS TÄNKA på Kristi himmelsfärd. Svebilius menar
att Kristus i sin himmelsfärd på den fyrtionde dagen efter
uppståndelsen skildes från det synliga umgänget här på
vår jord. Nu sitter han på Gud Faders högra sida och regerar i all evighet med Honom och den helige Ande över hela världsalltet. Samtidigt är han också på ett osynligt sätt
närvarande hos oss. Jesus Kristus är nämligen allsmäktig Herre. Vi skall tro som rätta kristna, att ingenting är
omöjligt för Gud även om vi inte kan utforska och begripa hans hemligheter (§ II:62 – 64 och V:31).
Det är tryggt för oss, att vi med enfaldig tro får ta till oss
Bibelns vittnesbörd. Vi behöver inte ifrågasätta Skriftens
eller till exempel trosbekännelsens trovärdighet när utsagorna och formuleringarna trotsar vårt förnuft eller känns
anstötliga för oss. Dessutom finns det också utrymme för
hur djupa filosofiska funderingar som helst inom den kristna trons utstakade ramar. Märkte du, att Kristi himmelsfärd inte betyder, att han skulle ha farit någonstans bakom
galaxerna? Han fortsätter själv att vara med oss, både andligt och fysiskt, bara på ett annorlunda och för oss helt outgrundligt sätt. Varför? Helt enkelt därför, att Jesus är sann
Gud och sann människa. Ingenting är omöjligt för Honom.

Marko Sjöblom är kaplan i Larsmo
KYRKPRESSEN NR 10 • 12.5.2021
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LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE

PÅ GÅNG
LOKALT

Bland figurerna får deltagarna i livsberättelsegruppen söka de som representerar personerna i barndomsfamiljen. Carina Lassila och Britt-Marie Gripenberg plockar fram
sina familjer.

Gruppen hjälper
helandeprocessen
I livsberättelsegruppen får man samtala om det svåra och få hjälp att försonas
med det som varit.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
LARSMO Under våren har en terapeutisk livsberättelsegrupp samlats i Larsmo församling. I gruppen har deltagarna fått gå igenom
sin egen livsberättelse och delat valda delar av
den med de andra i gruppen.
– Vi kan inte ändra på det som varit. Men vi
kan se på vår livshistoria med nya ögon. Redan att få sätta ord på det som varit jobbigt är
ett steg mot helande, säger Carina Lassila.
Hon är anställd som diakonissa och har
tillsammans med församlingens barnledare
Britt-Marie Gripenberg lett gruppen. Bägge har en terapeututbildning bakom sig och
leder gruppen inom ramen för sin anställning.
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Det var också under utbildningen som de
fick idén till gruppen. Gruppupplägget har utarbetats av Terapiakeskus Avara i Vasa.
– I livsberättelsegruppen går du igenom delar av din egen livsberättelse. I gruppen får du
dela det som är bekvämt att dela. Det blir dels
en individuell process men det uppstår också en gruppdynamik. När man berättar för
gruppen aktualiserar det händelser i gruppmedlemmarnas liv som de känner igen sig i,
säger Lassila.
– Det är viktigt att man kan se på sin egen
livsberättelse. Det hjälper en att kunna vända många negativa känslor till en styrka, säger Gripenberg.
Den första gruppen möttes sex gånger under våren och varje möte hade ett tema. De använde olika redskap för att hjälpa deltagarna
i sin helandeprocess.
– Vi hade tänkt oss en grupp på sex personer
men vi blev bara fem. Och det visade sig vara
en lämplig storlek, säger Gripenberg.
Varje deltagare fick ett häfte där de skulle

»Vi kan inte ändra på det som
varit.«

anteckna sina tankar om sin egen process. De
tankarna fick de dela med gruppen.
– Vi var ganska pratglada. Vi fick sätta på
en timer för att fördela talturerna något så när
rättvist, säger Gripenberg.
Kvällarna satte också igång processer som
man inte ville dela i gruppen. Då har Lassila och Gripenberg ställt upp för individuella
samtal mellan gångerna.
– Deltagarna i den första gruppen har redan
tidigare bearbetat sin situation och det kommer de också att fortsätta med. Gruppen fick
vara en del av den processen, säger Lassila.
Hon påminner om att det i Bibeln ingår flera
livsberättelser, bland andra Abrahams, Isaks
och Jakobs.
– Läser man Ruts bok som en livberättelse
så ger den nya tankar.
– Gud känner ju till våra livsberättelser och
är intresserad av oss. Till sin karaktär är han
helande och upprättande och han vill hjälpa oss få en helare syn på vår livshistoria, säger Lassila.
Nästa höst planeras en ny grupp. Närmare starttidpunkt meddelas senare på församlingens hemsida. Intresserade deltagare kan
ta kontakt med Carina Lassila för närmare
information.
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I DIN FÖRSAMLING
Skicka era kyrkliga annonser till: annons@kyrkpressen.fi

PROGRAMMET
UNDER TIDEN
13–27.5

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

Pingsten är här!
Söndagen den 23 maj firar vi pingst.
Pingst: I fornsvenskan hette dagen
”pinxte eller pinxsta”. Ordet kommer
ytterst från grekiskan och syftar på att
helgen firas femtio dagar efter påsk. Vi
firar pingst till minne av att apostlarna,
som det berättas i Bibeln, fylldes av den
heliga Anden. Pingsten firas samtidigt
som den judiska högtiden shavuot, som
firas till minne av att Gud gav judarna de
tio buden på Sinai berg. Pingstundret inträffade då lärjungarna hade samlats för
att fira shavuot.

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
ESBO

Vi finns här för dig!
Den samlande verksamheten sker
t.o.m. 16.5 i huvudsak på nätet. Du når
alla anställda per telefon och e-post.
Mer info: esboforsamlingar.fi/kontakt
Aktuell information om verksamheten
får du på esboforsamlingar.fi och på
sociala medier. Du kan också ringa till
församlingens kansli, 09 8050 3000,
vardagar kl. 9–13.
Streamade gudstjänster:
www.facebook.com/www.esboforsamlingar.fi
- Kristi himmelsfärds dag to 13.5 kl. 12.15.
- De stupades dag sö 16.5 tvåspråkig
gudstjänst kl. 10 (OBS tiden!).
- Pingstdagen sö 23.5 kl. 12.15.
Gudstjänsterna kan ses också efter
sändningstidens slut och utan egen Facebookinloggning.
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Önskar du få nattvard? Kontakta pastor
Johan Kanckos, 040 513 0827, johan.
kanckos@evl.fi
Diakonin stöder och hjälper: Ta kontakt med diakonerna Nina och Taina
per telefon och e-post: Nina 050 432
4323, nina.wallenius@evl.fi, Taina
040 547 1856, taina.sandberg@evl.
fi samt på WhatsApp, Facebook eller
med elektronisk tidsbokning: https://
asiointi.espoonseurakunnat.fi/home.
Närmare information finns också på
esboforsamlingar.fi/stod-och-hjalp/
samtalshjalp.
Familjeläger på Hvittorp
Vi bjuder in familjer, ensamstående
med barn, mor/farföräldrar och faddrar
till veckoslutsläger 27–29.8 på Hvittorps lägercentrum, Hvittorpsv. 245 i
Masaby, Kyrkslätt. Det blir avkoppling,
gemenskap och program för hela familjen, föräldrar och barn tillsammans och
separat. Barn i alla åldrar är välkomna!
Man kan komma på fredag eftermiddag eller på lördag morgon. Lägret
slutar kl. 12.30 på söndagen. Pris (in-

kluderar kost & logi): fredag–söndag
35 €/vuxen, 20 €/ barn (3–17 år),
lördag–söndag 25 €/vuxen, 15 € barn
(3–17 år). Barn under 3 år deltar gratis.
Det finns möjlighet att ansöka om befrielse från avgiften.
Mer info och elektronisk anmälan 17.5–
6.6: esboforsamlingar.fi/kom-med/
barn-och-familj Lägerplatserna fylls i
anmälningsordning. Max. deltagarantal
35 pers. Lägerplatsen bekräftas v. 24.
Mer info om lägret: Jenni Hietala, 050
4750288, jenni.hietala@evl.fi
Barnpassning för småbarn
Tisdagar 9.30-11 utomhus vid Sökö kapell (lekparken) och torsdagar 9.30–11
vid Mattby kapell. Anm. per SMS. Tisdagsgruppen Jenni Hietala, 050 475
0288 senast fredagen innan. Torsdagsgruppen Lisa Wentjärvi, 050 432 6861
senast måndagen innan. I meddelandet
bör barnens namn, ålder och föräldrarnas kontaktuppgifter finnas med.
Två barnledare är på plats. En familj per
gång får delta.
Saknar du någon att prata med?

Telefonvännerna ringer till dig under
onsdag förmiddagar och pratar bort en
stund. Vi behöver också nya frivilliga
telefonvänner! Ta modigt kontakt! Anmäl dig till Taina Sandberg, 040-547
1856 eller taina.sandberg@evl.fi.
Kundbetjäning tills vidare endast per
telefon och elektroniskt:
Esbo svenska församlings kansli, 09
8050 3000, esbosvenskaforsamling@
evl.fi, må–fre kl. 9–13. Esbo regioncentralregister, 09 8050 2600, keskusrekisteri.espoo@evl.fi, Esbo församlingars
bokningstjänster, 09 8050 2601, varauspalvelut.espoo@evl.fi, Esbo förs.
begravningstjänster, 09 8050 2200,
hautatoimisto.espoo@evl.fi, må–ti
kl. 9–15, on–to kl. 9-12, fre stängt.

GRANKULLA

To 13.5 kl. 12: Kristi himmelsfärdsdagens högmässa (strömmad), Sini Aschan, Barbro Smeds. Direkt efter mässan
delas nattvarden ut fram till kl. 13.15.
Sö 16.5 kl. 10: Strömmad tvåspråkig
gudstjänst, Sini Aschan, Mimosa Mäkinen, Heli Peitsalo.
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Ti 18.5 kl. 9.30-10.30: Diakonimottagning och brödutdelning i kyrkans aula.
Sö 23.5 kl. 12: Strömmad gudstjänst,
Sini Aschan, Heli Peitsalo.
Ti 25.5 kl. 9.30-10.30: Diakonimottagning och brödutdelning i kyrkans aula.
Mer information om den uppdaterade
verksamheten hittar du på grankullaforsamling.fi

KYRKSLÄTT

To 13.5 kl. 12 : Kristi himmelsfärdsdagens Gudstjänst strömmas från S:t
Mikaels kyrka
Sö 16.5 kl. 11: Tvåspråkig strömmad
gudstjänst på de stupades dag från S:t
Mikaels kyrka. Vi firar nattvard kl 1212:40 i små grupper efter gudstjänsten.
Sö 23.5 kl. 12: Strömmad gudstjänst
och radierad på Radio Vega samma dag
från S:t Mikaels kyrka, Kyrkslätts kyrka
Ons 26.5 kl.11-12: Försäljning av Take
Away mat vid diakonin på Torgvägen.
2€/burk, betala med jämna kontanter
eller med kort.
Anmälningstiden för SommarDax är
förlängd till 16.5, det finns platser kvar.
Pastorskansliet betjänar under koronaepidemin i första hand per telefon eller
epost må-to kl. 9-15. Fredagar stängt.
Tel. 040-3508213. Epost: kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi.
www.kyrkslattsforsamlingar.fi

TAMMERFORS

Fre 14.5.2021 kl. 15: Tyskaklubben virtuellt. Wir treffen uns virtuell auf der
Plattform Zoom auf einen Kaffee und
unterhalten uns dabei auf Deutsch. Vi
träffas virtuellt via Zoom, eventuellt vid
en kaffekopp, och samtalar på tyska.
Zoom ID: 288 946 0854, Passcode:
tyska En direkt länk finns på församlingens hemsida. Mera info paula.siren@evl.fi tel. 050 4337373
All gruppverksamhet i Svenska Hemmet förutom skolelevernas tisdagsklubb har inhiberats tillsvidare. Vi firar
inga gudstjänster heller.

En videoandakt publiceras varje lördag
på församlingens Facebook-sida facebook.com/tfors.svenska
Kantor Paulas Ditt och Datt hittar du
på adressen paulamirja.webnode.fi/
paulafors/
Om du önskar kan kyrkoherden gärna
komma hem till dig och dela nattvard.
Ring 050 464 8460 och kom överens
om tid.
Om du behöver hjälp, kontakta diakon
Eila-Sisko Helisma, 050 5272 290, eila-sisko.helisma@evl.fi.

VANDA

TO 13.5 kl. 10: Kristi himmelsfärdsdagens gudstjänst, Helsinge kyrka S:t
Lars, A. Paavola, A. Ekberg.
SÖ 16.5 kl. 10: Tvåspråkig gudstjänst
med Hämeenkylän srk - De stupades
dag, Helsinge kyrka S:t Lars, M. Fagerudd, A. Ekberg. Efter gudstjänsten
uppvaktning vid hjältegravarna vid
Helsinge kyrka S:t Lars kl. 11, i Rödsand kl. 12 och vid minnnesmärket i
Sandkulla kl. 12.30. Utan närvarande
församling.
SÖ 23.5 kl. 12: Konfirmationsmässa Sportlovsgruppen, Helsinge kyrka S:t
Lars, A. Paavola, J. Granlund, A. Ekberg.
Vi informerar senare gällande närvarande församling.
TI 25.5 kl. 13: Seniorcafé, Dickursby
kyrka, Stationsv. 12a. Kom och träffa
andra seniorer. Kontakt: Annakatri Aho,
tfn 050 464 5068.
Gudstjänster från Helsinge kyrka S:t
Lars strömmas via församlingens
YouTube kanal. Utan närvarande församling.
Barnverksamhet i klubbutrymmet i
Myrbacka
Strömfårav. 13
Pysselklubb för åk 1 - 3, ti och ons
t.o.m. 26.5 kl. 12 - 16.30. Barnvänlig
hund på plats. Max. 6 deltagare.
Mera info: t.f. barnledare camilla.koskinen@evl.fi, 050 341 4964.

ESBO

Familjeläger
på Hvittorp!
Vi bjuder in: familjer, ensamstående med barn, mor/farföräldrar och faddrar till veckoslutsläger 27–29.8 på Hvittorps lägercentrum, Hvittorpsv.
245 i Masaby, Kyrkslätt. Det
blir avkoppling, gemenskap
och program för hela familjen,
föräldrar och barn tillsammans
och separat. Läs mer i församlingsannonseringen!
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Församlingens sommarläger
3 dagsläger 7 - 24.6, vardagar, kl. 9 - 16
för barn i förskolan + åk 1-6 på Helsinggård, Konungsv. 2
1 veckan 7 - 11.6: 5 lägerdagar
2 veckan 14 - 18.6: 5 lägerdagar
3 veckan 21 - 24.6: 4 lägerdagar
Pris: 50 €/vecka/ barn. Syskonrabatt
(50%). Barnvänlig hund på plats.
Förhandsanmälning via vår hemsida.
Info: t.f. barnledare camilla.koskinen@
evl.fi, 050 341 4964.

HELSINGFORS
PROSTERI
MATTEUS FÖRSAMLING

ANDLIGT LIV
Onlinegudstjänst: från Matteuskyrkan
söndagar kl. 10. Följ med direkt via
Matteus församlings Facebooksida och
delta i gudstjänstgemenskapen i kommentarsfältet. Hittas också på församlingens Youtube-konto samt hemsida.
Mera information på hemsidan www.
helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Kvällsandakt på Instagram: Varje onsdag kl. 18 sänds en kort kvällsandakt
från @matteusungdom-kontot på
Instagram. Välkommen på andakt med
ungdomsteamet!
Kristi Himmelsfärdsgudstjänst: online
den 13.5 kl. 10 med Helene Liljeström,
Niels Burgmann, Daniela Strömsholm,
Mia och Ben Westerling. Efter gudstjänsten kyrkkaffe online. Kl. 11.30
möjlighet till nattvard med Helene och
Niels. Förhandsanmälan till Juho Kankare tfn 050 380 3957
Nattvard varje torsdag: Vi samlas högst
sex personer åt gången i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3, varje torsdag kl.
18. Den som vill fira nattvard måste
anmäla sig på förhand till Juho Kankare
tfn 050-3803957. Vi iakttar alla säkerhetsföreskrifter. OBS undantagstid på
Kristi Himmelsfärd, se ovan.
De Stupades Dag, 16.5: Onlinegudstjänst kl. 10 med Juho Kankare, uppvaktning vid hjältegravarna på Vilan kl.
12, i Östersundom kl. 13.
SALT Online: 22.5 kl. 10 på Zoom. Tema
“Livet i Kristus”. Talare är Matias Gädda. Anmäl dig till juho.kankare@evl.fi så
du får en länk till evenemanget.
BARNFAMILJER
Musiklek online: Tisdagar kl. 10 samlas
Matteus musiklek över nätet. Välkommen med du som är hemma med barn
och vill prata och sjunga bort en stund.
Samlingen räcker högst 30 minuter. För
mera info kontakta musikledare Daniela: daniela.stromsholm@evl.fi.
Sommarens läger: Dagläger för skolbarn 7–11.6 och 14–18.6 i Matteuskyrkan, Barnläger för åk 1–4 på Lekholmen 21–23.6, Barnläger för åk 5–8 på
Lekholmen 9–12.8, Dagläger för åk
1–4 i Matteuskyrkan 9–13.8, Familjeläger 20–22.8 på Lekholmen. Mera
information på hemsidan. Frågor och

anmälningar kan riktas till catarina.barlund-palm@evl.fi
så får du en länk med anmälningsformuläret på e-post. Sista anmälningsdagen 24.5.2021.
Förlossningsförberedelse: Föda utan
rädsla kurs - lär er praktiska verktyg
för en känslomässigt trygg förlossning.
Både den födande och stödperson välkomna! På svenska, i Matteuskyrkan
den 13.6 kl. 14-18.
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.

JOHANNES FÖRSAMLING

GUDSTJÄNSTER
Högmässa: söndagar kl. 12 i Johanneskyrkan, strömmas via Youtube.
Mässa i vardagen: onsdagar kl. 16.30
i Johanneskyrkan. En kort, meditativ
kvällsmässa för sex gudstjänstbesökare. Ingen förhandsanmälan behövs.
Middagsbön med diakonin: tisdagar kl.
12 i Johanneskyrkan.
Nallegudstjänst: fredag 21.5 kl. 10 i Johanneskyrkan, strömmas via Youtube.
En gudstjänst för barn med sång, musik, rörelse, bön och kort predikan.
Nattvardsgudstjänst på Heikasvägen
7: måndag 24.5 kl. 19, ingång via dörren
7 C, 4:e vån. En enkel kvällsgudstjänst
med nattvard. Vi följer de gällande
covid-19 restriktionerna vad gäller antal
deltagare, därför bör du anmäla ditt
intresse till kansliet tel. (09) 2340 7700
eller johannes.fors@evl.fi.
Uppdaterad information hittar du på
helsingforsforsamlingar.fi/johannes.
Du kan också kontakta pastorskansliet
med dina frågor mån–tis och tors–fre
mellan kl. 10 och 15 (johannes.fors@evl.
fi, 09 2340 7700).
BARNFAMILJER
Musiklek utomhus: tisdagar kl. 10.30 för
barn i åldern 6 mån–1,5 år på Hörnans
innergård. Anmälan till heidi.aberg@
evl.fi.
Musiklek utomhus: fredagar kl. 9.30
för barn i åldern 2–5 år på Hörnans innergård. Mindre syskon kan följa med.
Anmälan till heidi.aberg@evl.fi.
Babyrytmik utomhus: fredagar kl. 10.30
för de allra minsta barnen på Hörnans
innergård. Anmälan till heidi.aberg@
evl.fi.
MUSIK
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla
kyrkan. Strömmas via facebook.com/
helsingintuomiokirkkoseurakunta.
UNGDOMAR & UNGA VUXNA
Spelkväll för ungdomar: torsdagar kl.
19–22 spelar vi tillsammans via Discord.
Ta kontakt med Chrisu (050 343 3418)
eller Ninni (050 598 6762) om du vill
komma med! Både nybörjare och vana
gamers är välkomna.
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Poddarna Typ Livet- och Typ Amen: för
unga vuxna. Finns på Spotify!
Besök ungdomsarbetets hemsida
johannesungdom.wordpress.com för
senaste nytt!

PETRUS FÖRSAMLING

GUDSTJÄNSTER
Du kan följa med den streamade gudstjänsten via www.facebook.com/petrusforsamling även utan eget facebook
konto. Se hemsidan för mer information. Ifall läget tillåter ses vi fysiskt.
Streamad högmässa sö kl. 10: 16.5
Åggelby gamla kyrka, 23.5 Munksnäs
kyrka, Tua och Torsten Sandell medverkar. Streamad högmässa turvis från
Munksnäs och Åggelby. Det finns möjlighet för 6 förhandsanmälda personer
att delta, kontakta kaplan Ronny Thylin
050-3803 548/ ronny.thylin@evl.fi
Kristihimmelsfärd radiogudstjänst: 13.5
kl. 10 i Petruskyrkan. Metsäranta. Sänds
via radio YLE.
Puls-gudstjänst: Söndagar kl. 15.30.
16.5 Puls på YouTube med Benjamin
Sandells avskedspredikan. Länken på
hemsidan och Facebook. En gudstjänst
för alla åldrar. Annars är Puls på Zoom
under våren. Länk på hemsidan.
BARNFAMILJER
Följ Petrus Kidz-gruppen på facebook
och hör mer om barnverksamheten!
Zoom-träffar för barn sö kl. 9-9.30:
Barnen träffas online under den tid det
inte är möjligt att samlas fysiskt. Vi
lyssnar på och pratar om bibelberättelser, ber tillsammans och har det roligt.
Länk i hemsidans händelsekalender.
EVENEMANG
Talko på Björkebo: Kom med på vårtalko på lägergården Björkebo i Nummela
antingen fredag 14.5 och/eller lördag
15.5! Vi åker dit båda dagarna. P.g.a.
coronarestriktionerna önskar vi att man
anmäler sig till ronny.thylin@evl.fi eller
050-3803 548 för att vi skall kunna
hålla koll på antalet deltagare.
Disciple+ med Lee Saville: 21.5 kl.
19. Disciple+ är en fortsättning på
Disciple-konferensen och vill hjälpa
människor att hitta en levande tro och
leva som Jesu efterföljare. 21.5 är Lee
Saville, från Networks Romania, med
oss som talare. Kvällen är gratis och
öppen för alla på Petrus Youtube samt
Zoom. Länk på hemsidan.
Gudstjänstgruppen i Munksnäs: 20.5
kl. 18 i Munksnäs kyrka eller digitalt. Vill
du vara med och bygga gemenskapen
i Munksnäsgudstjänsten? Den kristna
tron handlar i hög grad om att leva i
relation till Gud och till varandra. Vi vill
tillsammans medvetet försöka fördjupa
den gemenskapen. Ronny Thylin, ronny.
thylin@evl.fi, 050-3803 548
Motion & Mission-söndag: 30.5.2021 kl.
13.00-15.00. Start från Svedängens friluftsstuga. Vi vandrar en sträcka på ca
7 km. Charlotte Steffansson-Myrskog
berättar om församlingens understödsKYRKPRESSEN NR 10 • 12.5.2021

projekt SAT-7. Ta med egen lätt färdkost. Möjlighet att stöda SAT-7.
ÖVRIGT
Du kan alltid skicka in dina böneämnen: till pray.petrus@evl.fi, per post:
Petrus församling, Skogsbäcksvägen 15,
00630 Helsingfors.
Petruspodden: En podcast för dig
som vill upptäcka livet med Jesus i en
tid som förändras snabbare än någon
annan. Podden finns på Spotify och
Podbean.
Pulspodden: Du kan lyssna till undervisningen från Puls-gudstjästerna på
Pulspodden både via Podbean och
Spotify.
Pro Markus församling rf:s årsmöte:
25.5 kl 18.30. Stadgeenliga ärenden.
Mötet hålls online. Länken till mötet
finns i kalendern på Petrus församlings
hemsida. Mer info från kansliet.

RASEBORGS
PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

På Youtube & Facebook:
Sö 16.5
- kl. 10 Gudstjänst, som nås lätt via
länkar på startsidan på vår webbplats.
Nattvardsmässa firas i begränsade
grupper. För att kunna garantera allas
säkerhet ber vi dig som önskar delta att
anmäla dig i förväg till respektive präst:
Lindström 0400-527 488, Cleve 044755 3627:
- to 13.5 kl. 10 i Ekenäs kyrka, Cleve
- sö 16.5 kl. 10 i Ekenäs kyrka, Lindström
Om restriktionerna lättar märkbart firas
i stället högmässa utan anmälning på
respektive klockslag. Uppdaterad info
för tiden efter 16.5 finns på webbplatsen.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

To 13.5:
- kl. 10.00 Gudstjänst (tvåspråkig,
bandad): Ingå kyrka. Gudstjänsten kan
ses på Ingå församlings musikverksamhets YouTube-kanal. Sjöblom, Gustafsson Burgmann.
- kl. 10.00-11.00 Ingå kyrka öppen för
bön och meditation samt möjlighet till
nattvard.
Sö 16.5:
- kl. 10.00 Gudstjänst (strömmad):
Ingå kyrka. Gudstjänst utan närvarande
församling. . Gudstjänsten kan ses på
Ingå församlings musikverksamhets
YouTube-kanal. Sjöblom, Gustafsson
Burgmann.
- kl. 11.30 Kransnedläggning, de stupades dag: Ingå gravgård.
- kl. 12.00 Kransnedläggning, de stupades dag: Degerby gravgård.
- kl. 12.30 Kransnedläggning, de stupades dag: Västankvarn gravgård.

KYRKSLÄTT

Take away-mat för billig peng
Onsdag 26 maj kl 11–12: Försäljning av take away-mat vid diakonin
på Torgvägen. Pris: 2 euro/burk, betala med jämna kontanter eller
kort.

Må 17.5:
- kl. 13.15-14.45 Einsteinklubben:
Församlingshemmets källarvåning. För
barn i lågstadiet. Förhandsanmälningar
till noora-elina.nylund@evl.fi.
To 20.5:
- kl. 19.00-20.00 Ingå kyrka öppen för
bön och meditation samt möjlighet till
nattvard.
Må 24.5:
- kl. 13.15-14.45 Pysselklubben: Församlingshemmets källarvåning. För
barn i lågstadiet. Förhandsanmälningar
till noora-elina.nylund@evl.fi.
OBS!
- Ingen gruppverksamhet för vuxna
tillsvidare.
- Ingå församlings kansli öppet må-ti kl
9.00-12.00, ons-to endast telefonbetjäning, fre stängt.
- Ingå församlings diakonimottagning
är stängd tillsvidare - ta kontakt per telefon, tel 040-555 2090/Birgitta Lindell
(e-post: birgitta.lindell@evl.fi).
- Coronaläget kan förändras, och då
kan evenemangen inhiberas eller ändra
karaktär! Följ med aktuell information
på församlingens Facebook-sida och
församlingens hemsida: www.ingaforsamling.fi.

KARIS-POJO

Välkommen att delta via Karis-Pojo
svenska församlingens Youtube-kanal.
Du hittar kanalen via Karis-Pojo församlings webbplats.
– Gudstjänsten sö 13.5 kl.10 sänds från
Karis kyrka.

- Gudstjänsten sö 16.5 kl. 10 sänds från
Karis kyrka.
- Gudstjänsten sö 23.5 kl. 10 i Karis
kyrka (se närmare info på församlingens webbplats)
Vi firar gudstjänst i vanlig ordning i Pojo
kyrka.
- Högmässa to 13.5 kl. 12 i Pojo kyrka.
- Högmässa to 13.5 kl. 16 i Svartå kyrka.
- Högmässa sö 16.5 kl.12 i Pojo kyrka.
- Gudstjänst sö 23.5 kl. 12 i Pojo kyrka (se närmare info på församlingens
webbplats)
Vi följer gällande restriktioner, kontakta därför vänligen pastorskansliet
må-to kl. 9-13 tfn 019 279 3000 inför
deltagandet i nattvardsmässan.
De stupades dag sö 16.5.
Uppvaktning och kransnedläggning vid
hjältegravarna i Karis, Pojo och Svartå
utan publik p.g.a. restriktioner.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

SJUNDEÅ

Strömmad gudstjänst på Kristi himmelsfärdsdag torsdag 13.5 kl. 11 med
endast medarbetare på plats.
Strömmad tvåspråkig gudstjänst söndag 16.5 kl. 10.00 med endast medarbetare på plats.
Högmässa söndag i S:t Petri kyrka 23.5
kl. 12.00. Förutsatt att coronaläget til�låter det.
Sopptisdag 18.5 kl. 11 i Capella, diakonimåltid á 2€. Soppa, bröd och vatten.
Vänligen se mer info och uppdateringar
på www.sjundeaforsamling.fi
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ESBO STIFT
LOJO

16.5 Möjlighet till nattvard: i Lojo S:t Lars
kyrka (kl. 11-12) och i Virkby kyrka (kl.
13-14).
Uppdaterad info finns på församlingens
hemsida: www.lohjanseurakunta.fi/
svensk. Vid frågor kan du kontakta Tanja
Louhivuori (044 328 4211, tanja.louhivuori@evl.fi) eller Tom Blomfelt (044 328
4273, tom.blomfelt@evl.fi).

DOMPROSTERIET
BORGÅ

To 13.5 kl. 12.15: Strömmad gudstjänst,
via www.domkyrkan.fi, Smeds, Hätönen, Tollander
Sö 16.5 kl. 12.15: Strömmad gudstjänst,
via www.domkyrkan.fi, Ståhlberg, Hätönen
KL. 13.30 och 14.15: Mässa i Domkyrkan.
Vi firar en kort, läst mässa med högst 5
deltagare. Anmäl dig i förväg till liturgen
Claus Ståhlberg, tfn 040 134 2255, om
du önskar delta.
Sö 23.5 kl. 12.15: Strömmad gudstjänst,
via www.domkyrkan.fi, Smeds, Söderström
KL. 13.30 och 14.15: Mässa i Domkyrkan.
Vi firar en kort, läst mässa med högst 5
deltagare. Anmäl dig i förväg till liturgen
Marina Smeds, tfn 0400 914 515, om du
önskar delta.

SIBBO

Mer information: på Sibbo svenska församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi och Facebooksidan www.
facebook.com/sibbosvenskaforsamling.
Våra gudstjänster och andakter sänds
på nätet och är inte ännu öppna för
församlingsmedlemmar. Du hittar det
strömmade och bandade materialet via
länkar på hemsidan och Facebook och
på Youtubekanalen Kirkko Sipoossa –
Kyrkan i Sibbo.
To 13.5 kl. 18: Kvällsgudstjänst på Kristi
himmelsfärdsdag i Sibbo kyrka.
Sö 16.5 kl. 12: Gudstjänst i Sibbo kyrka.
Må 17.5 kl. 9.30: KaffeClubben på
Teams. Anmälan och info: milja.westerlund@evl.fi.
Ti 18.5 kl. 10: Bönepromenad med start
från Kyrkoby församlingshem. Med Sara
George.
On 19.5 kl. 16-18: Utdelning av förbeställd GA-middag vid Kyrkoby församlingshem.
Sö 23.5 kl. 12: Gudstjänst i Sibbo kyrka.
Må 24.5 kl. 9.30: KaffeClubben i
Landsängens lekpark, Lärdomsvägen 6
i Söderkulla. För föräldrar och barn som
är hemma på dagarna. Ta med egen
picknick och egna leksaker. Om coronarestriktionerna inte tillåter samling
utomhus fortsätter träffarna på Teams.
Anmälan och info: milja.westerlund@
evl.fi.
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Må 24.5 kl.17.30: Min kropp mitt tempel.
Stretching och andakt på dagklubbens
gård vid Söderkulla kyrka. Klä dig enligt
väder. Ställs in vid regn. George.
On 26.5 kl.11: Stoljumpa på församligshemmets innergård. Vid regn inomhus.
Med reservation för coronarestriktioner.
George.

ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Gudstjänster sänds varje söndag och
helgdag över internet på församlingens
sida på Facebook www.facebook.com/
vasfor. Direktsändningarna hittas även i
Facebookflödet på startsidan i församlingens webbsidas videoportal www.
vastabolandsforsamling.fi/video. Där
kan alla sändningar även ses senare.
Pargas församlingsdistrikt:
To 13.5 kl. 10: Kristi himmelsfärdsdags
gudstjänst från Pargas kyrka, förhandsinspelad. Sänds på församlingens webbkanaler.
Sö 16.5 kl. 10: Direktsänd högmässa från
Pargas kyrka, Päivi Nuotio-Niemi, Markus Ollila. Endast de medverkande närvarar i kyrkan. Sänds på församlingens
webbkanaler. De stupades dag – uppvaktning vid hjältegravarna kl. 11.30 efter
högmässan.
On 19.5 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Päivi Nuotio-Niemi, Hanna Lehtonen.
Begränsat antal deltagare.
Lö 22.5 kl. 18: Pingstafton med de vackraste sommarsångerna – musikprogram på församlingens webbkanaler.
Sö 23.5 kl. 10: Pingstdagens högmässa
i Pargas kyrka, Pär Lidén, Hanna Lehtonen. Direktsänds på församlingens
webbkanaler.
On 26.5 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Pär Lidén, Hanna Lehtonen. Begränsat antal deltagare.
Nagu kapellförsamling:
To 13.5 kl. 11: Kristi himmelsfärdsdags
högmässa i Nagu kyrka, Kjell Granström,
Robert Helin. Begränsat antal deltagare.
Sö 16.5 kl. 17: Kvällskyrka i Nagu församlingshem, Kjell Granström, Robert Helin.
Begränsat antal deltagare. De stupades
dag – uppvaktning vid hjältegraven i
samband med kvällskyrkan.

Sö 23.5 kl. 11: Pingstdagens högmässa i
Nagu kyrka, Kjell Granström, Robert Helin, Begränsat antal deltagare.
Korpo kapellförsamling:
To 13.5 kl. 15: Kristi himmelsfärdsdags
gudstjänst i Norrskata kyrka, Esa Killström, Mikael Granlund. Begränsat antal
deltagare.
Sö 16.5 kl. 11: Gudstjänst i Korpo kyrka,
Esa Killström, Mikael Granlund. Begränsat antal deltagare.
Sö 23.5 kl. 11: Pingstdagens högmässa i
Korpo kyrka, Esa Killström, Mikael Granlund. Begränsat antal deltagare.
Houtskär kapellförsamling:
To 13.5 kl. 11: Finsk gudstjänst i Houtskär
kyrka, Peter Blumenthal, Uma Söderlund. Begränsat antal deltagare.
Sö 16.5 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyrka, Peter Blumenthal, Uma Söderlund.
Begränsat antal deltagare.
Sö 23.5 kl. 11: Pingstdagens högmässa i
Houtskär kyrka, Peter Blumenthal, Uma
Söderund. Begränsat antal deltagare.
Iniö kapellförsamling:
Sö 16.5 kl. 13: Högmässa i Iniö kyrka,
Jussi Meriluoto. Begränsat antal deltagare. De stupades dag – uppvaktning vid
hjältegraven i samband med högmässan.

ÅBO

tor 13.5:
- kl 12: Gudstjänst via www.virtuaalikirkko.fi. Peter Eriksson (pred), Wikstedt
(lit), Söderlund. Sånggruppen MMXX
medverkar.
lör 15.5:
- kl 10: Välsignelse av pilgrimsvandrare,
Domkyrkan och via www.virtuaalikirkko.
fi. Domprosten Aulikki Mäkinen välsignar
pilgrimsvandrare. Max antal deltagare
enligt gällande restriktioner. Evenemanget är gemensamt för de pilgrimsleder som finns i Finland. Representanter
för Henriks, Jakobs och Olofslederna
deltar samt pilgrimscentrets koordinator
Annastiina Papinaho och Olofsledens
kontaktperson James Simpson är med
och öppnar pilgrimsvandringssäsongen
2021.
- kl 19.30: ”Önskepsalmer i vårkvällen!”,
psalmkväll via www.virtuaalikirkko.fi.
Medverkande: Malena Björkgren, Maria
Björkgren-Vikström, Otto Lindén, Rami
Nurmi och Marjo Danielsson.
sön 16.5:
- kl 12: Gudstjänst via www.virtuaalik-

irkko.fi. Wikstedt (pred), Maria Björkgren-Vikström (lit), Danielsson.
- kl 13-14: Präst på plats i Domkyrkan
för samtal och enskild nattvard.
- kl 13.30: Pilgrimsvandring. Välkommen med på en vandring med start från
Domkyrkans trappa. Vi delar in oss i
mindre grupper och vandrar ca 1,5 timme. Vi firar en andakt på vägen, man
kan gärna ta med en egen kyrkkaffematsäck. Vi använder munskydd under
vandringen.
- kl 16 och 17: Söndagsmässa, Aurelia.
Välkommen att fira en kort, enkel mässa
i Aurelias första våning. Max antal deltagare enligt gällande restriktioner. Anmälan till maria.d.bjorkgren-vikstrom@
evl.fi eller 040-3417 477. Föranmälda
gudstjänstfirare har företräde, övriga i
mån av plats. Vi önskar att du använder
munskydd för att skydda de andra deltagarna.
tis 18.5:
- kl 14.30–18: Ungdomshålan, hybrid.
Kontakta Laura Kota-aho laura.kota-aho@evl.fi för mera information.
tor 20.5:
- kl 10–11.30: Familjecafé, Aurelias innergård. Max antal deltagare enligt gällande restriktioner. Anmälning per mejlmari.
nurmi@evl.fi eller 040-3417469.
sön 23.5:
- kl 12: Gudstjänst via www.virtuaalikirkko.fi. Bäck (pred), Liljeström (lit),
Danielsson.
- kl 13-14: Präst på plats i Domkyrkan
för samtal och enskild nattvard.
- kl 13.30: Pilgrimsvandring. Välkommen med på en vandring med start från
Domkyrkans trappa. Vi delar in oss i
mindre grupper och vandrar ca 1,5 timme. Vi firar en andakt på vägen, man
kan gärna ta med en egen kyrkkaffematsäck. Vi använder munskydd under
vandringen.
- kl 16 och 17: Söndagsmässa, Aurelia. Välkommen att fira en kort, enkel
mässa i Aurelias första våning. Max
antal deltagare enligt gällande restriktioner. Anmälan till mia.back@
evl.fi eller 040-3417 466. Föranmälda
gudstjänstfirare har företräde, övriga i
mån av plats. Vi önskar att du använder munskydd för att skydda de andra
deltagarna.
tis 25.5:
- kl 14.30–18: Ungdomshålan, hybrid.
Kontakta Laura Kota-aho laura.kota-aho@evl.fi för mera information.
- kl 19–20.30: Unga vuxna, online. Kontakta Laura Kota-aho laura.kota-aho@
evl.fi för mera information.
tor 27.5:
- kl 10–11.30: Familjecafé, Aurelias innergård. Max antal deltagare enligt gällande restriktioner. Anmälning per mejlmari.
nurmi@evl.fi eller 040-3417469.
- kl 18: Träff med frivilliga inom flyktingarbetet via Teams. Tema: Rasism. Laura
Kota-aho inleder. Anmälning senast
25.5 till malena.bjorkgren@evl.fi eller
0403417461.
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