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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.

PÅ GÅNG I STAN 
MATTEUS, PETRUS OCH  

JOHANNES FÖRSAMLINGHELSINGFORS

Hallå där 
Staffan Strömsholm!
Han ser fram emot att få vara en vuxen 
kompis till sina fadderbarn.
– ATT VARA fadder är en väldigt stor uppgift. Det är väldigt 
ärofyllt att få det förtroendet av barnets föräldrar och det blir 
förhoppningsvis ett band som håller hela livet.

Staffan Strömsholm har snart tre fadderbarn – en nästan 
nioåring, en några månader gammal baby och ett tredje som 
ännu inte fötts.

– JAG SER fram emot att kunna göra saker med mina fad-
derbarn utan att föräldrarna är med, att barnen får upple-
va att de har en vuxen kompis. Det kan vara stora saker el-
ler små saker – till exempel att gå och ta en glass. 

– I SOMMAR hoppas jag att vi kan ta oss till Österbotten och 
se två av dem ansikte mot ansikte, även om det har varit jätte-
bra att kunna hålla kontakten över facetime också.

ERIKA RÖNNGÅRD

På fadderdagen.fi hittar du tips på hur man kan fira fadderdagen på distans.

ÄR DU TILLRÄCKLIGT gammal för att 
komma ihåg stereogram? Bilderna fulla av 
färggranna prickar som var populära på 
80–90-talet? Bilderna där 3d- figurer hop-
pa fram om du titta på dem på rätt sätt? Om 
inte, pausa läsningen nu och googla fram 
en. Du kommer att tacka mig (eller avsky 
mig – helt möjligt det också).

Nu kan det verka som en konstig parallell, 
men jag tror bilderna kan hjälpa oss att för-
stå någonting om Gud och den värld vi lever 
i. När jag visar bilden så delar sig människor 
i regel i två grupper: de som bara ser prick-
ar och de som ser 3d.

Det är kanske inte så annorlunda jämfört 
med hur vi människor ser på världen idag. 
En del ser runtomkring och säger prickar, 
materia är allt jag ser, det finns inget mera 
här – medan en del tittar på samma värld och 
mitt i all materia ser den osynliga närvaro 
som alltid är där, närvaron av Gud.

GUDS NÄRVARO? Spelar den roll? Ifall vi 
är skapta för Hans närvaro, för att uppleva 
Gud, så spelar det enorm roll. Det är svårt att 
förklara hur stor skillnad det gör, men om vi 
tar en bild som Bibeln använder kan man sä-
ga att det är som skillnaden mellan att ha en 
närvarande eller frånvarande far – och jag tror 
alla förstår vilken skillnad den närvaron gör.

Närvaron från Gud får oss att hitta vår plats 
här i världen, svarar på frågan vem(s) vi är, 
och till och med vad vi är tänkta att göra. 

Så hur stiger vi in i den? Hur kan vi bör-
ja uppleva närvaron av vår himmelske Far?

STEREOGRAMMET HJÄLPER oss här. Je-
sus sa att han kom för att ge syn åt de blin-
da, och vårt dilemma är att vi inte kan se. 
Jesus öppnar våra ögon och ger oss något 
att se på. Han säger: den som har sett mig 
har sett Fadern.

Svaret är alltså enkelt men svårt. Även om 
vi kan uppleva spår av Guds närvaro, genom 
musik, konst, naturen och relationer så finns 
det ingen annan plats där det är garanterat 
än i det Jesus säger: Den som har sett mig. 

Jesus är som Guds stereogram och längtar 
du efter att se Gud så är det bästa råd någon 
kan ge att stanna upp och ta en lång titt på 
Jesus (till exempel be att han ska visa sig och 
läsa om honom) – och ger du inte upp utan 
stannar kvar kanske du kommer att se när-
varon som alltid var där.

Dilemmat 
är att vi inte 
kan se

»Ger du inte upp utan 
stannar kvar kanske du 
kommer att se närvaron 
som alltid var där.«

KOLUMN 
Benjamin 
Sandell är 
församlings pastor i 
Petrus församling.
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Visst finns naturen i stan! 
Se dig omkring, förundras 
och hitta lugnet i naturen. 
Det är vi många som gör. 
Det finns också mycket 
att göra för att ta hand 
om naturen i närområdet.

TEXT: ERIKA RÖNNGÅRD

V
äxter, fåglar och djur syns oftast 
bättre i närskogen än i vild-
marken, säger Jenni Kallio, 
naturintresserad försam-
lingspastor i Hertonäs fin-
ska församling.

Till och med i kärncentrum hittar man na-
tur att titta närmare på – till exempel San-
dudds begravningsplats och Brunnsparken.

Kallio tycker om att titta nära när hon rör 
sig i naturen, till exempel undersöker hon gär-
na mossa eller insekter.

– Man måste inte alltid gå långt. Håll ögon 
och öron öppna, lyssna på fåglarna och un-
dersök insekterna.

Barnen har lärt henne att förundras över 
det som tidigare kändes vardagligt i naturen.

– Man kan öva sig i att se på naturen som 
ett under, till exempel en myra eller en tussi-
lago. Otroliga saker händer omkring oss var-
je dag – det behöver inte alltid vara en björn 
eller en saimenvikare.

Det finns många vetenskapliga studier som 
visar att vi mår bra av att vistas i naturen.

– Skogen gör gott för både kropp och själ. 
Vi kommer i kontakt med nyttiga mikrober 
och kommer ner i varv. Vi lägger kanske un-
dan telefonen och rör ofta på oss.

I Finland finns en gammal tradition av att 
se skogen som en kyrka.

– Många upplever att när naturen är så för-
underlig måste det finnas en 
skapare. Till exempel invid 
havet eller uppe på en hög 
klippa kan man uppleva 
sin litenhet i förhållan-
de till Gud. Där ser man 
lätt det heliga.

Naturupplevelserna 
kan också väcka en sorg 
över klimatförändringar-
na.

– Ibland tänker jag själv 
att jag borde njuta så myck-
et som möjligt så länge det 
går. Att ha lite klimatång-
est gör det lättare att age-
ra, men om ångesten blir för 
stark kan den lamslå en.

Det är lätt att tänka att man inte kan gö-
ra mycket för närmiljön när man bor i stan, 
men alla kan till exempel plocka skräp. Kal-
lio tipsar också om att olika föreningar ord-
nar talko där man till exempel kan vara med 
och bekämpa främmande arter.

Själv har hon satt upp ett insekthotell på 
balkongen på sjätte våningen.

– Det är roligt att följa med solitärbina som 
flyttat in i vårt hotell.

– Insekterna blir färre. Många tänker att det 
är skönt med färre myggor, men färre myggor  
betyder också att fåglarna försvinner.

Linda Jordas
Bor i Rödbergen

Jag älskar havet i alla väder, men mest då det stor-
mar. Vågorna slår ilsket gång på gång mot ste-
narna vid stranden, vinden river i mina kläder, i 
mitt hår. Min själ finner ro då jag ser ut över det 
stormande havet. Oro, stress och ilska rinner ur 
mig och jag återvänder avslappnad och glad hem.

Maria Sten
Bor i Munkshöjden

Jag skulle aldrig ge mig ut på långvandring med 
ryggsäck och sova i tält, men jag behöver kom-
ma ut, få frisk luft och röra på mig. För mig ger 
det samma naturupplevlse att promenera i en 
park eller att gå längs stranden. Det viktiga är att 
komma ut och inte behöva gå längs en motorväg.

När jag inte kommer på något bättre går jag i 
närskogen, men den har jag blivit hjärtligt trött 
på nu efter att jag gått där nästan varje dag det 
senaste året. Jag går mycket i Taliparken, men 
kan också gå längs stranden, runt Lillhoplaxvi-
ken eller Fölisön.

Nu på våren när allt slår ut kommer stadens 
träd till sin rätt igen.

Linda Jordas. FOTO: PRIVATMaria Sten. FOTO: PRIVAT

Jenni Kallio tittar 
gärna på fåglar. 
FOTO: PRIVAT

Tänk att 
allt det 
här finns
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Matteus 
församling
Andligt liv
Onlinegudstjänst: från Matt-
euskyrkan söndagar kl. 10. 
Följ med direkt via Matteus 
församlings Facebooksida 
och delta i gudstjänstgemen-
skapen i kommentarsfältet. 
Hittas också på församlingens 
Youtube-konto samt hemsida. 
Mera information på hemsidan 
www.helsingforsforsamlingar.
fi/matteus 
Nattvard varje torsdag: Vi 
samlas högst sex personer 
åt gången i Matteuskyrkan, 
Åbohusvägen 3, varje tors-
dag kl. 18. Den som vill fira 
nattvard måste anmäla sig på 
förhand till Juho Kankare tfn 
050-3803957. Vi iakttar alla 
säkerhetsföreskrifter.  

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. Musikleken ordnas fram 
till midsommar. 

Sommarevenemang 
Missa inte! Sommarträff: 
Njuter du av sommarvädret 
inne i stan? Kom och umgås 
på Matteus sommarträffar! Vi 
möts varannan onsdag med 
start 9.6 kl. 13-14.30 i Matt-
eussalen på nedre våningen. 

Anmäl dig och eventuella 
allergier till Matteus kansli 
fr.o.m. 1.6, (09) 2340 7300 el-
ler matteus.fors@evl.fi 
Med metron till musiken: In-
ledningskonsert Då solen ski-
ner 8.6 kl. 19 i Matteuskyrkan! 
Musiker Angelika Klas-Fager-
lund, sopran, Essi Luttinen, 
sopran, Janne Hovi, piano. 
Konserten streamas på för-
samlingens Facebook-sida. 
www.facebook.com/matteus.
forsamling  Mer info och fler 
konserter hittar du på www.
metrollamusiikkiin.fi
Missionsvandringar: Välkom-
men med på Matteus för-
samlings söndagsvandringar 
Motion & Mission! Söndag 6.6 
kl. 15 på Fjärdbron vid Nordsjö 
metrostation. Juho Kankare, 
Mia och Ben Westerling leder 
vandringen. Ingen anmälan 
krävs. Mer info: Juho Kankare, 
juho.kankare@evl.fi eller (09) 
2340 7322 samt www.helsing-
forsforsamlingar.fi/matteus 
 
Behöver du hjälp eller stöd? 
Du kan alltid kontakta försam-
lingen anställda och diakoniar-
betarna om du behöver hjälp 
eller stöd i vardagen eller bara 
någon att tala med! Våra dia-
koniarbetare är Carita Riita-
korpi 050-380 3986 eller Mari 
Johnson 050-380 3976.

KYRKAN I HELSINGFORS PROGRAMMET GÄLLER FREDAG 28.5–TORSDAG 10.6

MATTEUS Profylax

Föda utan 
rädsla-kurs
Praktiska verktyg att an-
vända under förlossningen. 
För både den födande 
och stödpersonen.  
Förbered er tillsammans 
och hitta er egen coping-strategi som leder till en trygg och 
positiv förlossningsupplevelse.

I Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3, den 13.6 kl. 14-18.
Anmälning: Daniela Strömsholm 09 2340 7324 / 

daniela.stromsholm@evl.fi senast 6.6. Begränsat deltagar- 
antal. Kursen är kostnadsfri.

Juho Kankare
Bor i Tölö

Jag får aldrig tillräckligt av 
våren. Den tar alltid för fort 
slut. Naturen känns viktiga-
re på våren än under andra 
årstider.

Jag bor mitt i Tölö. Här finns 
inga vida naturområden, skul-
le man kanske kunna tro. Men 
vägen är ändå inte alls lång 
till de riktigt vackra och na-
tursköna ställena här i sta-
den. För mig infinner sig an-
dakten också annanstans än 
i urskogen. 

Jag besöker ganska ofta 
ett uteträningsställe utanför 
Sandudds kyrkogård. Det är 
på något sätt andaktsfullt och 
fint att göra ett litet tränings-
pass för sig själv utanför mu-
ren till kyrkogården. Jag job-
bar ju nästan varje vecka i ka-
pellen innanför muren. Men 
jag är långt ifrån trött på områ-
det, kanske blir jag aldrig trött 
på det, utan finner just en viss 
andakt och rofylldhet där. 

Jag tycker att jag verkligen 
mår bra av att besöka stäl-
let fast det bara är en enkel 

plätt med några konditions-
ställningar. Som präst får jag 
tillräckligt av de mer ceremo-
niella andakterna och därför 
är det väldigt viktigt att låta 
själen få ro och må bra genom 
lite träning ute vid sandstran-
den på Sandudd. 

Ett tips på en annan an-
daktsstund i naturen är Mo-
tion&mission-promenader-
na i Matteus församling. I ju-
ni ordnar jag två promenader 
6.6 i Nordsjö och 13.6 på De-
gerö, kl. 15. Kom gärna med 
på promenad och bekanta dig 
med nya promenadvägar till-
sammans med oss. Jag håller 
en kort andakt och vi berättar 
också om hur vi stöder mis-
sionen i Matteus församling.

Juho Kankare. FOTO: PRIVAT

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

Johannes 
församling
Gudstjänster               
Högmässa: söndagar kl. 12 i 
Johanneskyrkan, strömmas via 
församlingens Youtubekanal 
och kan ses i efterhand i två 
veckors tid.
Mässa i vardagen: onsdagar 
kl. 16.30 i Johanneskyrkan. En 
kort, meditativ kvällsmässa för 
sex gudstjänstbesökare.
Middagsbön: tisdagar kl. 12 i 
Johanneskyrkan. Diakonin finns 
på plats i kyrkan fram till kl. 14.
För uppdaterad information, 
besök helsingforsforsamlingar.
fi/johannes. Du kan också 
kontakta pastorskansliet med 
dina frågor mån–tis och tors–
fre mellan kl. 10 och 15 (johan-
nes.fors@evl.fi, 09 2340 7700).        

Barnfamiljer
Missa inte! Musiklek utomhus: 
tisdagar kl. 10.30 för barn i 
åldern 6 mån–1,5 år och fre-
dagar kl. 9.30 för barn i åldern 
2–5 år på Hörnans innergård. 
Anmälan till heidi.aberg@evl.fi. 
Missa inte! Babyrytmik utom-
hus: fredagar kl. 10.30 för de 
allra minsta barnen på Hörnans 
innergård. Anmälan till heidi.
aberg@evl.fi.

Gemenskap
Sommarandakt: onsdagar 2.6 
och 9.6 kl. 13.30 i Drumsö se-
niorhus, Norrsvängen 1–3. Läs 
mer i puffen!

Musik
Klavertramp: En halvtimme 
orgelmusik varannan torsdag 
kl. 12 i Berghälls kyrka, ström-
mas via Kallion seurakuntas 
kanaler. Start 3.6. 
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 
i Gamla kyrkan. Strömmas 
via facebook.com/helsingin-
tuomiokirkkoseurakunta.

Ungdomar  
& unga vuxna
Spelkväll för ungdomar: 
torsdagar kl. 19–22 spelar vi 
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dil.sandell@evl.fi. Ti 8.6 kl. 10, 
anmälan och mera informa-
tion: Ronny Thylin, 050-3803 
548 eller ronny.thylin@evl.fi.

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

Online
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 lyss-
na till undervisningen från 
Puls-gudstjästerna på Pul-
spodden både via Podbean 
och Spotify.
Andakter under sommaren: 
Varje söndag publiceras en an-
dakt på Pulspodden.

PETRUS FÖRSAMLING
www.petrusforsamling.net  
Kansliet: Må-ti, to-fre kl. 10-13, ons 
kl. 13-16, tel. 09-2340 7100. Skogs-
bäcksvägen 15, 00630 Helsingfors.  
Lokaler: Hagasalen och Södra Haga 
kyrka, Vesperv. 12, Malms kyrka, 
Kommunalv. 1, Munkshöjdens kyr-
ka, Raumov. 3, Munksnäs kyrka, 
Tegelst. 6, Petruskyrkan, Skogs-
bäcksv. 15, Åggelby gamla kyrka, 
Brofogdev. 12.

Föränderliga 
tider
Församlingarna följer med 
coronasituationen och myn-
digheternas anvisningar. Vid 
behov kan evenemang in-
hiberas eller deltagarantalet 
begränsas. 

Följ med Kyrkpressen och 
församlingarnas hemsidor för 
uppdaterad information. Du 
kan också kontakta din för-
samling om du har frågor eller 
behöver prata med någon.

tillsammans via Discord. Ta 
kontakt med Chrisu (050 343 
3418) eller Ninni (050 598 
6762) om du vill komma med! 
Både nybörjare och vana ga-
mers är välkomna.
Poddarna Typ Livet- och Typ 
Amen: för unga vuxna. Finns 
på Spotify!
Besök ungdomsarbetets hem-
sida johannesungdom.word-
press.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. Högbergsga-
tan 10, tel. 09-2340  7700.
Lokaler: Johanneskyrkan, Hö-
bergsg. 12, Högbergssalen och 
Tian, Högbergsg. 10 E (vån. 2), 
Hörnan, Högbergsg. 10 (gatuplan), 
Folkhälsan och Majblomman, 
Mannerheimv. 97, Gamla kyr-
kan, Lönnrotsgatan 6, Bokvillan, 
Tavastv. 125, S:t Jacobs kyrka, 
Kvarnbergsbr. 1. Drumsö: Heikas-
vägen 7.

HELSINGFORS

JOHANNES 
Sommarandakt

Andakt ute 
eller inne
Sommarandakt onsdagar 
2.6 och 9.6 kl. 13.30 i 
Drumsö seniorhus, Norr-
svängen 1–3. 

Vid regn välkomnas en-
dast husets inneboende 
och vi samlas inomhus, vid 
vackert väder samlas vi på 
innergården och personer 
som inte bor i Seniorhuset 
är också välkomna. Kaffe 
och dopp serveras efter an-
dakten kl. 14. Om nuvarande 
restriktioner förlängs i ju-
ni blir andakterna inte av, vi 
uppdaterar på vår hemsida. 
Vi hoppas på både lättade 
restriktioner 
och vackert 
väder! 

PETRUS Vårutflykt 

VÄRLDEN I BYN

MATTEUS Konsert 

Motion och mission

Gospelkonsert

Med metron till musiken 

Kom med på en vårutflykt och motionera för ett gott syfte!
Vi startar från Svedängens friluftsstuga 30.5 kl.13 och 

vandrar en sträcka på ca 7 km. Vi avslutar kl. 15. Ta med egen 
matsäck. Charlotte Steffansson-Myrskog berättar om för-
samlingens understödsprojekt SAT-7.

Den amerikanska retrosoul- 
drottningen Nicole Willis upp-
träder tillsammans med Gospel 
Helsinki på Världen i byn 29.5 kl. 
12.45-13.45.

I år ordnas festivalen virtuellt 
på adressen maailmakylassa.fi. 
Fritt inträde.

Konserten kan också ses i ef-
terhand 31.5–4.6.

Invigningskonserten Då solen 
skiner ordnas i Matteuskyrkan 
den 8.6 kl. 19 och strömmas di-
rekt till församlingens Face-
booksida.

Älskade inhemska klassiker 
och andliga sånger, i tolkning av 
sopranerna Angelika Klas-Fa-
gerlund och Essi Luttinen, med 
Janne Hovi på piano.

Petrus 
församling
Gudstjänster
Du kan följa med den strea-
made gudstjänsten via www.
facebook.com/petrusforsam-
ling även utan eget facebook 
konto. Se hemsidan för mer 
information. Ifall läget tillåter 
ses vi fysiskt.
Streamad högmässa sö kl. 
10: 30.5 Åggelby gamla kyrka. 
Möjlighet för 6 förhandsan-
mälda personer att delta, 
kontakta kaplan Ronny Thylin 
050-3803 548/ ronny.thylin@
evl.fi
Sommarens högmässor: Sö kl. 
10 Åggelby gamla kyrka. Sö kl. 
13 Munksnäs kyrka. Ifall vi kan 
ses fysiskt, annars streamad 
högmässa.
Puls-gudstjänst: 30.5 kl. 15.30 
på zoom. Länken på hemsi-
dan och Facebook. I juni ses 
vi i Petruskyrkan kl. 15.30 ifall 
läget tillåter. En gudstjänst för 
alla åldrar.

Barnfamiljer
Följ Petrus Kidz-gruppen på 
facebook och hör mer om 
barnverksamheten!
Zoom-träffar för barn sö 30.5 
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 tillsam-
mans och har det roligt. Länk i 
hemsidans händelsekalender.

Evenemang
Motion & Mission: sön-
dag 30.5 kl. 13.00-15.00. 
Start från Svedäng-
ens friluftsstuga. Vi vand-
rar en sträcka på ca 7 km. 
Charlotte Steffansson-Myr-
skog berättar om försam-
lingens understödsprojekt 
SAT-7. Ta med egen lätt färd-
kost. Möjlighet att stöda SAT-7. 
Sommardag på Björkebo 1.6 
och 8.6: Kom och tillbringa 
en dag på församlingens lä-
gergård i Nummela. Transport 
ordnas vid behov. Ti 1.6 kl. 10, 
anmälan och mera informa-
tion: Bodil Sandell, 09-2340 
7227/ 050 380 39 25 eller bo-
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få veta vart man kan vända sig för att få hjälp. 
Hon blev påmind om att det finns bland an-
nat olika former av väntjänster och försam-
lingens diakoni – hon behövde inte vara den 
enda som hälsade på mamma.

– Det var många bördor som föll från mi-
na axlar. Bara det att ha någon att tala med.

De flesta på kursen hade någon hemma som 
de vårdade dygnet runt.

– Att komma på en sån här kurs var ett and-
ningshål för oss alla, vi fick träffa andra som var 
i liknande situationer och fick vädra våra tankar.

Astrid Packalén bestämde att när hon fått 
krafterna tillbaka vill hon ge andra chansen 
att gå en sådan kurs. På kursledarutbildning-
en som Folkhälsan ordnade träffade hon och 
Sara George varandra och bestämde att det 
här var något de ville satsa på.

Sara George tänkte att närståendevårdar-

kursen skulle vara något värdefullt att erbju-
da församlingsborna – och alla närstående-
vårdare i kommunen. Hon säger att nästan 
allt kommunen erbjuder för den här målgrup-
pen är på finska.

Kursen riktar sig till alla som har någon i 
sin omgivning de sköter om – det kan vara en 
äldre person lika väl som ett sjukt barn. Grup-
pen erbjuder en slags kamratstöd.

– Fast det är en kort kurs kommer man var-
andra ganska nära, säger Astrid Packalén. 
Man berättar saker man kanske inte annars 
berättar för någon.

Öppna dörrar-kursen består av fyra träffar 
och bygger på ett material som Folkhälsan 
utarbetat. Kursen ska vara ett tryggt ställe. 
Tystnadsplikt gäller, det man talar om under 
kursen berättas inte vidare. Det är fritt fram 
att gråta och skratta tillsammans.

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.
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Sara George 
och Astrid 
Packalén leder 
kursen för 
närstående-
vårdare som 
startar i au-
gusti. FOTO: KIKA 
PACKALÉN-KIPPILÄ

SIBBO Tillsammans med Föreningen Folkhäl-
san i Sibbo r.f. ordnar Sibbo svenska försam-
lingen en kurs för närståendevårdare i augusti. 

– När man fokuserar på vården av en annan 
blir det lätt att man glömmer bort sig själv, 
säger Sara George, diakon i församlingen. 

Kursens andra ledare är Astrid Packalén, 
som har erfarenhet av att vara närståendevå-
rdare. När hon själv gick Öppna dörrar-kur-
sen var det en aha-upplevelse.

– Jag är en person som som gärna tar hand 
om andra och ser till att alla andra har det bra. 
Hennes föräldrar var båda över 80 år när de 
flyttade från Österbotten till serviceboende i 
Söderkulla i Sibbo för att vara nära familjen. 

– I deras förhållande hade det alltid varit 
pappa som skött och fixat allt. Det var en stor 
förändring när han insjuknade i cancer och 
hastigt blev mycket sämre. Då var det jag som 
hoppade in, handlade åt dem, körde dem till 
läkaren, tog hand om städningen och andra 
praktiska göromål.

– Jag märkte inte själv i början att det blev 
lite för mycket.  Jag var ännu i arbetslivet, ha-
de barn och två barnbarn som jag gärna vil-
le ta hand om och hjälpa.

Astrids pappa dog efter några månaders 
sjukdom och hennes mamma blev tvungen 
att flytta från deras gemensamma  lägenhet. 
Nu hade hon vårdpersonal omkring sig som 
tog hand om henne, men hon var ändå mycket 
ensam och det hade Astrid svårt att se på. Hon 
kände det var hennes ansvar att se till att mam-
man hade det bra. Men det tog på krafterna.

Det var då hon såg en tidningsannons för 
kursen Öppna dörrar. Först tänkte hon inte 
på sig själv som närståendevårdare – inte som 
de som gjorde det på heltid.

– Men jag kände ändå så starkt att jag måste 
få något stöd och hjälp som livet erbjudit mig.

Hon ringde till en av kursledarna som sa: 
absolut är det här något för dig.

Insåg att det finns stöd att få
Kursen handlar om att möta andra i samma 
situation, få stöd och råd för att själv orka och 

Du är inte ensam
– Man blir ofta isolerad i sin roll som 
närståendevårdare. Det är ett tungt ar
bete som behöver få stöd och uppmärk
samhet, säger Astrid Packalén.

TEXT: EMELIE WIKBLAD

Hålls 20.8, 27.8, 
31.8 och 10.9 kl 
10-14.30 i Sibbo 
församlingshem.
Arrangörer är 
Sibbo svenska 
församling och 
Folkhälsan i  
Sibbo rf.
Mera info och 
anmälningar till 
Sara George, 
0505663691, 
sara.george@
evl.fi
Sista anmäl-
ningsdag:  
6 augusti.

Öppna 
dörrar
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VANDA UtfärdAGRICOLA Läger

Sommarroligt för 
ensamförsörjande barnfamiljer  
Kom och träffa andra ensamförsörjare på 
sommaren på tre olika utfärder!   

15.6 Sveaborg, träff vid Sveaborgsflot-
tan kl. 12  

27.6 Picknick vid Hanaböle träsk/San-
dudds badstrand kl. 12-16  

10.8 Bowling i Flamingo kl. 17-18 
(egenandel 5€/ familj)  

Med på utfärderna är diakon Heidi Sal-
minen och församlingens hjälpledare. 
Förhandsanmälning tfn 0503301828.

Familjeläger i Agricola 
svenska församling
Ta en paus från vardagen och kom med 
på församlingens familjeläger till Pouka-
ma, Emsalö, 6-8.8.2021. Vi badar bland 
annat bastu, simmar, firar andakt och 
njuter av naturen. Det finns plats för åtta 
familjer på lägret.

Pris: Vuxen 70€, barn 6–14 år 30€, 
barn 0–5 år gratis.

Anmälan via www.agricolaforsamling.fi

Frågor? Kontakta lägrets ledare: 
Linda Haapalainen tfn 044 722 9210, 

e-post linda.haapalainen@evl.fi 
Pamela Westerlund tfn 040 838 7671, 

e-post pamela.westerlund@evl.fi  

Anmälan till fa-
miljelägret och 
sommarens 
barnläger senast 
31.5 på www.
agricolaforsam-
ling.fi

DOMPROSTERIET
 
BORGÅ
Sö 30.5 Kl. 12.15: Strömmad gudstjänst, Apostoli-
dou, Tollander  
KL. 13.30 och KL. 14.15: Mässa i Domkyrkan. Vi firar 
en kort, läst mässa med högst 5 deltagare. Anmäl 
dig i förväg till liturgen Elefteria Apostolidou 040 711 
2800, om du önskar delta.  
TI 1.6 och to 3.6 kl. 12: Orgelkvart i Domkyrkan, 1.6 
Söderström, 3.6 Hätönen  
ON 2.6. kl. 18: Café au Lady. Samtal kvinnor emellan 
på Teams, kort andakt firas under ledning av för-
samlingspastor Elefteria Apostolidou. Intresserad? 
Skicka sms till Ele tfn. 040 711 2800.
TO 3.6 kl. 19: Musik i domkyrkan, Matti Vaakanai-
nen, orgel. Strömmas via länk på www.domkyrkan.
fi. 
Sö 6.6 kl. 12.15: Strömmad högmässa med präst-
vigning, biskop Bo-Göran Åstrand predikant Emma 
Audas, Lindgård, Söderström
TI 8.6 och to 10.6 kl. 12: Orgelkvart i Domkyrkan, 8.6 
Tollander, 10.6 Yli-Annala 
To 10.6: Musik i domkyrkan, ”Bach och hans lärjung-
ar”, Markku Mäkinen & Anne Hätönen, cembalo och 
orgel 

SIBBO
Mer information: på Sibbo svenska församlings hem-
sida www.sibbosvenskaforsamling.fi och Facebooksi-
dan 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 Kirk-
ko Sipoossa – Kyrkan i Sibbo. På grund av pandemin 
kan det ske ändringar i programmet och vissa evene-
nemang och grupper kan ställas in.
Sö 30.5 kl. 12: Gudstjänst i Sibbo kyrka.
Må 31.5 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. Obligatorisk anmälan på hemsidan. 
Info: milja.westerlund@evl.fi.
Ti 1.6 kl. 10: Bönepromenad med start från Kyrkoby 
församlingshem. Obligatorisk anmälan på hemsidan. 
Info: Sara George 050-566 3691.
Sö 6.6 kl. 12: Gudstjänst i Sibbo kyrka.
Må 7.6 kl. 9.30: KaffeClubben i Landsängens lekpark. 
Se 31.5.

MELLERSTA  
NYLANDS PROSTERI
 
VANDA 
SÖ 30.5 kl. 10: Gudstjänst, Helsinge kyrka S:t Lars, 
A. Paavola, Heidi Åberg.
SÖ 6.6 kl. 10: Gudstjänst, Helsinge kyrka S:t Lars, 
A. Paavola, A. Ekberg.
Fadderdagen sö 6.6: Info på församlingens hem-
sida, Facebook, Instagram och på finska www.
vantaanseurakunnat.fi/kummipaiva.
Gudstjänster från Helsinge kyrka S:t Lars ström-
mas via församlingens YouTube kanal. 
Utan närvarande församling.
    
ÖVRIGT 
Tidig morgonfågel: to 3.6, 10.6 kl. 8 i prostgårds-
parken, Kyrkov. 45. En halvtimmes lätt morgon-
stretch. Ta med egen gympamatta. Frivillig betal-
ning till förmån för Gemensamt Ansvar. Info: heidi.
salminen@evl.fi, tfn 050 330 1828. 

Pastorskansliet sommaröppet: juni-augusti ti–fr 
kl. 9–12, må stängt. Diakonimottagning torsdagar 
kl. 10–11.30 under sommarmånaderna. Andra tider 
enligt överenskommelse. 

En flaskpost 
i flödet
 
Vardagsnära tankar kombinerade 
med fina foton. Det hittar man på 
Kristinestads svenska församlings 
Instagramsida. Oftast är uppdate
ringarna gjorda av Siv Bergman.
 
TEXT: PIAN WISTBACKA

Den här artikeln är ursprungligen skriven för de lokala sidor-
na i Sydösterbotten.
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BORGÅ Unga vuxna

Poddar
Nyhet: Andaktspodden Typ Amen är en serie 
andakter som du kan lyssna på var som helst.

Andakterna är vardagsnära och hålls av olika 
personer från vår församling och Johannes för-
samling som vi samarbetar med.

En ny andakt 
publiceras var-
je månad. Du hit-
tar andakterna på 
domkyrkan.fi eller i 
en podd-app som 
Spotify.

Typ Livet är en podd 
med samtal om allt 
mellan himmel och 
jord, mellan öronen, 
mellan oss och Gud.

Ett nytt avsnitt 
varje månad, ibland 
med en gäst. Har 
du redan lyssnat på 
våra tidigare avsnitt om bland annat kyrkligt 
språk, sex, rasism och föräldraskap?

Du hittar podden på domkyrkan.fi eller i en 
podd-app som Spotify.

Sommarens 
svåra klyftor
MED LUST OCH FÄGRING kommer den, blomstertiden. 
Nu nalkas ljuvlig sommar, och med den också sommarlov.

Detta underbara, rogivande och ångestfyllda sommar-
lov. Som ger lika möjligheter för barn att ligga i gräset, 
simma, hoppa i vattenpölar, trä smultron på strån och bli 
blå runt munnen av blåbär. Sommarlov, som också ger 
barn väldigt olika möjligheter till upplevelser. Då somliga 
barn kan turnera landet runt i husbil medan andra stan-
nar hemma, då några får njuta av hängmatta och barn-
domens ansvarsfrihet medan en i klassen vet att alkoho-
len kommer att göra att mamma och pappa grälar ännu 
mer än vanligt. De olika förutsättningarna gör att för-
väntningarna på och upplevelsen av sommarlov kan se 
totalt olika ut. Det gäller förstås inte bara barnen; också 
vi vuxna får olika upplevelser av semester på grund av 
våra olika förutsättningar. Men barn har tio veckor som-
marlov, och när klasskompisarna i augusti frågar ”vad 
har du då gjort på sommarlovet” blir det smärtsamt tyd-
ligt hur olika vi har det.

FÖR DEN SOM INTE har möjlighet att fylla sin som-
mar med program kan fantasin bli en räddare. Att ut-
forska närmiljön, läsa bibbaböcker på en picknickfilt i 
skogsgläntor, hitta de bästa hallonen, testa i vilken bäck 
pinnarna flyter snabbast; sådant är inte bundet till so-
cioekonomiska faktorer men kan ge värdefullt innehåll 
åt den påhittiga.

Inte alla barn är världsbäst på fantasi. Det var inte jag, 
och därför kunde jag ha tråkigt även om jag hade förut-
sättningar för att göra alla möjliga olika saker. Så sär-
skilt för de fantasilösa barnens skull, för dem som har 
det svårt hemma och för dem som sällan har möjlighet 
att åka på resor är jag glad att det i församlingarna finns 
möjligheter till meningsfulla aktiviteter. Klubbar, dag-
läger, barnläger, familjeläger, musikläger, skriba. Dess-
utom är den sommargemenskap som församlingen kan 
skapa ytterst viktig även för de välbeställda. Det är som 
om orden i sångerna, som ”Gud är allas pappa, och jor-
den är vårt bo”, blir sanna, och materiella ting blir min-
dre avgörande.

Andreas Lundgren är församlingspastor i Borgå 
svenska domkyrkoförsamling.

ANDREAS LUNDGREN

KOLUMNEN

– Det ska vara något som jag själv står för – ett 
korn av tvivel eller ett korn av tro. Jag tycker 
om att skriva ärligt och rakt. Det ska inte va-
ra tillkrånglat, säger Siv Bergman.

Instagramkontot fick sin start i höstas när 
församlingens ungdomsarbetsledare Jeanette   
Ribacka-Berg och Siv Bergman tillsammans 
funderade på vad som kunde vara en uppmunt-
ran i pandemitider. 

– Vi ville visa fram en glimt av något posi-
tivt, som en hälsning från församlingen. Det 
här är perioder när det har varit ganska tufft 
för alla. Också för mig själv har det här projek-
tet gett något positivt att fokusera på.

Alla bilder är tagna i Kristinestadstrakten. 
För Siv Bergman är naturen särskilt viktig, 
men också stadsvyer finns med. 

– Vanligen kommer bilden först. Sedan väx-
er texten fram.

De sociala nätverken lever enligt sina egna 

villkor, konstaterar Siv Bergman.
– Instagram är ju ett av de stora flödena. Jag 

ser på uppdateringarna som ett slags flask-
post – de når inte alla, men då och då kan nå-
gon stanna upp.  

I  hennes händer formas texterna till ett slags 
koncisa böner eller dikter. Tacksamhet och 
hopp är teman som ofta glimmar till. 

– Tacksamheten är ju något jag också själv 
ofta får påminna mig om, påpekar hon. 

Men allt är inte vackert. I texterna ges ock-
så rum för förtvivlan, i synnerhet när det gäl-
ler de invandrade vänfamiljernas situation.

– Som pensionärer har jag och min man va-
rit mycket i kontakt med invandrare och har 
många extrabarn och bonusbarnbarn bland 
dem. Vi försöker uppmuntra dem, också när 
det känns mörkt. Flera vänfamiljer har vän-
tat i snart sex år på att  få  stanna – och vi har 
väntat med dem.

Med blick för detaljer. – Jag vill gärna visa på 
vad det är att leva med Gud i vardagen, säger 
Siv Bergman om sina personliga Instagramupp-
dateringar. FOTO: PRIVAT

”Er far vet vad ni behöver, innan ni ber honom 
om det”, sa Jesus. 
Han känner mig. Han vet när jag bubblar av 
lycka över blåsipporna. Han vet hur mitt hjärta 
ropar på hjälp, när jag träffar invandrarkvinnan 
som inte vågar möta framtiden. Han vet vad 
jag menar, fast jag inte kan sätta ord på mina 
känslor.
Han ser. Han vet. Han bär. /SivB
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BORGÅ Försäljningen av svenska för-
samlingshemmet i Borgå betyder att 
församlingens verksamhet för barn, 
familjer och ungdomar samlats till en 
och samma plats: Domprostgården. 
Medarbetarna tänker göra det bästa 
av flytten. Från att ha varit splittrade 
finns nu alla de som jobbar med kris-
ten fostran på samma gård.

– Nu kommer vi närmare varandra 
som medarbetare, men också i verk-
samheten, säger Gun Geisor, som le-
der sektorn Kristen fostran.

För ungdomarna innebär det en stor 
förändring när ungdomsverksam-
heten flyttat från sin egen våning i 
församlingshemmet.

– Många generationer har slitit sof-
forna där, man har träffats och knutit 
nya vänskapsband.

De lämnar ett kärt och centralt stäl-
le för något som ligger mer på sidan 
om och utrymmen som ska delas med 
andra. Domkyrkoförsamlingen delar 
husen med den finska församlingen. 

– Det finns också massor av fördelar 
med att vara här: det är ett underbart 
hus med atmosfär och vi har världens 
ljuvligaste gård. Vi kan ha mera ute-
verksamhet och tänka miljömässigt. 
Vi har ån här bredvid. 

Tidigare såg hon ut över en betong-
vägg från sitt arbetsrum. 

– Nu ser jag en gräsmatta och här 
hoppar harar, tjädrar går omkring.

Under sommaren färdigställs det 
rum som ska bli ungdomarnas eget. 
Här har de unga själv fått vara delak-
tiga i planeringen och påpekat vad 
som behöver fixas. Till exempel ska det 
monteras plexiglas så inga biljardbol-

lar rymmer ut genom fönstret och så 
ska ekot åtgärdas.

– I samarbete med konstskolan ska 
ungdomarna få skapa konstverk som 
samtidigt är akustikplattor.

Redan nu i maj dras grillen fram, 
ungdomskvällarna kör igång och fort-
sätter varje torsdag hela sommaren. 
I söndags hölls hjälpledarutbildning 
första gången ansikte mot ansikte.

– Yes, äntligen! säger Gun Geisor.
För de som gått första årets hjälple-

darkurs på distans blir den här första 
sommarens läger en del av utbildning-
en – lite som ett läroavtal – och deras 
kurs avslutas högtidligt med välsignel-
se i augusti.

Familjedag och fadderpicknick
Domprostgården ligger bredvid kyr-

kan, vid Borgbacken – där ungdomar-
na samlas till valborg – och stans bäs-
ta pulkabacke.

– Där tänker jag att vi kan ha famil-
jedag på vintern och åka pulka och 
sedan komma hit och äta soppa och 
pannkaka, säger Gun Geisor. 

Hon tänker att det är positivt för fa-
miljeverksamheten när allt koncen-
treras på samma ställe. Domprostgår-
dens stora sal brukar hyras ut till ex-
empel för dop. När barnen växer upp 
får familjerna fortsätta komma hit på 
den verksamhet som ordnas. Också 
familjerådgivningen ligger bredvid. 
Nu vill församlingen göra stället me-
ra bekant för familjerna och fundera 
på vilka behov det kan möta.

– På vilket sätt kan den här gården 
betjäna församlingsborna på bästa 

sätt? Hur kan vi använda det här här-
liga gamla huset med anor?

Mycket händer i Domprostgår-
den. Nu får dagklubben öppna igen, 
det ordnas familjecafé tre torsdags-
förmiddagar i juni. I augusti plane-
ras familjedag med spårning och ut-
delning av Barnens bibel, i septem-
ber fadderpicknick ute på gården med 
Sås och Kopp.

Till hösten fortsätter dagklubben 
och ungdomskvällarna. Det startar 
nya hjälpledarkurser och verksam-
heten för småbarnsfamiljer – bland 
annat babymassage och baby- och 
knatterytmiken som görs i samar-
bete med medborgarinstitutet – kör 
igång igen.

Gammalt 
hus, nya 
soffor
När ungdomsverksam
heten flyttat ut från sin 
våning i församlings
hemmet blir Domprost
gården nytt centrum för 
barn och unga. 
 
TEXT: EMELIE WIKBLAD

Gun Geisor, Linda 
Wahrman, Mats Fontell 
och Saara Henkola 
jobbar med ungdoms-
arbete i Borgå svenska 
domkyrkoförsamling.  
FOTO: GUNVOR HADDAS
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betar för att folk ska ha det någorlunda bra.

Tiden läker inte allt
Och är Ann-Maj Laurén fortfarande arg på 
Gud?

– Det har tagit tid. Med åren har vissa saker 
blivit lättare att acceptera. Det som varit bra 
och roligt och gett glädje stannar kvar. Och 
det är inte så att tiden läker alla sår. Sakna-
den finns kvar.

Våren kändes länge som en särskilt tung tid.
– Jag brukade gå ut med vår dotter och iakt-

ta våren tillsammans. När hon gick bort tog 
det tid innan jag kunde glädjas åt våren igen.

Men nu gläds hon igen. Hon är glad över att 

ha ett barnbarn som älskar fåglar och natur.
– Ibland faller de frön man sår i bördig jord.

PARGAS När jag ringer upp Ann-Maj Lau-
rén har vårvärmen precis anlänt till Pargas.

– Idag hörde vi göken för första gången. Och 
igår näktergalen, säger hon.

Hon har i tiden jobbat som biologi- och geo-
grafilärare och har ett varmt intresse för allt 
som har med natur att göra. Hon är också in-
tresserad av människor, framför allt sådana 
som är villiga att ta emot hjälp.

– Då kan man göra vad man förmår.
Hon är församlingsaktiv sedan många år 

tillbaka. I tiden blev hon och familjens äldre 
dotter kyrkvärdar tillsammans.

– Men hon dog tidigt, och då blev jag arg på 
Gud. Jag ville inte gå till kyrkan och slutade 
vara kyrkvärd, men intresset fanns ju kvar.

Något år senare gick hon med i Muddais 
diakonikrets. Sedan började hon arbeta som 
frivillig i Missionsboden i Pargas.

– Jag tycker att det är en stor tillgång att det 
finns små grupper som samlas i församlingen.

Diakonikretsens möten pågår i ungefär två 
timmar och det står också en andaktsstund 
på programmet.

– Det tycker jag är värdefullt. Du får sitta 
i en liten grupp och lyssna till vad som sägs 
och efteråt får du diskutera. Går du i högmäs-
san kanske du inte begriper predikan. Men 
när du går igenom en bibeltext tillsammans, 
i grupp, får det en större tyngd och du är nöj-
dare när du går hem.

När hon jobbat som frivillig i Missionsbo-
den har hon varit glad över att få komma in 
i en gemenskap.

–  Dit kommer också många ensamma 
människor, sitter med sina rullatorer och um-
gås. Jag tycker det är församlingens plikt att 
understöda sådana spontana träffar.

– Det görs mycket gott arbete i församling-
en, och mycket av det i det tysta. Många som 
kritiserar församlingsarbetet vet inte riktigt 
vad de är arga på. Jag ser att församlingen ar-

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

PÅ GÅNG LOKALT 
VÄSTÅBOLAND, ÅBO 

MARIEHAMN, JOMALAÅBOLAND-ÅLAND

Ann-Maj Lau-
rén uppma-
nar alla som 
har ett litet 
intresse för 
församlingen 
att ta kontakt. 
Här är hon till-
sammans med 
dotters hund, 
den fyraåriga 
pudeln Sotis.

Har hittat 
gemenskap
När Ann-Maj Lauréns dotter dog blev 
hon arg på Gud och slutade gå i kyrkan. 
Men intresset fanns kvar, och med åren 
hittade hon sin plats i församlingen.

TEXT: SOFIA TORVALDS

Ann-Maj Laurén
Bor i Pjukala, Pargas.
Pensionär. Har jobbat som biologi- och 
geografilärare och som studiehandledare.
Familj: Man, dotter och dotterdotter.
Tycker om natur och trädgårdsodling och om 
att hjälpa människor som vill ta emot hjälp, 
vilket hon fått göra både inom skolvärlden 
och diakonin.
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Onsdag 2.6 kl. 18 vid Olofsgår-
den i Jomala (vid dåligt väder 
umgås vi inne). Ålands Unga 
Kyrka avslutar säsongen med 
en grillkväll, med att äta gott, 
umgås och leka. Anmälningar 
via Ålands Unga Kyrkas evene-
mang på Facebook senast 1.6. 

Ta en tur i 
kyrkan!
Vägkyrkan S:t Görans är öppen 
31 maj–7 augusti, vardagar kl. 
10–18 och lördagar kl. 10–15.
Våra guider Aron Vik och Leo 
Gäddnäs finns på plats, visar 
er runt och berättar om vår fi-
na kyrka.
     För de yngsta besökarna 
finns vår trevliga kyrkråttsjakt.
Välkomna!

Församlingen fyller 100 
år och firar med att ge 
psalmböcker i gåva
Vår församling fyller 100 år i år och det ska vi fira! 
Vi ska bland annat ge ut en festskrift, hålla öppet 
hus, bjuda på konserter, fira jubileumsgudstjänst 
och äta tårta. 

Församlingsrådet vill dessutom med anledning 
av jubileet ge en psalmbok i gåva till alla med-
lemmar som önskar få en (max en per hushåll). 
Psalmbokens omslag är designat av Johanna 
Öst Häggblom och psalmboken innehåller även 
psalmbokstillägget från 2015.

Om du vill ha en psalmbok kan du hämta en från 
Aurelia under sommarmånaderna, boka en tid 
när du vill hämta din psalmbok via länken https://
www.lyyti.in/psalmbocker2021. Nya tider öppnas 
med jämna mellanrum, i juni öppnas hämttiderna 
för juli och i juli öppnas hämttiderna för augusti.

Om du inte har möjlighet att boka en hämttid 
via nätet, så kan du ringa församlingsbyrån 040-
3417458 och boka en hämttid. Församlingsbyrån 
har telefontid på måndagar, tisdagar och torsda-
gar kl. 10–12 och 13–15, på onsdagar kl. 13–15 och 
på fredagar kl. 10–12. 

JOMALA Grillkväll MARIEHAMN Vägkyrka

ÅBO FödelsedagsgåvaÅBOLANDS  PROSTERI
 
VÄSTÅBOLAND
Väståbolands svenska församling:
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 webb-
sidas videoportal www.vastabolandsforsamling.fi/
video. Där kan alla sändningar även ses senare. 
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 30.5 kl. 10: Direktsänd högmässa från Pargas 
kyrka, Päivi Nuotio-Niemi, Hanna Lehtonen. Endast 
de medverkande på plats. Sänds på församlingens 
webbkanaler. 
On 2.6 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Harry S. 
Backström, Hanna Lehtonen. Begränsat antal delta-
gare. 
Sö 6.6 kl. 12: Direktsänd högmässa från Pargas kyrka, 
Harry S. Backström, Hanna Lehtonen. Sänds på för-
samlingens webbkanaler. 
On 9.6 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Harry S. 
Backström, Hanna Lehtonen. Begränsat antal delta-
gare. 
Nagu kapellförsamling:
On 2.6 kl. 15: Sommarkaffe på Nagu Diakonistugas 
gård (vid regn i kyrkan), säsongspremiär! Välkommen! 
Sommarkaffe varje onsdag kl. 15–16.30 i juni och au-
gusti. 
Korpo kapellförsamling:
Sö 6.6 kl. 11: Högmässa i Korpo kyrka, Esa Killström, 
Mikael Granlund. Begränsat antal deltagare. 
Houtskär kapellförsamling:
Sö 30.5 kl. 11: Finsk högmässa i Houtskär kyrka, Peter 
Blumenthal, Markus Ollila. Begränsat antal deltagare. 
Sö 6.6 kl. 18: Kvällsgudstjänst i Houtskär kyrka, Peter 
Blumenthal, Mikael Granlund. Begränsat antal deltagare. 
Iniö kapellförsamling:
Sö 6.6 kl. 13: Högmässa i Iniö kyrka, Jussi Meriluoto. 
Begränsat antal deltagare.

ÅBO
sön 30.5:
- kl 12: Gudstjänst via www.virtuaalikirkko.fi. Björk-
gren (pred), Bäck (lit), Söderlund.
- 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 malena.bjorkgren@evl.fi eller 040-3417 461. För-
anmälda gudstjänstfirare har företräde, övriga i mån 
av plats. Vi önskar att du använder munskydd för att 
skydda de andra deltagarna.

 ons 2.6:
- kl 13–15: Sommarcafé, Aurelias innergård. Max antal 
deltagare enligt gällande restriktioner. Anmälning 1.6 
kl. 9–11 per tel. 040-3417460.
- kl 17–19: Sommarträff för ensamstående föräldrar 
med barn. Besök till Flowpark i Skanssi. Kontakta 
Gunilla Lundkvist, tel 040-3417468 eller gunilla.lund-
kvist@evl.fi för mera information. Anmälningar tas 
emot senast 31.5.
 
sön 6.6:
- kl 12: Gudstjänst via www.virtuaalikirkko.fi. Wik-
stedt, Danielsson.

Grillkväll för Ålands Unga Kyrka
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Missionsboden 
har öppet!
Missionsboden på Fredrikaplan i Pargas har 
nu utvidgat sina öppethållningstider. Tisdagar 
och torsdagar kl. 15–19 är boden i öppen.

För att hålla nere risken för virusspridning 
får högst sju kunder vistas i utrymmet sam-
tidigt. Alla kunder uppmanas bära munskydd.

I juli är boden öppen endast torsdagar och 
fr.o.m. augusti hoppas vi kunna återgå till 
normal öppethållning.

VÄSTÅBOLAND Second hand

- kl 13.30: Pilgrimsvandring för små och stora. 
Välkommen med på en vandring med start från 
Domkyrkans trappa. Vi delar in oss i mindre grup-
per enligt gällande restriktioner och vandrar ca 
1,5 timme. Vi firar en andakt på vägen, man kan 
gärna ta med en egen kyrkkaffematsäck. Vi an-
vänder munskydd under vandringen.
- kl 17: Söndagsmässa, Aurelia. Välkommen att 
fira en kort, enkel mässa i Aurelias första våning. 
Max antal deltagare enligt gällande restriktioner. 
Anmälan till maria.wikstedt@evl.fi eller 040-3417 
463. Föranmälda gudstjänstfirare har företräde, 
övriga i mån av plats. Vi önskar att du använder 
munskydd för att skydda de andra deltagarna. 
 
ons 9.6:
- kl 13–15: Sommarcafé, Aurelias innergård. Max 
antal deltagare enligt gällande restriktioner. An-
mälning 8.6 kl. 9–11 per tel. 040-3417460.

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. Församlingen följer smittläget 
och de anvisningar som medföljer. Vid skrivande 
stund kan 50 personer delta i mässan. Ingen an-
mälan behövs.

Söndag 30.5 kl. 11: Högmässa Treenighetssön-
dagen - Den dolde Guden
Lördag 5.6 kl. 18.30: Helgmålsvesper
Söndag 6.6 kl. 11: Högmässa Andra söndagen ef-
ter pingst – Förgängliga och oförgängliga skatter.

Barn och unga 
Sjung och gung: för barn ca 0-4 år. Ledare Fred-
rik Erlandsson. Torsdagar kl. 9-11, sångstund ca 
9.30. Fika efteråt.  Avslutning 3.6.

Tisdagsklubben: tisdagar kl. 18-19.30 för 
åk 1-4. Avslutning 1.6. Ledare: Tindra Karlsson, 
Jennifer Sundberg och Jens Rosenberg. 

Övrig verksamhet 
Missionssyföreningen: tisdagar kl. 12.30-14.30 
Meditativ sång: med Henrika Lax, mån 31.5 kl. 
19-20 i kyrkan

All verksamhet hålls i Olofsgården om inte annat 
nämns.

MARIEHAMN
Helgfria vardagmornar: morgonbön/meditation i 
S:t Görans kyrka kl. 08.30-08.50.
SÖ 30.05 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans kyrka. 
Även livestreaming på församlingens Facebooksi-
da.
TI 01.06 kl. 19.00: Kvällsbön i S:t Görans kyrka.
SÖ 06.06 kl.11.00: Högmässa i S:t Görans kyrka, 
Stella Vokalensemble medverkar. Även livestrea-
ming på församlingens Facebooksida.
TI 08.06 kl. 19.00: Kvällsbön i S:t Görans kyrka. 
Kyrktaxi till gudstjänst, tfn 018-19 500.  
Med reservation för ändringar.

SUND-VÅRDÖ
Söndag 30.5 kl. 11.00: Högmässa i Vårdö kyrka. 
Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund.
Tisdag 1.6 kl. 10.00: Småbarnsmusik i Sunds för-
samlingshem, terminsavslutning. Kati Juntunen.
Fredag 4.6 kl. 10.00: Småbarnsmusik i Vårdö för-
samlingshem, terminsavslutning. Kati Juntunen.
Söndag 6.6 kl. 14.00: Högmässa i Sunds kyrka. 
Maria Widén, Bengt Grunér, John-Adam Sjölund. 
Kyrkvandring från Kastelholms slott, start vid in-
gången kl. 11.00.  
För mera information om kyrkvandringen, kon-
takta Bengt Grunér, tfn 040 7658155. 
Onsdag 9.6 kl. 19.00: Musik i sommarkvällen i 
Vårdö kyrka. Lokala talanger, allsång. 
Med reservation för ändringar.
https://www.sund-vardoforsamling.fi

Det ordlösa
CORONAN KOM ändå med en del oförutsedda positiva 
bieffekter. För mig som för många blev det en onlinekur-
sernas tid. Jag har hunnit med kurser i våld i nära rela-
tion, lågaffektivt bemötande, nästan en hel KBT-utbild-
ning, blivit både yin-yoga-instruktör och retreatledare, 
allt mer eller mindre från min soffa. Men framför allt hit-
tade jag konstkurserna. Jag hittade en kurs som beskrev 
sig som ”en arkeologisk utgrävning av själen” och var en 
Jung-inspirerad kurs i kreativitet och utforskandet av det 
undermedvetna. Jag menar, vem kan motstå en sån sak?

SÅ, NÄR ISOLERINGEN och hopplösheten växte fanns 
det något att ta tillflykt till. Skapandet. Det har varit svårt 
för mig att vara utan gudstjänsterna. Streaming funkade 
inte för mig då det kändes som att avskildheten snara-
re underströks än minskade. Utan kyrkorum och ritual 
förlorar jag kontakten, jag börjar undra: vad är det här 
egentligen? Jag behöver uppleva, förkroppsliga, delta i.

För mig är tron ordlös. Visst kan vi försöka förklara 
men för mig gör förklaringarna i bästa fall att jag kan ana 
mysteriet bakom. Den obeskrivliga Guden, den ofattba-
ra nåden, korsets gåta. 

MIN GUDSLÄNGTAN kan inte uppfyllas av ord eller 
teologiska förklaringar. Även de understryker för mig 
hur långt borta allt är, snarare än nära. Ibland undrar jag: 
varför skapade Gud mig så här? Till en svartsynt skep-
tiker med skriande Gudslängtan? Jag måste erkänna att 
det är en jobbig kombination.

I konsten hittade jag ett sätt att umgås med det ordlö-
sa. Ni som har vägarna förbi Mariehamn i sommar kan 
titta in på vårt café där jag ställer ut mina fynd från den 
själsliga utgrävningen.  

Utställningen kommer heta ”Under” och behandla för-
undran, underjorden, det undermedvetna och underverk. 
Välkomna att se vad jag hittade i mitt utforskande och 
kanske förundras med mig.

My Ström är diakonitjänstinnehavare i Mariehamn.

MY STRÖM

KOLUMNEN

»I konsten hittade jag ett sätt 
att umgås med det ordlösa.«

FO
TO

: TIN
CA BJÖ

R
KE
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ÅBOLAND-ÅLAND

sta gången, blev överraskad av omfattningen, 
säger Jessica Bergström.

– När jag jämför med de klimathandlingar 
en privatperson gör inser jag att det är en stor 
skillnad mellan en människa som fattar vissa 
beslut i sitt eget liv och en organisation. Det 
blir ett stort paket, som handlar om helt an-
dra saker, säger hon.

Lisbet Nordlund påminner om att miljö-
diplomet ska efterlikna andra certifiering-
ar i samhället, som följer vissa, väldigt spe-
cifika, krav.

– Men jag förstår att det för en liten försam-
ling kan kännas som ett stort steg att ta. Man 
kanske inte har de tidsresurser som krävs.

Varför tycker ni att det är viktigt att för-
samlingen får det här diplomet?
– För att miljöarbete är viktigt. När kyrkan 
ändå har ett miljödiplom tycker jag att vi ska 
vara med. Målet är att alla församlingar ska 
ha ett senast år 2025, säger Lisbet Nordlund.

– De saker som en privatperson kan göra kan 
leda till små förändringar. Men när organisa-
tioner, företag och kyrkan gör förändringar 
kan stora saker hända. Kyrkan kan också vara 
ett exempel för andra. Jag tror att miljöarbetet 
är en värdering som vi delar särskilt med våra 
unga medlemmar. Jag vill jobba med det här 
för att miljöfrågor är väldigt viktiga för mig, 
säger Jessica Bergström.

Eftersom 
kyrkan har ett 
miljödiplom vill 
vi vara med, 
säger Jessica 
Bergström 
och Lisbet 
Nordlund. FOTO: 
MY STRÖM

MARIEHAMN Lisbet Nordlund, som jobbar som 
diakonissa i Mariehamns församling, kom först 
i kontakt med kyrkans miljödiplom år 2006.

– Vår dåvarande kyrkoherde Jan-Erik Karl-
ström var engagerad i miljöfrågor och jag var 
också intresserad. Vi tänkte att eftersom det 
finns ett kyrkans miljödiplom så vill vi va-
ra med.

År 2007 fick församlingen sitt första miljö-
diplom beviljat, och sedan dess har de fortsatt 
på samma väg. Nu förnyas miljödiplomet, och 
Lisbet Nordlund och kaplan Jessica Bergström 
jobbar med de förnyade kraven.

– När vi började med det första diplomet 
trodde vi att folk kanske skulle uppleva det 
som lite motigt. Men det visade sig att det 
fanns en jättestor vilja att jobba miljövänligt, 
säger Lisbet Nordlund och berättar att arbe-
tet främst handlat om att dokumentera sådant 
som de redan gjort i församlingen.

– Det nya miljödiplomet kräver dokumente-
ring och strategier. Vi har precis förlängt vår 
tidsplan för diplomet för att vi ska hinna gö-
ra det grundligt. Det här är inte en sak man 
vill stressa igenom, säger Jessica Bergström.

Över till bergvärme
Det handlar till exempel om att församlingen 
ska ha en plan för miljökommunikation och 
miljöfostran – och att planen ska tillämpas. 
Under åren har församlingen också gjort en 
hel del konkreta förändringar.

– Vi har till exempel haft oljeuppvärmning i 
en fastighet, som nu har fjärrvärme. Vi har gått 
över till bergvärme på vår lägergård. Vi har en 
väldigt välutvecklad sopsortering – men det är 
inte vår förtjänst, där får vi tacka kommuner-
nas miljöservice Mise, som har strikta regler 
för hur man sorterar, säger Lisbet Nordlund.

I samband med det förnyade miljödiplomet 
måste församlingsrådet godkänna en hel del 
strategier. Det blir mycket pappersarbete, men 
pappersarbetet är inget egenvärde.

– Det ska ge resultat, säger Nordlund.
– Jag, som jobbar med miljödiplomet för för-

”Det här ska ge 
resultat”
En privatperson kan göra små föränd-
ringar, en församling kan göra stora. 
Jessica Bergström och Lisbet Nordlund 
jobbar med att uppdatera församlingens 
miljödiplom.

TEXT: SOFIA TORVALDS

»När 
kyrkan 
gör för-
ändringar 
kan stora 
saker hän-
da.«
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PÅ GÅNG LOKALT NÄRPES, KRISTINESTAD, KORSNÄS, MALAX, PETALAX, BERGÖ

SYDÖSTERBOTTEN

En flaskpost 
i flödet 
Vardagsnära tankar kombine-
rade med fina foton. Det hittar 
man på Kristinestads svenska 
församlings Instagramsida. 
Oftast är uppdateringarna 
gjorda av Siv Bergman.
 
TEXT: PIAN WISTBACKA

”Er far vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det”, 
sa Jesus. 

Han känner mig. Han vet när jag bubblar av lycka över 
blåsipporna. Han vet hur mitt hjärta ropar på hjälp, när 
jag träffar invandrarkvinnan som inte vågar möta fram-
tiden. Han vet vad jag menar, fast jag inte kan sätta ord 
på mina känslor.

Han ser. Han vet. Han bär. /SivB

Våren skärper färgerna. Ljuset gör att vi ser längre.

”Låt oss lära känna honom,
låt oss sträva efter kunskap om Herren.
Så visst som gryningen skall han träda fram,
han skall komma till oss som ett regn,
som ett vårregn som vattnar jorden.”

Det skrev Hosea för 2 800 år sen. Det blir min bön 
om förvandling och förändring. /SivB

Med blick för detaljer. – Jag vill gärna visa på 
vad det är att leva med Gud i vardagen, säger 
Siv Bergman om sina personliga Instagram-
uppdateringar. FOTO: PRIVAT

KRISTINESTAD – Det ska vara något som jag 
själv står för – ett korn av tvivel eller ett korn av 
tro. Jag tycker om att skriva ärligt och rakt. Det 
ska inte vara tillkrånglat, säger Siv Bergman.

Instagramkontot fick sin start i höstas när 
församlingens ungdomsarbetsledare Jeanette   
Ribacka-Berg och Siv Bergman tillsammans 
funderade på vad som kunde vara en uppmunt-
ran i pandemitider. 

– Vi ville visa fram en glimt av något posi-
tivt, som en hälsning från församlingen. Det 
här är perioder när det har varit ganska tufft 
för alla. Också för mig själv har det här pro-
jektet gett något positivt att fokusera på.

Alla bilder är tagna i Kristinestadstrakten. 
För Siv Bergman är naturen särskilt viktig, 
men också stadsvyer finns med. 

– Vanligen kommer bilden först. Sedan väx-
er texten fram.

De sociala nätverken lever enligt sina egna 
villkor, konstaterar Siv Bergman.

– Instagram är ju ett av de stora flödena. Jag 
ser på uppdateringarna som ett slags flask-
post – de når inte alla, men då och då kan nå-
gon stanna upp.  

I  hennes händer formas texterna till ett slags 
koncisa böner eller dikter. Tacksamhet och 
hopp är teman som ofta glimmar till. 

– Tacksamheten är ju något jag också själv 
ofta får påminna mig om, påpekar hon. 

Men allt är inte vackert. I texterna ges ock-
så rum för förtvivlan, i synnerhet när det gäl-
ler de invandrade vänfamiljernas situation.

– Som pensionärer har jag och min man varit 
mycket i kontakt med invandrare och har många 
extrabarn och bonusbarnbarn bland dem. Vi 
försöker uppmuntra dem, också när det känns 
mörkt. Flera vänfamiljer har väntat i snart sex 
år på att  få  stanna – och vi har väntat med dem.
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NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS
To 27.5 kl. 18: Kort veckomässa med nattvard, Heik-
kilä, Granholm
Sö 30.5. kl. 11: Gudstjänst, Heikkilä, Granholm
Ti  1.6  kl. 19: Bönehusföreningens årsmöte i Taklax 
bönehus
Sö 6.6 kl. 11: Gudstjänst, Heikkilä, Granholm
Max 50 deltagare/gudstjänst. Ingen förhandsanmälan 
behövs.

Mission&Motion satsar på cykling sommaren 2021.
Från och med vecka 22 (31.5) cyklar vi inom mission 
och motion, varje vecka fram till midsommar. 
Måndagar kl. 09.30 start från församlingshemmet
Tisdagar kl. 09.30 start från Harrström Uf
Onsdagar kl. 13 start från andelsbanken i Molpe
Torsdagar kl. 13 start från Taklax bönehus
Vi cyklar ca en timme och håller kaffepaus utomhus 
tillsammans. Deltagarna bestämmer rutten tillsam-
mans. 
Gemensam cykelutfärd lördag 12.6, start kl. 14.00 från 
Harrström Uf. (Möjligt att cykla med Guy från Korsnäs 
kyrkby). Cirka 25 km:s rutt, detaljer planeras. Medde-
la intresse till Hanna på tfn: 044 4101825. 
Församlingen medverkar i familjekvällen 3.5 vid 
Korsnäs arenan. Vi har bytesbord, ta med något och 
ta hem något annat! Det som blir över skänks till Bal-
tikumvännerna! Endast hela, rena och fläckfria saker 
och inga möbler bytes/tas emot! Vi har även matdo-
nation den kvällen, skänk en torrvara till diakonin som 
delas ut i samband med matutdelningen till mindre 
bemedlade.

KRISTINESTAD
www.kristinestadssvenskaforsamling.fi
Munskydd rekommenderas vid gudstjänster och för-
rättningar.

Fr 28.5 kl. 19: Café magasinet. Öppet hus med vår-
avslutning för ungdomar i magasinet i Lappfjärd, Ri-
backa-Berg Jeanette.
Lö 29.5 kl. 18: Sångsamling med helgmålsbön i Lapp-
fjärds kyrka. Kyrkokören, Martikainen Anna Karin, 
Norrback Daniel.
Sö 30.5 kl. 12: Gudstjänst i Krs kyrka, sänds också 

Dagsläger för åk 1–4
 
Malax församling ordnar dagläger i juni för åk 1–4 vid församlingshemmet i 
Övermalax. Vi har roligt program med workshops, lekar och andakt!

Läger 1: 7–11.6 kl. 9–15 
Läger 2: 14–18.6 kl. 9–15  

Avgift: 30 €/vecka (syskon 25 €). Lunch och mellanmål ingår. Anmäl till tf 
barnledare Jenni Broo, tfn 050 44 18 292 eller jenni.broo@evl.fi 

PS Känns avgiften utmanande? Anmäl dig ändå! Församlingen hjälper gär-
na med bidrag vid behov.

Anmäl till höstens dagklubb!
 
Vi har dagklubb måndagar och torsdagar kl. 9–12 vid församlingshemmet 
i Övermalax. Barn som är födda 2017–2018 får delta i dagklubbsverksam-
heten. 

På klubben leker vi ute och inne, vi får lyssna på bibelberättelser, vi pyss-
lar och gör andra roliga saker! Dagklubbsverksamheten är en del av kyr-
kans dopundervisning och är ett led i den kristna fostran som församlingen 
vill ge. Dagklubben startar v. 37 och slutar i maj.

Anmäl till tf barnledare Jenni Broo tfn 050 44 18 292 eller jenni.broo@evl.fi

MALAX Information

som ljudfil. Norrback Daniel, Martikainen Anna Karin. 
Olle Nilsson och Juhani Martikainen medverkar.
Sö 30.5 kl. 15: Gudstjänst i Sideby kyrka. Norrback 
Daniel, Martikainen Anna Karin. Olle Nilsson och Juhani 
Martikainen medverkar.
Sö 6.6 kl. 10: Gudstjänst i Lappfjärds kyrka.Engström 
Markus, Martikainen Anna Karin.
Sö 6.6 kl. 12: Högmässa i Krs kyrka, sänds också via 
församlingens YouTube-kanal. Engström Markus, 
Martikainen Anna Karin, kyrkokören.

NÄRPES 
www.narpesforsamling.fi
OBS! Gudstjänster i samtliga kyrkor är nu öppna för 
max. 50 pers.

Närpes
Fre 28.5 kl. 9.30: Andakt via Kyrk-TV och hemsidan.
Sö 30.5 kl. 12: Högmässa. Audas-Willman pred., 
Sundqvist lit., Heikkilä, sång av ungdomar. 
Sö 6.6 kl. 12: Gudstjänst. Jakobsson, Lindén-Liljehage.

KRISTINESTAD SamlingPETALAX Evenemang

Pilgrimsvandring

Söndagen den 30.5 kl. 12 firas pilgrims-
mässa i Petalax kyrka och efter mäss-
san (runt kl. 13) går vi på en ca 6 km lång 
skogsvandring längs vägar och stigar. Vi 
vandrar ca 3-4 h, inklusive pauser med 
medhavd matsäck. Vandringen leds av 
Frank Isaksson. 

Välkomna på pilgrimsvandring!

Sång och helgmålsbön  

Sångsamling med helgmålsbön firas 
 i Lappfjärds kyrka lördag 29.5 kl. 18. 
Kyrkokören, Anna Karin Martikainen  
och Daniel Norrback medverkar.

Välkommen!
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Öppna dörrar 
DEN SENASTE TIDEN har det talats mycket om strate-
gier. Vi har till exempel lärt oss ordet exitstrategi och då 
har det ofta handlat om vår väg ut ur coronakrisen. Pan-
demin har gjort att många av våra planer inte har gått att 
förverkliga. Vi har varit tvungna att planera om och rea-
gera. Det har varit fråga om en operativ planering, med-
an en strategisk planering är mer omfattande i sitt syf-
te och har en mer hållbar inverkan på kyrkan och dess 
församlingars verksamhet. 

Strategiskt arbete inom kyrkan är ett gammalt feno-
men: sedan fornkyrkans tid har man strävat efter att ge-
nomföra kyrkans grunduppgift planmässigt. Kyrkans liv 
och verksamhet behöver en gemensam riktning. Också 
i vår kyrka har vi haft och har gemensamma strategier. 
Den nyaste heter Öppna dörrar och den blev godkänd av 
kyrkostyrelsens plenum den 22 september 2020.

DE VIKTIGASTE VALEN kan sammanfattas i strate-
gins namn: Öppna dörrar. Vi måste hålla dörrarna öppna, 
bege oss ut bland människorna och bjuda in människor. 
Kyrkans dörrar kan inte stängas för någon. I dessa tider 
är det speciellt viktigt att hålla dörrarna öppna. Kyrkans 
uppgift är inte endast att öppna dörrar i denna värld ut-
an att också öppna dörren till himlen via Jesus Kristus. 
För detta krävs mod, vision, vilja och gemensamt enga-
gemang. Under hela sin historia har kyrkan modigt och 
hoppfullt blickat mot en okänd framtid.

Nu får vi också i våra församlingar ansluta oss till sam-
ma grupp visionärer. Vi får lita på att kyrkans förnyel-
se fortsätter genom Guds nåd och vi får lita på att ”Je-
sus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet” (Heb 
13:8). Dörren står öppen mot framtiden. 

Tomi Tornberg är kyrkoherde i Malax församling. 

TOMI TORNBERG

KOLUMNEN

»För detta krävs mod,  
vision, vilja och 

gemensamt engagemang.«

Ons 9.6. kl 19: Lauluilta Närpiön kirkossa, St. Marian 
kuoro ja Kristiina Heikkilä.

Pörtom
Sö 6.6 kl. 10: Gudstjänst. Sundqvist, Lindén-Liljehage.

OBS! Med hänsyn till rådande coronaläge skjuts årets 
50-års konfirmandsamling fram till år 2022. 

KORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
Sö 30.5 kl.14: Gudstjänst. Englund, Brunell, 
ej filmad.
Sö 30.5 kl.14: Filmad gudstjänst från Bergö 
kyrka, via Lokal-TV och Malax kyrkliga 
samfällighets youtube-kanal. 
Sö 6.6 kl. 14: Högmässa i Bergö kyrka. Eng-
lund, Brunell, ej filmad. 
Ti 15.6 kl. 18: Gemensamma kyrkorådet 
sammanträder i kyrkhemmet i Malax.

MALAX
SÖ 30.5 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Norr-
back, Peter Brunell. Välkommen till kyrkan! 
SÖ 30.5 kl. 14: Malax-TV: Bandad guds-
tjänst från Bergö kyrka.
SÖ 6.6 kl. 10: Högmässa i kyrkan. Tornberg, 
Peter Brunell. Välkommen till kyrkan!
SÖ 6.6 kl. 14: Malax-TV: Bandad gudstjänst.

PETALAX
Sö 30.5 kl.12: Pilgrimsmässa i Petalax kyr-
ka. Englund, Brunell, ej filmad.
Sö 30.5 kl. 13: Pilgrimsvandring i Petalax 
med Frank Isaksson. Se puff för mer info.
Sö 30.5 kl. 14: Filmad gudstjänst från Bergö 
kyrka, via Lokal-TV och Malax kyrkliga 
samfällighets Youtube-kanal.
Fr 4.6 kl. 13: Fredagssamling i församlings-
hemmet. Norrgård, Isaksson, Brunell.
Sö 6.6 kl. 12: Högmässa i Petalax kyrka. 
Isaksson, Brunell, ej filmad. 
Ti 15.6 kl. 18: Gemensamma kyrkorådet 
sammanträder i kyrkhemmet i Malax.

KORSNÄS Cykla

Mission & Motion

Mission&Motion satsar på cykling! Välkom-
men med och cykla – från och med 31.5 
cyklar vi varje vecka fram till midsommar. Vi 
cyklar ca en timme och håller kaffepaus ut-
omhus tillsammans. Deltagarna bestämmer 
rutten tillsammans. Se annonseringen ovan 
för närmare tider!
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SYDÖSTERBOTTEN

naturligt, det var ingenting att vara rädd för. 
Han trivs bäst i frikyrkliga sammanhang, 

men har inte heller några problem med den 
lutherska kyrkan. 

– Men fokus behöver vara på verksamheten, 
inte på fina kyrkor och parkeringsplatser och 
sånt. Jesus lärjungar var ju fiskare, de hade 
inga fina kyrkor att samlas i. 

Det ekumeniska samarbetet fungerar bra i 
Närpes, säger han.

– Vi människor hittar på alla möjliga olika 
kyrkor, men egentligen tror jag att det finns 
bara en församling. Vi kallar det lite olika och 
har lite olika varianter. 

Han tycker att det känns som om de krist-
na ibland har tappat familjekänslan. 

– Men alla har vi samma behov. Vi felar 
och misslyckas och hittar på en massa dum-
heter. Vi behöver hitta tillbaka till varandra, 
och till Gud.

Kim Lindedahl 
engagerar sig 
också gärna 
på fritiden 
för att hjälpa 
människor till 
ett bättre liv. 
FOTO: PRIVAT

NÄRPES – Det är en mäktig upplevelse att se 
när någon som kliniskt sett varit död väcks 
tillbaka till livet av läkarna. Det ger en vörd-
nad för livet.

Det säger Kim Lindedahl, som arbetar med 
EKG-lagringssystem på GE Healthcare.

– En stor del av de EKG som tas i Finland 
hamnar i det här systemet. Mycket sköter vi på 
distans, men vissa procedurer görs på sjukhus. 
Det har varit spännande tider det senaste året. 

Han är född i Lappfjärd, men är uppvuxen 
i Sverige, där han har gått alla sina skolor. Ef-
ter studierna i medicinteknik jobbade han ett 
tag på Dals sjukhus i Helsingfors. Där börja-
de också hans väg fram till en personlig tro.

– I grunden har jag en barnatro, men som 
ung var jag rätt vilsen ett tag. Jag kom i kontakt 
med rörelser som healing och reiki, och tänk-
te att alla religioner ledde till ett och samma.

På en kväll hos Studentmissionen delade 
en kvinna med sig av sina upplevelser av att 
ha varit i kontakt med schamanism. Han blev 
berörd av det hon berättade. 

– Jag gick och talade med henne, och hon 
frågade: ”Får jag be för dig?” Vi satt i litet rum 
och pratade. ”Har du något emot Jesus?”, frå-
gade hon. ”Nej!”, sa jag.  Då kände jag en ljus-
gestalt som kom emot mig. Det var bara kär-
lek som strömmade emot mig. 

– Gud behandlar oss alla som individer. Det 
här var vad just jag behövde.

Förändringen var påtaglig.  
– Jag slängde ut både ett och annat ur mitt liv. 

Jag kommer ihåg att jag hade några runor som 
jag slog sönder och slängde i vattnet, skrat-
tar han.

Efter en jobbperiod i Sverige på 1990-talet 
träffade han sin fru år 2000 och flyttade till 
Närpes. Via Frank Mangs center kom han i 
kontakt med frikyrkopastorn Tommy Lilja och 
gick hans bibelskola på distans. På ett kvälls-
möte kände han en stark beröring av anden.

– Jag upplevde att det blåste i rummet. ”Vad 
märkligt”, tänkte jag. Samtidigt kändes det helt 

”Gud behandlar 
oss alla som 
individer”
Han har tjugo års erfarenhet av hjärtöver-
vakning och EKG. Den andliga vägen har 
präglats av starka personliga upplevelser. 

TEXT: PIAN WISTBACKA

»Vi behö-
ver hitta 
tillbaka 
till varan-
dra, och 
till Gud.«

Bor: Yttermark, Närpes.
Är: certifierad medicinteknisk ingenjör, job-
bar vid General Electric Healthcare.
Familj: fru och två barn som är 17 och 14 år.
Intressen: trädgård, fiske, fotografering och 
biståndsarbete. Via det egna företaget YI-
OS rustar han på hobbybasis upp medicinsk 
utrustning som kan användas på sjukhus i 
utsatta länder.
Vilken talang önskar du att du hade? ”Att 
få folk att komma överens! Livet är för kort 
för att vi ska hålla på och bråka om saker 
och ting.”

Kim Lindedahl
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det som annars inte skulle bli sålt. Att mathjäl-
pen tar hand om det som blir över har minskat 
matsvinnet också för bageriets del. 

Även från Sale-butiken i Kvevlax får mathjäl-
pen produkter där datum gått ut och som in-
te längre kan säljas. Mängderna varierar från 
dag till dag.

– Vi donerar gärna sådana produkter till mat-
hjälpen, så att de inte behöver kastas. Vi har 
gjort detta i flera år. Främst är det färskvaror 
och bröd, samt trasiga förpackningar, berättar 
Hannu Juntunen vid Handelslaget KPO.

Många orsaker att söka mathjälp
Frivilliga hämtar maten och packar den fär-

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.

PÅ GÅNG LOKALT 
KVEVLAX, SOLF 

REPLOT, KORSHOLMKORSHOLM

Glenn Holms som äger Holms butik i Kvevlax och Andreas Knip 
som har Knips hembageri tycker det känns bra att vara med och 
ge mat till de som behöver den. FOTON: PRIVAT

KVEVLAX – Det är många som har det väldigt 
svårt i samhället idag och jag tycker det är en 
bra sak att vara med och stödja dem. Det har bli-
vit ett väldigt hårt samhälle, klyftorna är stora. 
Jag tycker att om man kan hjälpa så ska man 
hjälpa, säger Glenn Holms, ägare till Holms 
butik i Kvevlax.

Varje vecka delas i Kvevlax församling ut mat 
till ett femtontal familjer samt ett tjugotal hus-
håll med en till två personer. Mathjälpen är en 
del av föreningen Mathjälp Vasa. 

– Vi får färdiga matportioner via dem varje 
vecka, men sköter annars ruljansen själva, be-
rättar diakoniarbetare Nina Andrén.

Att ortens butiker och bageri är med och stö-
der mathjälpen är en förutsättning för att den 
kan rulla på.

– Vi är otroligt tacksamma, vi skulle inte kom-
ma någonstans alls utan hjälpen från butikerna. 

Mathjälpen får livsmedel där datum gått ut 
och som annars skulle slängas bort. Eftersom av-
fallshanteringen också kostar butikerna pengar 
är det här något som alla vinner på.

Oftast handlar det om sådana livsmedel som 
det är snabbast omsättning på: mjölk och fär-
digmat.

– Ibland händer att det är någon konserv som 
gått ut, men det är mera sällan, säger Glenn 
Holms. 

Mängderna varierar mycket, speciellt efter en 
storhelg kan det bli mycket mat över.

Från Knips hembageri får mathjälpen var-
je vecka två till fyra bagerilådor med bröd som 
inte blivit sålt. Det är mest matbröd, men ock-
så lite söta bakverk. Ägaren Andreas Knip sä-
ger att han gärna vill understödja verksamhet 
som hjälper dem som inte har det så lätt av oli-
ka anledningar.

– Det känns bra att kunna ge bröd åt någon 
som kan bli mätt av det. 

Knip tycker det är bra att de som behöver får 

Matsvinn 
blir mathjälp
Varje vecka delar församlingen 
ut matkassar till tiotals familjer 
och mindre hushåll. Här spelar 
de lokala butikerna en ovärder-
lig roll.

TEXT OCH ARKIVFOTO: EMELIE WIKBLAD

»Vi skulle 
inte kom-
ma nå-
gonstans 
alls utan 
hjälpen 
från buti-
kerna.«

Alla församlingar i Korsholm 
har matutdelning. Hur den 
fungerar är olika från för-
samling till församling.
Den som är i behov av hjälp 
kan kontakta den egna för-
samlingens diakoniarbetare.

Mathjälp

digt i kassar och lådor. Coronaepidemin har 
gjort att antalet frivilliga minskat, innan var 
de cirka 25 som turades om i grupper om fem.

Om Nina Andrén ska peka ut något posi-
tivt som corona fört med sig så är det att hon 
fått en mer personlig kontakt med dem som 
hämtar hjälp. 

– Det är många som har kunnat få hjälp 
också på andra plan.

Orsakerna till att det finns ett behov av hjälp 
är många. Nina Andrén delar några berättelser 
från människor som kommer till mathjälpen:

– En ensamstående mamma med fyra barn 
berättade att hon tack vare mathjälpen kan 
ge sina barn ett varmt näringsrikt mål mat 
varje dag. 

För mamman, som jobbar deltid i ett låg-
avlönat yrke, kommer allt till nytta. Tidigare 
bodde hon på en större ort och brukade cyk-
la omkring till alla butiker för att söka speci-
alpriser, vilket hon inte har möjlighet till nu.

Flera andra föräldrar talar om att det är svårt 
att få pengarna att räcka till om man har flera 
barn. I många fall är de ensamstående föräld-
rar, eller så är en av föräldrarna hemma med 
barn eller är arbetslös.

En person hade tillsammans med kommu-
nens socialarbetare räknat ut att han sparade 
upp till 200 euro när han hämtade mat från 
mathjälpen.
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KORSHOLMS  
PROSTERI
 
KORSHOLM
Gudstjänst: sö 30.5 kl 11 i kyrkan. Rune Lindblom 
och Susanne Westerlund.

Högmässa: sö 6.6 kl 11 i kyrkan. Rune Lindblom och 
Susanne Westerlund.

KVEVLAX
Konfirmationsmässa för vinterskriba: sö 30.5 kl.10. 
Fredrik Kass, Rodney Andrén, Jukka Ihatsu.

Mathjälpen: ti 1.6 kl.10 i drängstugan. Utdelning av 
matkassar. (Om du inte kommit tidigare – ring dia-
konissan före så vi vet antal, tel.nr. 0440462312).

Pastorskansliet stängt: on 2.6 hela dagen.

Högmässa: sö 6.6 kl.10. Fredrik Kass, Rodney An-
drén.

Mathjälpen: ti 8.6 kl.10 i drängstugan. Utdelning av 
matkassar.

REPLOT
Gudstjänst: sö 30.5 kl.10 i Replot. Svevar, Ida Mitts.

Högmässa: sö 6.6 kl.12.30 i Björkö. Vesterlund, 
Wargh.

SOLF
Gudstjänst: sö 30.5 kl 10 i kyrkan. Ruth Vesterlund 
och Heidi Lång.

Öppet hus i Prästgården: 31.5 kl 12.30-15.30. Spår-
ning, trädklättring och annat kul. Vi bjuder på trip 
och glass!

Gudstjänst: sö 6.6 kl 10 i kyrkan. Ruth Vesterlund 
och Heidi Lång.

BERGÖ
Sö 30.5 kl.14: Gudstjänst. Englund, Brunell, ej filmad.
Sö 30.5 kl.14: Filmad gudstjänst från Bergö kyrka, via 
Lokal-TV och Malax kyrkliga samfällighets youtu-
be-kanal. 

Sö 6.6 kl. 14: Högmässa i Bergö kyrka. Englund, Bru-
nell, ej filmad. 
Ti 15.6 kl. 18: Gemensamma kyrkorådet sammanträ-
der i kyrkhemmet i Malax.

MALAX
SÖ 30.5 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Norrback, Peter 
Brunell. Välkommen till kyrkan! 
SÖ 30.5 kl. 14: Malax-TV: Bandad gudstjänst från 
Bergö kyrka.
SÖ 6.6 kl. 10: Högmässa i kyrkan. Tornberg, Peter 
Brunell. Välkommen till kyrkan!
SÖ 6.6 kl. 14: Malax-TV: Bandad gudstjänst.

PETALAX
Sö 30.5 kl.12: Pilgrimsmässa i Petalax kyrka. Englund, 
Brunell, ej filmad.
Sö 30.5 kl. 13: Pilgrimsvandring i Petalax med Frank 
Isaksson. Se puff för mer info.
Sö 30.5 kl. 14: Filmad gudstjänst från Bergö kyrka, via Lo-
kal-TV och Malax kyrkliga samfällighets Youtube-kanal.
Fr 4.6 kl. 13: Fredagssamling i församlingshemmet. 
Norrgård, Isaksson, Brunell.
Sö 6.6 kl. 12: Högmässa i Petalax kyrka. Isaksson, 
Brunell, ej filmad. 
Ti 15.6 kl. 18: Gemensamma kyrkorådet sammanträ-
der i kyrkhemmet i Malax.

KVEVLAX HögmässaREPLOT Skriftskola

Fira högmässa 
i kyrkan
Välkomna att fira högmässa med oss 
i Kvevlax kyrka söndag 6 juni kl.10. 
Medverkar gör kyrkoherde Fredrik 
Kass och kantor Rodney Andrén.

Föräldrasamling inför 
skriftskolan
Vi håller dagskriftskola i Replots försam-
lingshem 7-11.6 och konfirmation 13.6.

Torsdag 27.5 kl. 18 bjuds konfirmander-
nas föräldrar in till en föräldrasamling där 
vi diskuterar hur vi tryggt kan genomfö-
ra konfirmationen. I skrivande stund får 
nämligen endast 50 personer delta pga 
rådande restriktioner. Be gärna för vå-
ra konfirmander och vår skriftskola i skä-
rikyrkan.

Barnfamiljernas utfärd till Wanha Markki
Den 29.6 gör vi en gemensam utfärd till Wanha Markki i Ylistaro. Vi åker med egna bilar och samlas på 
parkeringen kl 10. Församlingen betalar barnens inträde!  Adressen är Lapuantie 511, Kylänpää, Ylistaro.

Kom ihåg att anmäla dig senast 23.6 via sms till barnledaren Henna, tel. 044-712 9425!

FOTO: WWW.WANHAMARKKI.FI

KORSHOLM Utfärd
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Öppet hus för Juniorer och Chillare
Välkomna alla Juniorer och Chillare på Öppet hus till prästgården i Solf, måndagen 
31.5 kl 12.30-15.30! Det blir bland annat spårning, trädklättring och annat roligt pro-
gram! Vi bjuder också på saft, kex och glass åt alla barn!

Hoppas vi ses!

SOLF Barn

Gräsrötter
NU ÄR DET gräsrötternas tid, rent bokstavlig på våra gräsmat-
tor runt husen och bildligt när det går mot det kommunalval som 
kommer. Bland kyrkor och församlingar brukar man också ta-
la om gräsrötter och gräsrots ekumenik. Men vad är då egentli-
gen en gräsrot? Känner du dig som en gräsrot?

Ser man på en gräsmatta så kan den innehålla ganska varieran-
de rötter och också en del oönskade rötter som bär med sig ogräs.

Under min karriär som sommarjobbare på Täppan, som var 
trädgårdsavdelningen på Vasas Prisma, fick jag lära mig att en 
fröblandning för en hållbar gräsmatta innehåller olika sorters 
gräsarter. Man kanske tänker att gräs är gräs, men det finns 
många olika sorter och för att få gräsmattan hållbar så ska det 
inte vara en monokultur. Tänk på vilken enorm mångfald det 
finns i Guds natur.

GUD HAR JU SKAPAT oss människor med ett eget DNA, en 
form av rot som styr en hel del av hur vi utvecklas och blir som 
människor. Omgivning och uppväxt påverkar också mycket vil-
ken del av oss som blir bejakade och uppmuntrade och får ut-
vecklas, samtidigt som en del av vår inneboende förmåga ald-
rig kommer fram.

Vissa människor blir begränsade, nertryckta och traumati-
serade redan i barndomen. Vi är skapade som original men vår 
värld vill lätt forma även oss människor till en monokultur. Re-
dan som liten lär man sig att passa in i ett mönster, vilket inte 
alls behöver vara rätt.

ATT VARA EN GRÄSROT är inte lätt, speciellt om man är en-
sam, men tillsammans blir vi något större och starkare. Kanske 
en slitstark gräsmatta, kanske ett fält fullt med blommor och 
gräsväxt, kanske en skog. 

Du vet väl om att du är värdefull är en rad ur en sång av Inge-
mar Olsson där texten understryker Guds kärlek för det origi-
nal som du är. Sångens refräng avslutas med meningen: att du 
är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Och precis 
så är det. DU är älskad lilla gräsrot.

Magnus Mikander är pastor i Elimkyrkan i Kvevlax.

MAGNUS MIKANDER

KOLUMNEN

»Vi är skapade som original men 
vår värld vill lätt forma även oss 
människor till en monokultur.«

KORSHOLM I kyrkan

Välkomna på högmässa 
till kyrkan!
Äntligen får vi välkomna er alla till kyrkan igen! 
Från och med juni månad återgår Korsholms 
svenska församling till att hålla högmässa de 
tre första söndagarna i månaden och guds-
tjänst den sista söndagen. Vi kommer även att 
hädanefter hålla mässa i Smedsby församlings-
gård två gånger per månad: den andra och den 
fjärde söndagen, kl 13.00!

Vi önskar er varmt välkomna till kyrkan!

Fira fadderdag!
 
Den 6 juni firas fadderdagen.

Tips om hur du kan få nystart på ditt fadderskap: 
gå in på fadder.fi och läs om vad du kan göra på 
fadderdagen – eller vilken dag om året som helst!
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KVEVLAX Gunilla Asplund har bott 
hela livet i Kvevlax – med undantag 
för studieåren i Åbo – och varit aktiv 
församlingsmedlem lika länge. 

– Man kan säga att jag har växt upp 
med församlingen, den har varit mitt 
andra hem från tidig barndom.

Som barn betydde församlingsverk-
samheten söndagsskola och junior. På 
70-talet var församlingens ungdoms-
grupp mycket aktiv. 

Som vuxen tog hon sig an uppdra-
get att hålla söndagsskolan och gjor-
de det i nästan 20 år.

– Men sedan har söndagsskolan 
nästan helt och hållet försvunnit. 

Gunilla Asplund konstaterar att 
mycket är annorlunda i den verklig-
het som församlingen lever med idag 
– men hon tänker inte vara en sådan 
person som säger ”allt var bättre förr”.

– Jag förstår ju att familjerna vill ha 
sina lediga söndagsförmiddagar. Det 
är församlingens stora utmaning, att 
nå ut till familjerna och människor 
mitt i livet. 

Hon sitter med i församlingsrådet 
och har gjort det flera perioder. Det är 
intressant att få en inblick i försam-
lingens verksamhet från den sidan.

– Jag tycker det är roligt att följa med 
vad som händer. Men svåra beslut är 
ju alltid svåra att fatta. 

Hon tänker att församlingen behö-
ver människor av olika slag: de som 
tittar på siffrorna, de som kan juridi-
ken och de som tycker verksamheten 
är det intressanta. 

Hitta sin pensionärsplats
För Gunilla Asplund betyder tron en 
grundtrygghet. Den ger ro när det är 

oroligt, i en själv, i omgivningen och 
i omvärlden. Ibland när hon går på 
morgonpromenader brukar hon göra 
dem till en slags bönevandring: hon 
går i skogen och går igenom famil-
jen och släkten och församlingen. 

– Det har känts som en bra start 
på dagen att få gå där. 

Hon gick i pension från sitt jobb 
som tandläkare i augusti förra året 
och försöker nu hitta sin ”pensio-
närsplats”. Några gånger har hon va-
rit med och hjälpt till i församling-
ens föräldra-barngrupp.

– Det är väldigt roligt. Många av 
mammorna är i ålder med mitt yngs-
ta barn, så jag är som en mommo där.

Hon tycker om att se att de vill 
samlas där, sjunga sånger – att för-
samlingens utrymmen blir en plats 
dit de unga familjerna vet att de kan 
gå.

Det hon annars uppskattat mest 
hittills i sin pensionärstillvaro är 
att vara utomhus i dagsljus under 
vintern.

– Det har jag verkligen njutit av, 
att vara och skida på dagtid och gå 
på långa promenader. 

Hon har inte ännu gjort upp så 
mycket planer för vad hon vill hitta 
på när vardagen blir mindre begrän-

sad av coronapandemin. Något som 
hängt med genom åren är musiken. 

– Kyrkokören har jag sjungit i se-
dan jag var 13 år.

– Det heter ju att körsångare mår 
bra. Det ligger nog någonting i det. 

Att få musiken att klinga tillsam-
mans ger resonans i något inuti en 
också.

– Och så brukar vi åka på längre 
och kortare resor. Det är alltid in-
tressant att ha något större projekt 
mellan varven.

Hon nämner den nordiska kyrko-
sångsfesten som en häftig upplevel-
se och något hon gärna gör igen.

När vi når det nya normala ef-
ter coronapandemin tänker Gunil-
la Asplund att det blir att starta om 
också för församlingen – att översät-
ta det distansverksamhet och enga-
gemang på digitala plattformar till-
baka till den fysiska verksamheten.

– Men det har varit väldigt in-
tressant och fascinerande att se hur 
många som följt med de här strea-
made gudstjänsterna. Inte vet man 
ju hur många minuter de ser för-
stås, men det har i alla fall varit flera 
hundra personer också en helt vanlig 
söndag – och över tusen när det va-
rit något speciellt. Det är glädjande.

Gunilla Asplund började 
sjunga i kyrkokören som 
13-åring och tänker att 
det nog ligger något i det 
som brukar sägas om att 
körsångare mår bra. 
FOTO: NINA ANDRÉN

Tron är grundtrygghet
– I glädje och sorg och genom alla livets skiftningar 
har församlingen varit väldigt viktig för mig, säger 
Gunilla Asplund.
 
TEXT: EMELIE WIKBLAD

Bor i Västerhankmo. 
Har jobbat som tandläkare.
Firar i sommar fyrtio års bröl-
lopsdag med sin man, har tre 
barn och tre barnbarn.
Intressen: sång och musik, att 
vara ute på villan och i naturen.

Gunilla Asplund

KORSHOLM
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PEDERSÖRE För några år sedan räk-
nade Sandra Häggblom antalet läger 
hon varit på Pörkenäs. När hon kom 
till åttio slutade hon. Och sedan dess 
har det blivit flera läger till. 

– Jag älskar lägerliv. Pörkenäs är 
mitt andra hem. Skulle jag få välja 
skulle jag vara där hela sommaren, 
säger hon.

Hon har växt upp i församlingen 
och bönehuset med söndagsskola, 
minior, junior, läger och barnkörer.

– Det har grundat min identitet. Det 
är från söndagsskolan och från lägren 
som min personliga tro har kommit.

Sedan hon var på sitt första barn-
läger som åttaåring  har hon varit på 
minst fyra-fem läger varje år.

– Lägerlivet har alltid varit min sto-
ra grej. Jag var på mitt sista barnläger 
som tolvåring och året därpå var jag 
tillbaka som hjälpledare. Efter min 
konfirmation blev jag första gången 
hjälpledare på ett skriftskoleläger. 
Med åren har jag fått mera ansvar.

Fortfarande bokar hon in två läger, 
antingen barn- eller skriftskoleläger i 
sitt sommarprogram varje år. 

– Numera är min roll mera vuxen-
ledare än hjälpledare. Något mellan 

en tråkig tant och en ungdom i nästan 
samma ålder som konfirmanderna.

Tanten kommer fram i Gunviol, 
hennes läger-alter ego.

– Hon är en söt liten tant som var-
ken kan sjunga eller spela på sin gi-
tarr med tre strängar. Men hon gör 
det hellre än bra. Hon är pinsam. Un-
der skriftskolelägren dyker hon upp i 
situationer där hennes karaktär pas-
sar. Jag älskar att klä ut mig till Gun-
viol och bjuda på mig själv.

Det är skriftskolelägren och konfir-
manderna som hon brinner mest för. 

– Ifjol var jag första gången ledare 
på omsorgsskriftskolan med stiftets 
omsorgspräst Claus Terlinden. Det var 
ett av de bästa lägren jag någonsin va-
rit med på. Vi hade väldigt roligt.

De ledare och hjälpledare hon själv 
hade som barn och konfirmand är fö-
rebilder.

– När jag var barn stod de för trygg-
heten och som konfirmand fick jag 
förtroende för dem. Det är en person 
man kan fråga det mesta av utan att 
behöva skämmas. Både frågor om tro 
och om livet, frågor man kanske inte 
vågar ställa de vuxna. Jag vill visa att 
man kan leva ett kristet liv och för Je-
sus utan att vara tråkig.

Barnen och konfirmanderna har nu 
blivit en del av hennes liv. Flera av 
dem har hon nästan daglig kontakt 
med via Snapchat.

I sommar ska hon vara på ett skrift-
skoleläger och ett barnläger. Hon sät-
ter minst en semestervecka per som-
mar på lägren och ibland tar hon 
tjänstledigt för lägren.

Slutade räkna  
vid 80 läger 
Sandra Häggblom har vuxit upp med läger. Fortfa-
rande hör lägren till hennes program varje sommar. 
 
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

PÅ GÅNG 
LOKALT 

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.

JAKOBSTAD, KRONOBY, 
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE

Till Sandra Hägg-
bloms sommar-
program i år hör 
ett barn- och ett 
skriftskoleläger. 

Gunviol är Sandra Häggbloms alter ego 
på lägren. FOTO: MARIA LASSILA
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PEDERSÖRE PROSTERI
 
JAKOBSTAD
LÖ 29.5 kl. 18.30: Fokus i Församlingscentret. ”För-
trösta på Gud eller tänka själv?”, Jan-Gustav Björk. 
SÖ 30.5 kl. 12.00: Gudstjänst i Jakobstads kyrka, 
Björk, Borgmästars, kvartettsång. Johan Sandbergs 
gudstjänstgrupp. 
MÅ 31.5 kl. 9-12: Öppen lekpark i Församlingscentrets 
lekpark, främst för barn 0-5 år i sällskap med vuxen.
TI 1.6 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön och 
samtal.
SÖ 6.6 kl. 12.00:  Gudstjänst i Jakobstads kyrka, Ed-
man, Wester. Cecilia Åminnes gudstjänstgrupp. 
MÅ 7.6 kl. 9-12: Öppen lekpark i Församlingscentrets 
lekpark, främst för barn 0-5 år i sällskap med vuxen.
TI 8.6 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön och 
samtal.

Gudstjänsterna sänds även via församlingens Youtu-
bekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskafor-
samling.fi

Diakonitelefonjour juni-augusti måndagar och torsda-
gar kl. 9-11 tfn 0403 100 420.

KRONOBY
Sö 30.5 kl 10 Strömmad gudstjänst: i Kronoby kyrka.
Sö 6.6 kl 10 Strömmad mässa: i Nedervetil kyrka.
Sommarmusik: kl 19.00
On 2.6: Kronoby kyrka, Stefan Lönnquist, orgel, Lin-
nea Tallgård, recitation.

NYKARLEBY SamtalsstödLARSMO Loppis

PEDERSÖRE Nattvard

Kontakta anställda 
för samtal
Behöver du någon att prata med? 
Tveka inte att ta kontakt med någon 
av församlingens anställda! Diakoni-
arbetarna finns alldeles särskilt till för 
att lyssna och stöda dig eller ge för-
bön. Ring Monica 040 868 7053, An-
ne 040 868 7052 eller Malena 040 
868 7054.

Plantloppisar i Larsmo
I början av juni har du möjlighet att besöka 
två olika plantloppisar. Onsdag 2.6 kl. 17-
19 vid Bosund missionsstuga. Plantförsälj-
ning, kaffeservering och lotterier. Tisdag 
8.6 kl. 18-20 bibelträdgårdens plantlop-
pis vid prästgården. Försäljning av plantor, 
loppissaker, krukväxter, hembakt, lotte-
ri m.m. Plantor och varor till försäljning tas 
emot med tacksamhet till båda ställena. 
Varmt välkommen!

Nattvard sittande 
i bänkarna
Längtar du till kyrkan?

Känns en vanlig högmässa lång? 
Känns det osäkert att gå fram till alta-
ret? Är det för länge att sitta eller för 
länge att stå? 

Under tre kortare nattvardsguds-
tjänster i juni tar vi emot nattvarden 
sittande i bänkarna. Det går bra att ta 
med en anhörig till kyrkan eller att be-
ställa taxi via diakoniarbetarna om man 
inte kör bil själv.

De kortare nattvardsgudstjänsterna 
hålls 9 juni i Purmo kyrka, 10 juni i Pe-
dersöre kyrka och 16 juni i Esse kyrka, 
alla klockan 13.

Ti 8.6 kl. 18-20 Bibelträdgårdens plantloppis: vid 
prästgården. Försäljning av plantor, loppissaker, kruk-
växter, hembakt, lotterier m.m.

NYKARLEBY
Gudstjänster
Sö 30.5 kl 10 Gudstjänst: Jeppo kyrka, Edman, Ring-
vall
- kl 12 Högmässa: Munsala kyrka, Östman, Ringvall
- kl 18 Gudstjänst: S:ta Birgitta, Östman, Ringvall
Sö 6.6 kl 10 Gudstjänst: Munsala kyrka, Edman, 
Ringwall
- kl 12 Högmässa: S:ta Birgitta kyrka, Edman, 
Ringwall
- kl 18 Gudstjänst: Jeppo fh, Smeds, Lönnqvist

Samlingar
To 27.5 kl 13 Missionssymöte: Jeppo bönehus, vårav-
slutning.
- kl 15.15-17 Skriftskola 1: Jeppo fh, smågr. 1-2.

Lö 5.6: i Terjärv kyrka, Sven-Olof Ray, orgel, Lisbeth 
Zittra, recitation.
On 9.6: i Kronoby kyrka, Sven-Olof Ray, orgel.

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

To 27.5 kl. 19 Karasamling: vid prästgården. Max- 
Olav Lassila medverkar med temat ”Att lita på Gud”. 
Bastun och korvgrillen är varma från kl. 18.00. Varmt 
välkommen med!
Sö 30.5 kl. 10 Högmässa: Lassila, Forsman, sång Ma-
thias Svenfelt. 
Sö 6.6 kl. 10 Gudstjänst: Sjöblom, Forsman.
On 2.6 kl. 17-19 Plantförsäljning vid Bosund mis-
sionsstuga: lotterier, kaffeservering.
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JAKOBSTAD Telefonjour

Samtals- och krishjälp 
under sommaren
Diakonitelefonjour under tiden juni-augusti: 
Samtals- och krishjälp måndagar och torsdagar 
kl. 9-11. För kontakt och tidsbokning, ring 0403 
100 420. 

En kristen sten
PÅ FÖRSAMLINGENS webbsida kan du 
läsa att barnläger är kul och kompisskapan-
de. Som barn är det kul och kompisskapan-
de man tar med sig för stunden och somma-
ren. Som ledare på läger sätter jag personli-
gen mera vikt vid den följande meningen på 
vår webbsida: där lär vi känna Jesus – kraften.

Efter fjolårets sommar som var helt tom på 
läger, planerar vi igen för läger. Som anställd 
har jag förmånen att få dela det som är kul 
och kompisskapande med barnen. Jag får de-
la en liten tid av deras liv, den delen som de 
förhoppningsvis senare har med sig som en 
bra tid. Många är de som återkommer år ef-
ter år och många är de barn som stannar kvar 
i ens eget minne och sinne. 

Men har läger någon betydelse vad gäller 
Jesus och tro? Det är ju så få dagar. Den frå-
gan kan bara besvaras av dem som deltagit i 
läger, där Jesus varit en viktig del i dagspro-
grammet och vistelsen. Mitt svar ger jag med 
en upplevelse jag som lägeransvarig fick del 
av för många år sen. Här får du träffa Jessica 
(fingerat namn).

Med bara två dagar kvar anmälde Jessicas 
mamma henne till sommarlägret för äldre 
barn. Familjen var på besök och kusinerna 
skulle med på läger. Jessica var en glad och 
sprallig flicka som snabbt hittade sin plats i 
den övriga gruppen. Första dagen och natten 
gick och det blev dags för andra dagens mor-
gonandakt. Ledaren som egentligen skulle 
hålla andakten meddelade att hon helst inte 
ville, så jag tog hand om den. Snabb funde-
ring, vad säger jag? 

Jag beslöt att berätta om mig och min Gud. 
Att jag tror att Gud har skapat mig och då vet 
han också vem jag är. Om Gud vet vem jag 
är, så vet han att jag inte är så bra på det där 
med att be långa och fina böner. När jag sä-
ger: Herre hjälp – då vet han vad jag menar. 
Om Gud vet vem jag är, så vet han att jag in-
te är så bra på att sjunga. När jag en vacker 

vinterkväll ser upp mot den klara stjärnhim-
len och tänker: Oj, så vackert! Då vet han att 
det är min lovsång. 

Och hur tryggt är det inte med någon som 
känner en, känner svagheter och styrkor och 
ändå älskar en? 

Jag märkte under dagen att Jessica gick som 
i cirklar runt mig som om hon hade ett ären-
de. Först vid kvällsteet kom hon fram och sa-
de: Tack för att jag fick komma med på läg-
ret. Det har gett mig så mycket. Det du sa har 
lärt mig att det är ju rätt enkelt att vara kris-
ten. Jag har alltid förr tyckt att det är så svårt. 

Kvällen fortsatte med aftonandakt nere vid 
stranden. Jag bad barnen söka varsin sten så 
att vi kunde bygga vårt eget altare. Barnen 
spred sig längs med stranden och letandet 
började. 

En liten stund senare hör jag ett skrik och 
ser Jessica komma springande medan hon ro-
par: Titta, titta vad jag hittat! Hon öppnar han-
den och visar en slätslipad, oval, svart sten. 
När hon sen vänder på den syns tydligt ett 
vitt kors över hela stenen. 

Tänk, pustar hon, här kommer man mot-
villigt till ett kristet barnläger och så hittar 
man en kristen sten. Och förresten, hur kun-
de Gud veta att jag är stensamlare? Så den tar 
jag med mig hem!

Nu går vi mot sommar. En tid som för 
många av oss är en tid då vi pustar ut efter 
den vinter som varit. En tid då många av oss 
samlar kraft för den vinter som möter. Men 
låt oss inte glömma den kraft som finns i Je-
sus – året om. Och precis just då när den bäst 
behövs! Kanske kommer den som en kris-
ten sten.

Annika Snellman är ledare för verksamheten bland barn och familj i Pedersöre.

ANNIKA SNELLMAN

KOLUMNEN

»Och hur tryggt är det 
inte med någon som 
känner en?«

- kl 18 Föräldrasamling; skriftskola 1, via Google Me-
et inför lägret och konfirmationen
Lö 29.5 kl 14 Pilgrimsvandring: start fr Socklot bö-
nehus, till Rijfs kapell. Ta med egen matsäck, andakt 
Östman, Görel o Håkan Ahlnäs.
Må 7.6 kl 9 Morgonbön: S:ta Birgitta, varje må t.o.m. 16.8
kl 18 Teamsmöte: med församlingens utsända i Bang-
ladesh, Christina Harald. Länk till mötet på försam-
lingens webbplats. Installera o prova Teams-appen 
innan mötet börjar. Smeds, Borgmästars.

Vi uppdaterar annonseringen kontinuerligt. Följ med 
på församlingens webbplats och FB-sidan! 
www.nykarlebyforsamling.fi 

PEDERSÖRE
Sö 30.5 kl. 10. Gudstjänst, strömmas via Youtube: 
Purmo kyrka. Svenfelt, Pandey, sång Wilma Holm-
berg.
- kl. 10. Gudstjänst: Esse kyrka. Portin, Ellfolk-Lasén.
- kl. 15. Webbsammankomst: Flynängens bönehus. 
Rune Östman. 
- kl. 18. Högmässa: Pedersöre kyrka. Portin, Pandey.
Ti 1.6: kl. 10. Tältcafé vid Purmo kyrkhem kl. 10-15
On 2.6: kl. 9.30. Bön: Purmo prästgård. 
Sö 6.6: kl. 10. Högmässa, strömmas via Youtube: Pe-
dersöre kyrka. Österbacka, Ellfolk-Lasén.
- kl. 10. Högmässa: Esse kyrka, Svenfelt, Pandey
- kl. 12.30. Gudstjänst: Purmo kyrka. Svenfelt, Håkan 
Granvik.
Ti 8.6: kl. 10. Tältcafé vid Purmo kyrkhem: kl. 10-15.
On 9.6: kl. 9.30. Bön: Purmo prästgård. 
- kl. 13. kort nattvardsgudstjänst: Purmo kyrka. 
Svenfelt, Pandey. Vi tar emot nattvarden där vi sitter i 
bänkarna. Om du behöver taxiskjuts ring Cecilia Kung 
tel. 040-3100463 eller Åsa Eklund tel. 040-3100446 
senast 7.6.  
To 10.6 kl. 13. kort nattvardsgudstjänst: Pedersöre 
kyrka. Österbacka, Pandey. Vi tar emot nattvarden 
där vi sitter i bänkarna. Om du behöver taxiskjuts ring 
Maria Emet tel. 040-3100447 eller Cecilia Kung tel. 
040-3100463 senast 8.6. 
Ons 16.6 kl. 13. Kort nattvardsgudstjänst: Esse kyrka. 
Granlund, Ellfolk-Lasén. Vi tar emot nattvarden där vi 
sitter i bänkarna. Om du behöver taxiskjuts ring Åsa 
Eklund tel. 040-3100446 eller Maria Emet tel. 040-
3100447 senast 14.6.
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– När min pappa dog för fem år sedan frå-
gade han prästen på sin dödsbädd om bar-
natron räcker för att komma till himlen. Präs-
ten svarade att den räcker gott och väl till. 
Jag tror starkt att barnatron räcker också för 
mig. I min aftonbön tackar jag Gud för da-
gens händelser och ber om välsignelse för 
den kommande dagen. Jag känner mig trygg.

Aktiv i församlingen
Medan Purmo var självständig församling 
var Karola Bodbacka invald i församlingsrå-
det i flera perioder. Nu sitter hon i lokalrådet 
för Purmo församlingsdel och är också aktiv 
i Drängstugan.

– Lokalrådet motsvarar församlingsrådet, 
men vi har ingen bestämmanderätt, bara för-
slagsrätt. Vi diskuterar sådant som berör Pur-
mo. Under coronan har vi inte haft så många 
möten och dessutom har jag ju varit på cy-
tostatikabehandling. 

Behandlingen är inte fullt så besvärlig nu 
under coronatider när man ändå inte träffar 
så mycket folk. Det ska man heller inte göra 

medan man får cytostatika.
– Det är klart att det är negativt med coro-

nan, men för mig har det varit tryggare att 
gå till labbet och på behandling när alla har 
munskydd.

Innan coronan stängde samhället tog hon 
initiativ till tre välgörenhetskonserter med lo-
kala förmågor till förmån för barncancerar-
betet och palliativa vården via Österbottens 
Cancerförening. Konserterna gav samman-
lagt cirka 20 000 euro.

– Artisterna har varit från Purmo eller har 
anknytning till orten. Det finns många bra 
musikanter i Purmo och de är beredda att stäl-
la upp när som helst. De har själva valt vad de 
vill uppträda med och de har ofta valt låtar de 
förknippar med en vän som drabbats av can-
cer. Det har blivit riktigt bra konserter.

Ifjol blev det ingen konsert på grund av 
coronan.

– Bara jag är i skick och vi får artister är det 
inte omöjligt att det blir fler konserter. Jag be-
höver inte fundera så mycket på arrangemang-
et numera när jag vet hur det går till.

Karola Bod-
backa som 
konferencier på 
välgörenhets-
konserten 2017. 
FOTO: PRIVAT

PEDERSÖRE För tio år sedan, i mars 2011, 
upptäckte Karola Bodbacka i Purmo en knöl 
i högra bröstet. Den visade sig vara elakar-
tad och bröstet opererades bort. 

– Jag fick återfall 2018 då man hittade me-
tastaser på lungorna. Då fick  jag cytostati-
ka men senare då cancermarkörerna steg och 
en metastas växte fick jag först cellgift i ta-
blettform men då den inte hade önskad ef-
fekt blev det cellgift intravenöst, säger hon.

I dessa dagar avslutas den behandlingen.
– Hittills har cancermarkörerna gått ner 

och metastaserna slutat växa så behandling-
en verkar ha önskad effekt.

Sjukdomen har fått henne att stanna upp.
–   När jag fick diagnosen första gången 

ägnade jag inte döden en tanke. Jag tänkte 
bara att det här klarar jag nog. Men när jag 
fick återfall för tre år sedan satte jag mig ner 
i sjukhusrummet och bad till Gud. 

– Så länge döden går bakom mig så går det 
bra men hastigt kan den komma att gå för-
bi. Jag har levt med tanken på döden läng-
re än mången annan så jag har accepterat 
faktum. Men jag behöver inte dö av cancer, 

jag kan ju dö när jag far till stan nästa gång.
Sedan dess har familjen, de tre barnen, åt-

ta barnbarnen och vännerna blivit allt vik-
tigare för henne.

– Jag inser att varje dag är en gåva och det 
är otroligt viktigt för mig att få samlas med 
familjen och barnbarnen. 

Sjukdomen har inte bara påverkat henne 
utan också familjen och vännerna.

– Ibland känns det som om jag som lever i 
den och vet hur jag mår har det lättast.

Barnatron hon har med sig från barndoms-
hemmet i Oravais bär nu henne.

Barnatron bär 
genom sjukdomen 
Barnatron ger Karola Bodbacka trygghet 
medan hon genomgår sin tredje cytosta-
tikabehandling.

TEXT: JOHAN SANDBERG

»Varje dag är en gåva.«

PÅ GÅNG 
LOKALT 

JAKOBSTAD, KRONOBY, 
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE
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MELLERSTA  
NYLANDS PROSTERI
ESBO
Vi finns här för dig!
Den samlande verksamheten sker ännu 
mest på nätet. Du når alla anställda per 
telefon och e-post. Mer info: esbofor-
samlingar.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.face-
book.com/www.esboforsamlingar.fi
Sö. 30.5 och 6.6 kl. 12.15: Gudstjänster-
na kan ses också efter sändningstidens 
slut och utan egen Facebookinloggning. 

Önskar du få nattvard? Kontakta pastor 
Johan Kanckos, 040 513 0827, johan.
kanckos@evl.fi 

Musik i sommarkvällen:  Esbo domkyr-
ka sö 6.6 kl. 19, streamas på www.fa-
cebook.com/www.esboforsamlingar.fi  
AVE EVA. Medeltida europeisk musik 
möter gammal arabisk musik. Med-
eltidsmusikensemblen Oliphant & 

Al-Teslim, ensemblen för arabisk musik: 
Burhan Hamdon, sång, slagverk; Eira 
Karlson, fidel, arabisk fiol, slidtrumpet, 
sång; Leif Karlson, luta, qanun, trum-
mor; Uli Kontu-Korhonen, sång, orga-
netto, dulcimer; Kai Olander, nai-flöjter, 
slagverk; Janek Öller, blockflöjter, säck-
pipor, sång. 
Konsertserien fortsätter varje sö kl. 19 
t.o.m. 26.8.
 
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 (inkluderar 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

Diakonin stöder och hjälper: Ta kon-
takt 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. 

Fadderdagen 6.6: Är du fadder? Tips om 
hur du kan få en nystart för ditt fadder-
skap och komma ihåg ditt fadderbarn 
både på Fadderdagen och andra dagar 
finns på fadder.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 regioncen-
tralregister 09 8050 2600, keskusrekis-
teri.espoo@evl.fi. Bokningstjänster 09 
8050 2601, varauspalvelut.espoo@evl.
fi. Begravningstjänster  09 8050 2200, 
hautatoimisto.espoo@evl.fi, må–ti 
kl. 9–15, on–to kl. 9-12, fre stängt.

GRANKULLA
Anmälning till höstens dagklubb för 
2,5-6 -åringar pågår: Anmälningen görs 
elektroniskt på www.grankullaforsam-
ling.fi Mera info: familjearbetare Daniela 
Hildén tel. 050 443 0045.

Sö 30.5 kl. 12: Strömmad högmässa, 
Ulrik Sandell, Heli Peitsalo. Direkt efter 
mässan delas nattvarden ut fram till kl. 
13.15.
To 3.6 kl. 9.30-10.30: Diakonimottag-
ning och brödutdelning i kyrkans aula.
Kl. 13.30- 15: Sommarcafé på kyrkans 
innergård, Sini Aschan, Heli Peitsalo, 
Catherine Granlund, Karin Nordberg. 
Sö 6.6 kl. 12: Högmässa i Grankulla kyr-
ka, Sini Aschan, Heli Peitsalo.
To 10.6 kl. 9.30-10.30: Diakonimottag-
ning och brödutdelning i kyrkans aula.
Kl. 13.30-15: Sommarcafé på kyrkans 
innergård, Ulrik Sandell, Catherine 
Granlund, Heli Peitsalo. 

KYRKSLÄTT
Sö 30.5 kl. 12: Strömmad gudstjänst 
från St. Mikaels kyrka
Sö 6.6 kl. 12: Strömmad gudstjänst från 
St. Mikaels kyrka, Kyrkslätts kyrka

Pastorskansliet betjänar under corona-
epidemin i första hand per telefon eller 
epost må-to kl. 9-15. Fredagar stängt.  

Skicka era kyrkliga annonser till: annons@kyrkpressen.fi Saknar du någon församling? Du hittar de övriga på kyrkpressen.fi

PROGRAMMET 
UNDER TIDEN

28.5–10.6I DIN FÖRSAMLING
Fira fadderdag!
Den 6 juni firas fadderdagen.

Tips om hur du kan få nystart på ditt 
fadderskap: gå in på fadder.fi och läs om 
vad du kan göra på fadderdagen – eller 
vilken dag om året som helst!
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Tel. 040 350 8213. Epost: kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi. www.kyrks-
lattsforsamlingar.fi

TAMMERFORS
Sön 30.5 kl. 11: Högmässa i Svenska 
Hemmet, Kim Rantala, Paula Sirén, 
kyrkkaffe
Sön 6.6 kl. 11: Högmässa i Svenska 
Hemmet, Kim Rantala, Julia Hansson

OBS. Förändringar möjliga p.g.a. coro-
naläget. Aktuell information finns på 
församlingens hemsida.
En videoandakt publiceras varje lördag 
på församlingens Facebook-sida face-
book.com/tfors.svenska
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, ei-
la-sisko.helisma@evl.fi.

VANDA 
SÖ 30.5 kl. 10: Gudstjänst, Helsinge 
kyrka S:t Lars, A. Paavola, Heidi Åberg.
SÖ 6.6 kl. 10: Gudstjänst, Helsinge kyr-
ka S:t Lars, A. Paavola, A. Ekberg.

Fadderdagen sö 6.6: Info på församling-
ens hemsida, Facebook, Instagram och 
på finska www.vantaanseurakunnat.fi/
kummipaiva.
Gudstjänster från Helsinge kyrka S:t 
Lars strömmas via församlingens 
YouTube kanal. Utan närvarande för-
samling.
    
ÖVRIGT 
Tidig morgonfågel: to 3.6, 10.6 kl. 8 i 
prostgårdsparken, Kyrkov. 45. En halv-
timmes lätt morgonstretch. Ta med 
egen gympamatta. Frivillig betalning till 
förmån för Gemensamt Ansvar. Info: 
heidi.salminen@evl.fi, tfn 050 330 1828. 

Pastorskansliet sommaröppet: juni-au-
gusti ti–fr kl. 9–12, må stängt. Diakoni-
mottagning torsdagar kl. 10–11.30 under 
sommarmånaderna. Andra tider enligt 
överenskommelse. 

HELSINGFORS  
PROSTERI
 
MATTEUS FÖRSAMLING
ANDLIGT LIV
Onlinegudstjänst: från Matteuskyrkan 
söndagar kl. 10. Följ med direkt via 
Matteus församlings Facebooksida och 
delta i gudstjänstgemenskapen i kom-
mentarsfältet. Hittas också på försam-
lingens Youtube-konto samt hemsida. 
Mera information på hemsidan www.
helsingforsforsamlingar.fi/matteus 
Nattvard varje torsdag: Vi samlas högst 
sex personer åt gången i Matteuskyr-
kan, 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 säker-
hetsföreskrifter.  
BARNFAMILJER 
Musiklek online: Tisdagar kl. 10 samlas 
Matteus musiklek över nätet. Välkom-
men 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 Danie-
la: daniela.stromsholm@evl.fi. Musikle-
ken ordnas fram till midsommar. 
SOMMAREVENEMANG 
Sommarträff: Njuter du av sommar-
vädret inne i stan? Kom och umgås på 
Matteus sommarträffar! Vi möts varan-
nan onsdag med start 9.6 kl. 13-14.30 i 
Matteussalen på nedre våningen. Anmäl 
dig och eventuella allergier till Matteus 
kansli fr.o.m. 1.6, (09) 2340 7300 eller 
matteus.fors@evl.fi 
Med metron till musiken: Inlednings-
konsert Då solen skiner 8.6 kl. 19 i Matt-
euskyrkan! Musiker Angelika Klas-Fa-
gerlund, sopran, Essi Luttinen, sopran, 
Janne Hovi, piano. 
Konserten streamas på församlingens 
Facebook-sida. www.facebook.com/
matteus.forsamling  Mer info och fler 
konserter hittar du på www.metrolla-
musiikkiin.fi
Missionsvandringar: Välkommen med 
på Matteus församlings söndagsvand-
ringar Motion & Mission! Söndag 6.6 kl. 
15 på Fjärdbron vid Nordsjö metrosta-

tion. Juho Kankare, Mia och Ben Wes-
terling leder vandringen. Ingen anmälan 
krävs. Mer info: Juho Kankare, juho.
kankare@evl.fi eller (09) 2340 7322 
samt www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus 
Behöver du hjälp eller stöd? 
Du kan alltid kontakta församlingen 
anställda och diakoniarbetarna om du 
behöver hjälp eller stöd i vardagen eller 
bara någon att tala med! Våra diakoni-
arbetare är Carita Riitakorpi 050-380 
3986 eller Mari Johnson 050-380 3976.

JOHANNES FÖRSAMLING
GUDSTJÄNSTER
Högmässa: söndagar kl. 12 i Johan-
neskyrkan, strömmas via församlingens 
Youtubekanal och kan ses i efterhand i 
två veckors tid.
Mässa i vardagen: onsdagar kl. 16.30 
i Johanneskyrkan. En kort, meditativ 
kvällsmässa för sex gudstjänstbesö-
kare.
Middagsbön: tisdagar kl. 12 i Johan-
neskyrkan. Diakonin finns på plats i 
kyrkan fram till kl. 14.
För uppdaterad information, besök hel-
singforsforsamlingar.fi/johannes. Du kan 
också kontakta pastorskansliet med 
dina frågor mån–tis och tors–fre mel-
lan 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 och freda-
gar kl. 9.30 för barn i åldern 2–5 år på 
Hörnans innergård. 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.
GEMENSKAP
Sommarandakt: onsdagar 2.6 och 9.6 
kl. 13.30 i Drumsö seniorhus, Norr-
svängen 1–3. Läs mer i puffen!
MUSIK
Klavertramp: En halvtimme orgelmusik 
varannan torsdag kl. 12 i Berghälls kyr-
ka, strömmas via Kallion seurakuntas 
kanaler. Start 3.6. 
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 va-
na gamers är välkomna.
Poddarna Typ Livet- och Typ Amen: för 
unga vuxna. Finns på Spotify!
Besök ungdomsarbetets hemsida jo-
hannesungdom.wordpress.com för 
senaste nytt!

PETRUS FÖRSAMLING
GUDSTJÄNSTER
Du kan följa med den streamade guds-
tjänsten via www.facebook.com/pet-

rusforsamling även utan eget facebook 
konto. Se hemsidan för mer informa-
tion. Ifall läget tillåter ses vi fysiskt.
Streamad högmässa sö kl. 10: 30.5 
Åggelby gamla kyrka. Möjlighet för 6 
förhandsanmälda personer att delta, 
kontakta kaplan Ronny Thylin 050-
3803 548/ ronny.thylin@evl.fi
Sommarens högmässor: Sö kl. 10 Åg-
gelby gamla kyrka. Sö kl. 13 Munksnäs 
kyrka. Ifall vi kan ses fysiskt, annars 
streamad högmässa.
Puls-gudstjänst: 30.5 kl. 15.30 på 
zoom. Länken på hemsidan och Fa-
cebook. I juni ses vi i Petruskyrkan kl. 
15.30 ifall läget tillåter. En gudstjänst för 
alla åldrar.
BARNFAMILJER
Följ Petrus Kidz-gruppen på facebook 
och hör mer om barnverksamheten!
Zoom-träffar för barn sö 30.5 kl. 
9-9.30: Barnen träffas online under den 
tid det inte är möjligt att samlas fysiskt. 
Vi lyssnar på och pratar om bibelbe-
rättelser, ber tillsammans och har det 
roligt. Länk i hemsidans händelseka-
lender.
EVENEMANG
Motion & Mission: söndag 30.5 kl. 
13.00-15.00. Start från Svedängens fri-
luftsstuga. Vi vandrar en sträcka på ca 7 
km. Charlotte Steffansson-Myrskog be-
rättar om församlingens understöds-
projekt SAT-7. Ta med egen lätt färd-
kost. Möjlighet att stöda SAT-7. 
Sommardag på Björkebo 1.6 och 8.6: 
Kom och tillbringa en dag på försam-
lingens lägergård i Nummela. Transport 
ordnas vid behov. Ti 1.6 kl. 10, anmälan 
och mera information: Bodil San-
dell, 09-2340 7227/ 050 380 39 25 eller 
bodil.sandell@evl.fi. Ti 8.6 kl. 10, anmä-
lan och mera information: Ronny Thylin, 
050-3803 548 eller ronny.thylin@evl.fi.
ÖVRIGT
Du kan alltid skicka in dina böneämnen: 
till pray.petrus@evl.fi, per post: Petrus 
församling, Skogsbäcksvägen 15, 00630 
Helsingfors.
ONLINE
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 undervis-
ningen från Puls-gudstjästerna på Pul-
spodden både via Podbean och Spotify.
Andakter under sommaren: Varje sön-
dag publiceras en andakt på Pulspod-
den.

RASEBORGS  
PROSTERI
 
EKENÄSNEJDENS SVENSKA
På Youtube & Facebook: 
Sö 30.5 
- kl. 10 Gudstjänst, som nås lätt via 
länkar på startsidan på vår webbplats. 

ESBO
Musik i 
sommarkvällen
Esbo domkyrka söndagen 6.6 
kl. 19: Strömmas på Esboför-
samlingarnas Facebook-sida 
(se mer info i annonseringen). 
Medeltida europeisk musik 
möter gammal arabisk musik. 
Konsertserien fortsätter varje 
söndag kl. 19 fram till den 26.8.
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Välkommen till nattvardsmässor!
sö 30.5:  
För att kunna garantera allas säkerhet 
ber vi dig som önskar delta att anmäla 
dig i förväg: 
- kl. 10 i Ekenäs, Cleve (044-755 3627)
- kl. 12 i Bromarv, Yliportimo (044-755 
3601)
- kl. 16 i Snappertuna, Cleve (044-755-
3627)
- kl. 18 i Tenala, Westerholm (0400-
640 786)
 sö 6.6
- kl. 10 i Ekenäs, Yliportimo (044-755 
3601)
- kl. 12 i Bromarv, Yliportimo (044-755 
3601)
Om restriktionerna lättar märkbart firas 
högmässa sö 6.6 utan anmälning på 
respektive klockslag. Uppdaterad info 
för tiden efter 31.5 finns på webbplat-
sen.
Musikandakt sö 6.6 kl. 16 i Furuborg, 
Skogby, Yliportimo. Samarbete med 
Skogby UF. Ordnas om restriktionerna 
tillåter.

Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ
Coronaläget kan förändras, och då 
kan evenemangen inhiberas eller änd-
ra karaktär, restriktionerna kan även 
lätta - följ med aktuell information 
på församlingens Facebook-sida och 
församlingens hemsida: www.ingafor-
samling.fi.
Sö 30.5:
- kl. 11.00-12.00 Ingå kyrka öppen för 
bön och meditation samt möjlighet till 
nattvard.
To 3.6:
- kl. 14.00-15.00 Träffa prästen: Ingå 
kyrka. Sjöblom
Fre 4.6:
- kl. 13.00-14.00  Guidning på svenska: 
Ingå kyrka. Guidningen är avgiftsfri. Erk-
ki Päivärinta.
Sö 6.6:
- kl. 10.00 Strömmad gudstjänst utan 
närvarande församling: Ingå kyrka. 
Gudstjänsten kan ses på YouTube. Hell-
sten, Gustafsson Burgmann.
- kl. 11.30-12.30 Degerby kyrka öppen 
för bön, meditation samt nattvard.
- kl. 18.00 Musikandakt (eller ström-
ning från Ingå kyrka): Fagervik kyrka. 
Ilkka Turta, gitarr, Hellsten, Gustafsson 
Burgmann.
Ons 9.6:
- kl. 13.00-14.30 Musikcafé: Ingå kyrka. 
Eeva Paajanen, saxofon och Marianne 
Gustafsson Burgmann.

OBS!
- Ingå församlings kansli öppet må-ti kl 
9.00-12.00, ons-to endast telefonbe-
tjäning, fre stängt.
- Ingå församlings diakonimottagning är 
stängd tillsvidare - ta kontakt per tele-
fon, tel 040-555 2090/Birgitta Lindell 
(e-post: birgitta.lindell@evl.fi).

KARIS-POJO
Välkommen att delta via Karis-Pojo 
svenska församlingens Youtube-kanal. 
Du hittar kanalen via Karis-Pojo för-
samlings webbplats.
- Gudstjänsten sö 30.5 kl.10 sänds från 
Karis kyrka.
- Gudstjänsten sö 6.6 kl. 10 sänds från 
Karis kyrka.
Vi firar gudstjänst i vanlig ordning i Pojo 
kyrka.
- Högmässa sö 30.5 kl. 12 i Pojo kyrka.
- Högmässa sö 6.6 kl.12 i Pojo kyrka.
Vi följer gällande restriktioner, kontakta 
därför vänligen pastorskansliet må-to 
kl. 9-13 tfn 019 279 3000 inför delta-
gandet i nattvardsmässan.
To 3.6 kl. 19.30-20.30 Stillhetens bön i 
S:ta Katarina kyrka i Karis. Vi samlas till 
bön i stillhet varannan torsdag (jämna 
veckor) kl. 19.30- 20.30. Mera informa-
tion: yvonne. terlinden@evl.fi eller tfn 
044 755 3644. Välkommen med! 
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

SJUNDEÅ
Strömmad gudstjänst: söndag 30.5 kl. 
11.00 med endast medarbetare på plats.
Sopptisdag: 1.6 kl. 11 i Capella, dia-
konimåltid á 2€. Soppa,bröd och vatten.
Högmässa: söndag 6.6 i S:t Petri kyrka 
kl. 12.00. Förutsatt att coronaläget till-
låter det.
Vänligen se mer info och uppdateringar 
på www.sjundeaforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO
30.5. kl. 10.00: Gudstjänst i Lojo S:t 
Lars kyrka förrättas utan närvarande 
församling. Delar av gudstjänsten är på 
svenska. Gudstjänsten radieras och du 
kan lyssna på den på Radio Dei (107,2 
MHz eller www.radiodei.fi/kirkko). Efter 
gudstjänsten möjlighet till nattvard i 
Lojo S:t Lars kyrka (kl. 11-12) och i Virk-
by kyrka (kl. 13-14).

TUSBY
Sö 30.5: Gudstjänst på nätet kl 12.30 
från Tusby kyrka. Pastor Eliisa Winberg, 
kantor Riina Haapaniemi.

DOMPROSTERIET
BORGÅ
Sö 30.5 Kl. 12.15: Strömmad gudstjänst, 
Apostolidou, Tollander  
KL. 13.30 och KL. 14.15: Mässa i Dom-
kyrkan. Vi firar en kort, läst mässa med 
högst 5 deltagare. Anmäl dig i förväg till 
liturgen Elefteria Apostolidou 040 711 
2800, om du önskar delta.  
TI 1.6 och to 3.6 kl. 12: Orgelkvart i 
Domkyrkan, 1.6 Söderström, 3.6 Hätö-
nen  
ON 2.6. kl. 18: Café au Lady. Samtal 
kvinnor emellan på Teams, kort andakt 
firas under ledning av församlingspas-
tor Elefteria Apostolidou. Intresserad? 
Skicka sms till Ele tfn. 040 711 2800.

TO 3.6 kl. 19: Musik i domkyrkan, Matti 
Vaakanainen, orgel. Strömmas via länk 
på www.domkyrkan.fi. 
Sö 6.6 kl. 12.15: Strömmad högmässa 
med prästvigning, biskop Bo-Göran 
Åstrand predikant Emma Audas, Lind-
gård, Söderström
TI 8.6 och to 10.6 kl. 12: Orgelkvart i 
Domkyrkan, 8.6 Tollander, 10.6 Yli-An-
nala 
To 10.6: Musik i domkyrkan, ”Bach och 
hans lärjungar”, Markku Mäkinen & An-
ne Hätönen, cembalo och orgel 

SIBBO
Mer information: på Sibbo svenska för-
samlings hemsida www.sibbosvenska-
forsamling.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. På grund av pandemin 
kan det ske ändringar i programmet och 
vissa evenenemang och grupper kan 
ställas in.
Sö 30.5 kl. 12: Gudstjänst i Sibbo kyrka.
Må 31.5 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. Obligatorisk 
anmälan på hemsidan. Info: milja.wes-
terlund@evl.fi.
Ti 1.6 kl. 10: Bönepromenad med start 
från Kyrkoby församlingshem. Obliga-
torisk anmälan på hemsidan. Info: Sara 
George 050-566 3691.
Sö 6.6 kl. 12: Gudstjänst i Sibbo kyrka.
Må 7.6 kl. 9.30: KaffeClubben i 
Landsängens lekpark. Se 31.5.

ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND
Väståbolands svenska församling:
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 försam-
lingens webbsidas videoportal www.
vastabolandsforsamling.fi/video. Där 
kan alla sändningar även ses senare. 
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 30.5 kl. 10: Direktsänd högmässa 
från Pargas kyrka, Päivi Nuotio-Niemi, 
Hanna Lehtonen. Endast de medver-
kande på plats. Sänds på församlingens 
webbkanaler. 
On 2.6 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyr-
ka, Harry S. Backström, Hanna Lehto-
nen. Begränsat antal deltagare. 
Sö 6.6 kl. 12: Direktsänd högmässa från 
Pargas kyrka, Harry S. Backström, Han-
na Lehtonen. Sänds på församlingens 
webbkanaler. 
On 9.6 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyr-
ka, Harry S. Backström, Hanna Lehto-
nen. Begränsat antal deltagare. 
Nagu kapellförsamling:
On 2.6 kl. 15: Sommarkaffe på Nagu 
Diakonistugas gård (vid regn i kyrkan), 
säsongspremiär! Välkommen! Sommar-
kaffe varje onsdag kl. 15–16.30 i juni och 
augusti. 
Korpo kapellförsamling:
Sö 6.6 kl. 11: Högmässa i Korpo kyrka, 
Esa Killström, Mikael Granlund. Begrän-
sat antal deltagare. 
Houtskär kapellförsamling:
Sö 30.5 kl. 11: Finsk högmässa i 
Houtskär kyrka, Peter Blumenthal, Mar-
kus Ollila. Begränsat antal deltagare. 
Sö 6.6 kl. 18: Kvällsgudstjänst i Houtskär 
kyrka, Peter Blumenthal, Mikael Gran-
lund. Begränsat antal deltagare. 
Iniö kapellförsamling:
Sö 6.6 kl. 13: Högmässa i Iniö kyrka, 
Jussi Meriluoto. Begränsat antal delta-
gare.

ÅBO
sön 30.5:
- kl 12: Gudstjänst via www.virtuaa-
likirkko.fi. Björkgren (pred), Bäck (lit), 
Söderlund.
- kl 13-14: Präst på plats i Domkyrkan 
för samtal och enskild nattvard.

GRANKULLA
Brödutdelning i kyrkan
Torsdagen den 3.6 och 10.6 kl. 9.30–10.30: Diakonimottagning och 
brödutdelning i kyrkans aula.
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Barnatron ger Karola 
Bodbacka trygghet med-
an hon genomgår sin 
tredje cytostatikabe-
handling.
TEXT: JOHAN SANDBERG

 
För tio år sedan, i mars 2011, upp-
täckte Karola Bodbacka i Purmo 
en knöl i högra bröstet. Den visade 
sig vara elakartad och bröstet ope-
rerades bort. 

– Jag fick återfall 2018 då man hit-
tade metastaser på lungorna. Då fick  
jag cytostatika men senare då can-
cermarkörerna steg och en metastas 
växte fick jag först cellgift i tablett-
form men då den inte hade önskad 
effekt blev det cellgift intravenöst, 
säger hon.

I dessa dagar avslutas den behand-
lingen.

–  Hittills har cancermarkörer-
na gått ner och metastaserna slutat 
växa så behandlingen verkar ha öns-
kad effekt.

Sjukdomen har fått henne att stan-
na upp.

–  När jag fick diagnosen första 
gången ägnade jag inte döden en tan-
ke. Jag tänkte bara att det här klarar 
jag nog. Men när jag fick återfall för 
tre år sedan satte jag mig ner i sjuk-
husrummet och bad till Gud. 

– Så länge döden går bakom mig 
så går det bra men hastigt kan den 
komma att gå förbi. Jag har levt med 
tanken på döden längre än mången 
annan så jag har accepterat faktum. 
Men jag behöver inte dö av cancer, 
jag kan ju dö när jag far till stan näs-

ta gång.
Sedan dess har familjen, de tre bar-

nen, åtta barnbarnen och vännerna 
blivit allt viktigare för henne.

– Jag inser att varje dag är en gå-
va och det är otroligt viktigt för mig 
att få samlas med familjen och barn-
barnen. 

Sjukdomen har inte bara påverkat 
henne utan också familjen och vän-
nerna.

– Ibland känns det som om jag som 
lever i den och vet hur jag mår har 
det lättast.

Barnatron hon har med sig från 
barndomshemmet i Oravais bär nu 
henne.

– När min pappa dog för fem år 
sedan frågade han prästen på sin 
dödsbädd om barnatron räcker för 
att komma till himlen. Prästen sva-
rade att den räcker gott och väl till. 
Jag tror starkt att barnatron räcker 
också för mig. I min aftonbön tack-
ar jag Gud för dagens händelser och 
ber om välsignelse för den komman-
de dagen. Jag känner mig trygg.

Aktiv i församlingen
Medan Purmo var självständig för-
samling var Karola Bodbacka invald 
i församlingsrådet i flera perioder. 
Nu sitter hon i lokalrådet för Purmo 
församlingsdel och är också aktiv i 
Drängstugan.

–  Lokalrådet motsvarar försam-
lingsrådet, men vi har ingen bestäm-
manderätt, bara förslagsrätt. Vi disku-
terar sådant som berör Purmo. Under 
coronan har vi inte haft så många mö-
ten och dessutom har jag ju varit på 
cytostatikabehandling. 

Behandlingen är inte fullt så besvär-
lig nu under coronatider när man än-

då inte träffar så mycket folk. Det ska 
man heller inte göra medan man får 
cytostatika.

– Det är klart att det är negativt med 
coronan, men för mig har det varit 
tryggare att gå till labbet och på be-
handling när alla har munskydd.

Innan coronan stängde samhället 
tog hon initiativ till tre välgörenhets-
konserter med lokala förmågor till 
förmån för barncancerarbetet och pal-
liativa vården via Österbottens Can-
cerförening. Konserterna gav sam-
manlagt cirka 20 000 euro.

– Artisterna har varit från Purmo 

eller har anknytning till orten. Det 
finns många bra musikanter i Pur-
mo och de är beredda att ställa upp 
när som helst. De har själva valt vad 
de vill uppträda med och de har ofta 
valt låtar de förknippar med en vän 
som drabbats av cancer. Det har bli-
vit riktigt bra konserter.

Ifjol blev det ingen konsert på grund 
av coronan.

– Bara jag är i skick och vi får artis-
ter är det inte omöjligt att det blir fler 
konserter. Jag behöver inte fundera 
så mycket på arrangemanget nume-
ra när jag vet hur det går till.

Barnatron bär genom sjukdomen

Karola Bodbacka som konferencier på välgörenhetskonserten 2017. FOTO: PRIVAT

- kl 13.30: Pilgrimsvandring. Välkom-
men 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 kyrkkaffe-
matsäck. Vi använder munskydd under 
vandringen. 
- kl 16 och 17: Söndagsmässa, Aure-
lia. Välkommen att fira en kort, enkel 
mässa i Aurelias första våning. Max 
antal deltagare enligt gällande restrik-
tioner. Anmälan till malena.bjorkgren@
evl.fi eller 040-3417 461. Föranmälda 
gudstjänstfirare har företräde, övriga i 

mån av plats. Vi önskar att du använder 
munskydd för att skydda de andra del-
tagarna.

 ons 2.6:
- kl 13–15: Sommarcafé, Aurelias inner-
gård. Max antal deltagare enligt gällande 
restriktioner. Anmälning 1.6 kl. 9–11 per 
tel. 040-3417460.
- kl 17–19: Sommarträff för ensam-
stående föräldrar med barn. Besök till 
Flowpark i Skanssi. Kontakta Gunilla 
Lundkvist, tel 040-3417468 eller gunilla.
lundkvist@evl.fi för mera information. 
Anmälningar tas emot senast 31.5.

sön 6.6:
- kl 12: Gudstjänst via www.virtuaalik-
irkko.fi. Wikstedt, Danielsson.
- kl 13.30: Pilgrimsvandring för små och 
stora. Välkommen med på en vandring 
med start från Domkyrkans trappa. 
Vi delar in oss i mindre grupper enligt 
gällande restriktioner och vandrar ca 1,5 
timme. Vi firar en andakt på vägen, man 
kan gärna ta med en egen kyrkkaffe-
matsäck. Vi använder munskydd under 
vandringen.
- kl 17: Söndagsmässa, Aurelia. Väl-
kommen att fira en kort, enkel mässa 
i Aurelias första våning. Max antal 

deltagare enligt gällande restriktio-
ner. Anmälan till maria.wikstedt@
evl.fi eller 040-3417 463. Föranmälda 
gudstjänstfirare har företräde, övriga i 
mån av plats. Vi önskar att du använder 
munskydd för att skydda de andra del-
tagarna. 
 
ons 9.6:
- kl 13–15: Sommarcafé, Aurelias inner-
gård. Max antal deltagare enligt gällande 
restriktioner. Anmälning 8.6 kl. 9–11 per 
tel. 040-3417460.


	Lokalt-pärmen.pdf
	Hfors.pdf
	BSV.pdf
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