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HELSINGFORS

PÅ GÅNG I STAN
MATTEUS, PETRUS OCH
JOHANNES FÖRSAMLING

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

Ungdomarnas
flykt från
vardagen

KOLUMN
Julia Huovinen
är abiturient.

LÄGER PÅ Lekholmen bekräftar att min
sommar verkligen har börjat. Utan ett skri
baläger på Lekholmen är min sommar ofull
ständig. Jag satte min fot på Lekholmen,
eller Lekis, för första gången sommaren
2017 och blev genast bemött av ett stort
gäng jublande hjälpledare. Skriftskollägret
marknadsfördes som den allra bästa veck
an under hela ens liv – en vecka som inte är
lik någon annan upplevelse.
VISST VAR lägret en unik upplevelse men
inte den bästa veckan i mitt liv, så min för

sta instinkt var mild besvikelse. Betydelsen
av skribalägret insåg jag först som hjälple
dare några år senare. Det som gjorde lägret
spännande var inte undervisningen om Jesu
liv (som var torrare 2017 än idag) eller mor
gonandakterna med nattvardsvinet som inte
smakade särskilt gott, inte de dagliga städ
turerna eller tidiga väckningarna. Jag åkte till
lägret med inställningen att fullt njuta av läg
ret hela veckan, eftersom det var vad jag hade
hört av äldre bekanta. Det hör till att man är
trött och måste umgås med människor som
är svåra att samarbeta med, likaså måste man
kliva ur sin bekvämlighetszon och uppträda

inför en stor publik. Dessutom behöver man
lära sig bibelverser utantill. Men allt det spe
lar en såpass liten roll jämfört med lägrets
positiva sidor, att det får en att varje som
mar befinna sig på färjan ut till holmen igen.

»Att få spendera en hel
vecka ute på en holme
med sina bästa vänner
gör skribalägren oförglömliga.«

DET ÄR stämningen på lägret som gör att
jag återvänder år efter år. Att få spendera
en hel vecka ute på en holme med sina bäs
ta vänner gör skribalägren oförglömliga –
det är höjdpunkten. För att dubbelkolla att
sommaren verkligen har anlänt får jag nog
bege mig till Lekis ännu flera somrar.

MÖRKA VINTERDYGN tänker jag bland an
nat på Lekis bastu. Den stora bastun där alla
vänner ryms rumpa vid rumpa för att värma
upp sig innan doppet i solnedgången. Visst
svider det kalla vattnet, men det glöms bort
när man skuttar och skrattar ikapp med da
gens sista solstrålar. Jag tänker även på Lekis
kvällsandakter. Kapellet som är belyst av le
vande ljus och de stora fönstren genom vilka
man ser hur skymningen kryper över holmen.

Hallå där
Niels Burgmann!
Han är kantor i Matteus församling och
medverkar både som organisatör och musiker i Med metron till musiken.
– JAG TYCKER att festivalen är rolig för att den görs som ett
samarbete mellan församlingarna, vilket inte är någon självklar
het. Jag uppskattar den här möjligheten jättemycket.
Förväntningarna är kanske lite extra höga inför årets konserter
som kan bli de första med publik efter en över ett år lång paus.
Konserterna kommer även att strömmas på de medverkande
församlingarnas facebooksidor.
– DET HAR märkts att församlingsmedlemmarna har behov av
kultur i församlingen. Hela upplevelsen blir annorlunda om du
deltar på plats än om du sitter hemma och lyssnar på en inspel
ning. Det är en gemensam upplevelse av någonting som man in
te behöver sätta ord på. Tyvärr måste publiken vara beredd på
att informationen om huruvida konserterna kan öppna för pu
blik kan komma med ganska kort varsel.
Programmet finns på www.metrollamusiikkiin.fi.
MARIA YLÖSTALO
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Lekholmen
välkomnar
gäster igen

Den öppna verksamheten är
tillbaka på Lekholmen. Det
betyder att man är välkommen att besöka ön även om
man inte deltar i ett läger.
TEXT: ERIKA RÖNNGÅRD

F

örstås kan det bli restriktioner
men vi räknar med att kunna
ordna läger på Lekholmen mer
eller mindre normalt i sommar,
säger Ida-Marie Eklund som är
ungdomsarbetsledare i Petrus

församling.
Eklund har också ett glädjande besked till
alla som saknade Lekholmen i fjol. I sommar
har holmen också öppen verksamhet, vilket
betyder att man kan besöka Lekholmen även
om man inte är lägerdeltagare.
– Holmen kommer att öppna, det går båtar
och vi har sommaranställda holmungdoms
ledare. Det känns skönt att öppna upp, ung
domarna har frågat efter det här.
De svenska församlingarnas lägerö Lekhol
men tillhör Helsingfors kyrkliga samfällighet
och används av Petrus, Matteus och Johannes
församlingar. Till sommarverksamheten hör
både läger och så kallad öppen verksamhet.
Inom ramarna för den öppna verksamheten
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kan unga komma ut till ön utan att vara del av
ett läger. I fjol höll den öppna verksamheten
paus och det var endast de som deltog i kon
firmandlägren som vistades på ön, men i år
räknar man alltså med att kunna bedriva mer
eller mindre normal verksamhet.
För att minimera risken för smittspridning
har man ändå vissa säkerhetsföreskrifter.
– Grundprincipen är att lägren hålls åtskilt
från varandra och inte har några gemensamma
programpunkter, andakter eller måltider. Läg
ren pågår vid sidan av varandra i egna stugor.
– Den största skillnaden blir för holmborna
som tidigare har deltagit i en del av lägerverk
samheten men som nu blir sin egen grupp.
I sommar är det också viktigt att man an
mäler sig senast dagen innan man tänkt an
lända till holmen som holmbo, och att man
bara kommer om man är helt frisk.

Ungdomarna längtar efter läger
Förra sommaren var den första med restrik

Ida-Marie
Eklund. FOTO:
PETRUS FÖRSAMLING

tioner på Lekholmen.
– Den efterlämnade ändå en positiv känsla
efter lägren. Med tanke på hur osäkert det var
veckorna före lägren blev det jättebra. Ungdo
marna väntade bara på att få åka på läger, på
något som skulle ge dem känslan av normalt
liv, och jag har samma känsla i år: ungdomar
na längtar verkligen efter att få åka på läger.
Den viktigaste insikten som Eklund tog med
sig från förra sommaren var att man inte ska
ge upp trots att omständigheterna är svåra.
– Även om vi har speciella omständigheter
och behöver ta säkerheten i beaktande för att
kunna ordna ett tryggt läger så går det ändå
att ordna läger på något sätt.
Petrus församling har valt att skjuta på star
ten för konfirmandundervisningen och inled
de undervisningen först i mitten av maj. Än så
länge är det ingen som hört av sig till Eklund
med frågor om hur man gör för att ordna tryg
ga läger under denna andra pandemisommar.
– Förra året kom det en del frågor från för
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PROGRAMMET GÄLLER FREDAG 11.6–TORSDAG 24.6

betarna om du behöver hjälp
eller stöd i vardagen eller bara
någon att tala med! Våra diakoniarbetare är Carita Riitakorpi 050-380 3986 eller Mari
Johnson 050-380 3976.

Matteus
församling
Andligt liv

Lekholmen är en efterlängtad del av många
ungas sommar. FOTON: ARKIV/HANNA BJÖRKLUND OCH
ANDREAS LUNDGREN

Lekholmen
Lekholmen är en ö i Helsingfors östra skärgård.
På Lekholmen ordnas lägerverksamhet, öppen
verksamhet och program för dagsgäster.
På tisdagar är det Barnens tisdag med program för barnfamiljer.
På onsdagar ordnas Lekisonsdag med program och grillfest för ungdomar.
Aktuell information och båttidtabeller hittar
du på lekholmen.wordpress.com.

»Gemenskapen
var jättefin på
de läger
jag var
med om,
speciellt
efter den
sociala
isoleringen under
våren.«

äldrarna när situationen var ny för alla, men
många föräldrar var ockå väldigt glada över
att vi ordnade läger eftersom ungdomarna ser
så mycket fram emot dem.

Många hjälpledare
Under vintern är det många unga som valt
att gå hjälpledarutbildningen och som också
kommer att delta i sommarens läger.
– Vi har lyckan och glädjen att ha väldigt
många hjälpledare i alla församlingar i år, och
det begränsar övernattningsmöjligheterna för
holmborna.
Eklund är inte säker på varför antalet hjälp
ledare är så stort i år, men spekulerar i att det
kan hänga ihop med att fjolårets konfirmand
läger var kortare än vanligt.
– Kanske ungdomarna fick en känsla av att
vissa saker som hör till skriban blev lite halv
färdiga. Men jag minns också att gemenska
pen var jättefin på de läger jag var med om, spe
ciellt efter den sociala isoleringen under våren.
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Gudstjänst i kyrkan och online:
Matteuskyrkan, söndagar kl.
10. Följ med direkt via Matteus
församlings Facebooksida och
delta i gudstjänstgemenskapen i
kommentarsfältet. Hittas också
på församlingens Youtube-konto samt hemsida. Mera information på hemsidan www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Nattvard varje torsdag: Vi
samlas högst tio personer åt
gången i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3, varje torsdag kl.
18. Den som vill fira nattvard
måste anmäla sig på förhand
till Juho Kankare tfn 0503803957. Vi iakttar alla säkerhetsföreskrifter.

Barnfamiljer

Musiklek: Tisdag 15.6 ordnas
musikleken i samband med
Barnens Tisdag på Lekholmen,
start 10:45 från Degerö. För
mera info kontakta musikledare Daniela: daniela.stromsholm@evl.fi eller besök www.
lekholmen.fi/program

Sommarevenemang

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 Matteussalen på
nedre våningen. Anmäl dig och
eventuella allergier till Matteus

kansli (09) 2340 7300 eller
matteus.fors@evl.fi
Missa inte! Missionsvandringar:
Välkommen med på Matteus
församlings söndagsvandringar
Motion & Mission! Söndag 13.6
kl. 15. Start från parkeringsplatsen vid Aino Achtés park
på Degerö. Annika Steffansson
leder vandringen, Ben och
Mia Westerling medverkar.
Mer info: Juho Kankare, juho.
kankare@evl.fi eller (09) 2340
7322 samt www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Missa inte! Med Metron till
Musiken: Klassisk musik i östra
Helsingfors kyrkor hela sommaren! Varje tisdag kl. 19 mellan 8.6 och 24.8 ljuder musiken
i en kyrka i östra Helsingfors.
I juni strömmas konserterna
också på församlingarnas Facebooksidor. Gratis inträde,
program 10€. Mer information
hittar du på www.metrollamusiikkiin.fi (också på svenska!)
Utfärd till Lekholmen med
Matteus: Söndag 18.7. Vi tar
båten från Nordsjö kl. 15,
gudstjänst kl. 16, tillbaka igen
sjutiden. Båtbiljett 3 euro. Anmälningar till matteus.fors@
evl.fi. Begränsat deltagarantal.
Behöver du hjälp eller stöd?
Du kan alltid kontakta församlingen anställda och diakoniar-

MATTEUS Gudstjänst

Välkommen till kyrkan
Från och med 6.6
öppnar vi upp
kyrkan för ett
begränsat antal.
Välkommen med
och fira gudstjänst i Matteuskyrkan söndagar
kl. 10! Anmäl er
senast lördag kl. 18 till matteus.fors@evl.fi.
Vi iakttar alla säkerhetsföreskrifter. Gudstjänsten strömmas också, välkommen med att följa med på nätet om det
passar bättre! Kyrkkaffet serveras utomhus, men strömmas inte.

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

Johannes
församling
Gudstjänster

Högmässa: söndagar kl. 12 i
Johanneskyrkan. 88 personer
välkomnas att fira högmässa
på plats i kyrkan. Predikan
filmas och publiceras på söndagskvällen.
Högmässa: lördag 26.6 kl. 12 i
Johanneskyrkan. 88 personer
välkomnas att fira högmässa
på plats i kyrkan. Predikan
filmas och publiceras på söndagskvällen.
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 (johannes.fors@evl.fi, 09 2340 7700).

Barnfamiljer

Musiklek utomhus: tisdagar
(fram till 22.6) kl. 10.30 för
barn i åldern 6 mån–1,5 år
och fredagar kl. 9.30 för barn
i åldern 2–5 år på Hörnans
innergård. Anmälan till heidi.
aberg@evl.fi.
Babyrytmik utomhus: fredagar (fram till 18.6) kl. 10.30
för de allra minsta barnen på
Hörnans innergård. Anmälan
till heidi.aberg@evl.fi.

Gemenskap

Missa inte! Sommarandakt:
onsdagar kl. 13.30 i Drumsö
seniorhus, Norrsvängen 1–3.
Vid regn välkomnas endast
husets inneboende och vi
samlas inomhus, vid vackert
väder samlas vi på innergården och personer som inte
bor i Seniorhuset är då också
välkomna. Kaffe och dopp ser-
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veras efter andakten kl. 14. Vi
hoppas på vackert väder!

Musik

Klavertramp: En halvtimme
orgelmusik varannan torsdag
kl. 12 i Berghälls kyrka, strömmas via Kallion seurakuntas
kanaler.
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i
Gamla kyrkan. Strömmas via
facebook.com/helsingintuomiokirkkoseurakunta.

Ungdomar &
unga vuxna
Missa inte! Poddarna Typ Livet- och Typ Amen: för unga
vuxna. Finns på Spotify!
Besök ungdomsarbetets
hemsida johannesungdom.
wordpress.com för senaste
nytt!
JOHANNES FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Kansliet: må, ti, to kl. 10-14, on kl.
13–17 och fr kl. 9–13. Högbergsgatan 10, tel. 09-2340 7700.
Lokaler: Johanneskyrkan, Höbergsg. 12, Högbergssalen och
Tian, Högbergsg. 10 E (vån. 2),

JOHANNES
Sommarcafé

Kom som
du är!
Det blir sommarcafé i Hörnan i år igen! Kom som du
är och njut av en kopp kaffe
eller te, dopp och gemenskap. Hörnan hittar du på
Högbergsgatan 10.
Sommarcaféet är öppet
måndagar 21.6–19.7 mellan
kl. 13 och 15. Välkommen!

Hörnan, Högbergsg. 10 (gatuplan),
Folkhälsan och Majblomman,
Mannerheimv. 97, Gamla kyrkan, Lönnrotsgatan 6, Bokvillan,
Tavastv. 125, S:t Jacobs kyrka,
Kvarnbergsbr. 1. Drumsö: Heikasvägen 7.

Petrus
församling
Gudstjänster

Du kan följa med online gudstjänsten via www.facebook.
com/petrusforsamling även
utan eget facebook konto.
Sommarens högmässor: Sö
13.6 kl. 10 Åggelby gamla kyrka, sänds även online. Sö 13.6
kl. 13 Munksnäs kyrka. 20.6
kl. 13 Munksnäs kyrka, sänds
även online. Ingen gudstjänst i
Åggelby 20.6.
Gudstjänst på lägergården
Björkebo: 20.6 kl. 13 firar vi
gudstjänst som inledning på
SLEF:s barnläger. Alla är välkomna med oberoende om
man deltar på lägret eller inte.
Lägergården är i Nummela,
Hurrinpolku 1. Kontakta kaplan
Ronny Thylin för mer information, 050-3803 548/ ronny.
thylin@evl.fi.
Midsommardagens gudstjänst: 26.6 kl. 13 Munksnäs
kyrka. Kom men och fira
midsommardagen med en
gudstjänst!
Sommarpuls: I juni (inte 27.6)
och augusti ses vi utanför
Petruskyrkan kl. 15.30 för en
avslappnad eftermiddag med
bön, gemenskap, lovsång mm.
Puls är en gudstjänst för alla
åldrar. Välkommen med!
Missa inte! Andakter under
sommaren: Varje söndag
publiceras en andakt på Puls
podden på Spotify och Podbean samt på facebook.

Barnfamiljer

Följ Petrus Kidz-gruppen på
facebook och hör mer om
barnverksamheten!

Övrigt

Du kan alltid skicka in dina
böneämnen: till pray.petrus@
evl.fi, per post: Petrus församling, Skogsbäcksvägen 15,
00630 Helsingfors.
Missa inte! Bibeldagar i
Houtskär 7-11.8.21: Bibeldagarna är för personer i alla
åldrar och äger rum på Skär-
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PETRUS Sommarpuls

Avslappnad sommarsöndag

gårdsskolan, med gemenskap
och uppbyggelse av Guds ord.
Årets gäst: pastor Hans Lindholm från Uppsala. Anmälan
till Petrus kansli före 22.6. Pris:
220 € vuxen i dubbelrum,
280 € i enkelrum. Meddela
e-postadress, postadress,
telefonnummer och dietönskemål.

Sommarpuls är en avslappnad sommareftermiddag utanför Petruskyrkan med lovsång, gemenskap, bön och något
smått att äta.
Välkommen med alla söndagar i juni och augusti (utom
midsommar) kl. 15.30.

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 undervisningen från
Puls-gudstjänsterna på Puls
podden både via Podbean
och Spotify. Under sommaren
uppdateras den varje söndag.
PETRUS FÖRSAMLING
www.petrusforsamling.net
Kansliet: Må-ti, to-fre kl. 10-13, ons
kl. 13-16, tel. 09-2340 7100. Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors.
Lokaler: Hagasalen och Södra Haga
kyrka, Vesperv. 12, Malms kyrka,
Kommunalv. 1, Munkshöjdens kyrka, Raumov. 3, Munksnäs kyrka,
Tegelst. 6, Petruskyrkan, Skogsbäcksv. 15, Åggelby gamla kyrka,
Brofogdev. 12.

GEMENSAMT After Work

Träffas i Sommarhelsingfors
Grillkväll på Lekholmen, cykeltur längs stadens stränder,
bokprat på café och många intressanta gäster ser vi fram
emot under torsdagskvällarna i sommar. Välkommen med
direkt efter jobbet på sommarens skönaste afterwork!
Arrangörer: Helsingfors församlingar. Mera info på Facebook @kyrkanihelsingfors.

Föränderliga
tider
Församlingarna följer med
coronasituationen och myndigheternas anvisningar. Vid
behov kan evenemang inhiberas eller deltagarantalet
begränsas.
Följ med Kyrkpressen och
församlingarnas hemsidor
för uppdaterad information. Du kan också kontakta din församling om
du har frågor eller behöver
prata med någon.
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BORGÅ • SIBBO • VANDA
De lokala sidorna i Borgå, Sibbo och Vanda utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Ansvarig redaktör: Ulrika Hansson, ulrika.hansson@kyrkpressen.fi, 040 831 6788.
Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna.
Musikensemblen Tuohi ger
konsert den 17.6. FOTO: JAAKKO
ULJAS & CHRIS-TOMAS KONIECZNY

”Räkna med
proffsiga
utföranden”
Att stiga in i domkyrkan en timme
en sommarkväll och ta del av ett
varierat musikutbud är en uppskattad tradition.
TEXT: EMELIE WIKBLAD
BORGÅ Varje sommartorsdag fram till mitten av augusti ljuder musik i Borgå domkyrka – som sig bör.
Traditionen har hållit i sedan år 1978, den är lika gammal som den orgel som nu står i kyrkan.
Man behöver inte vara orgelmusikälskare för att hitta
en konsert som passar ens smak, intygar domkyrkoförsamlingens kantor Reidar Tollander.
– Konsertserien innehåller mycket olika slags musik. Många genrer finns representerade, och många
instrument.
Det bjuds på allt från orgel till flöjt och kantele; från
gregorianik och folkmusik till modern klassisk musik
KYRKPRESSEN NR 12 • 10.6.2021

till en ensemble som framför fransk barock från 1600och 1700-talet. Domkyrkans cembalo får en chans att
skina under ett par kvällar.
– Vi har en fin cembalo som inte används så mycket, men i sommar kommer den att användas.
Sommarkonserterna brukar vara populära, och samla mellan hundra och tvåhundra besökare per kväll.
Det finns de som kommer varje vecka. Borgå är också en sommarstad som vanligen har en hel del besökande turister.
– Det finns publik på plats i stan. Och många musiker vill konsertera på somrarna, säger Reidar Tollander om vad som gör sommarmusiken till en så populär och livskraftig tradition.
Planeringen för sommarkonserterna har pågått under hela året, med möten mellan Borgåförsamlingarnas kantorer.
– Det kommer ganska mycket konserterbjudanden
och någon har kontakter och sedan försöker vi göra
upp en bra helhet av det.
De hade först räknat med att liveströmma konserterna i början av sommaren, men nu tillåter lättade
restriktioner 150 personer i domkyrkan redan från
början av juni.
Vad tycker du själv bäst om med sommarkonserterna?
– Just mångsidigheten, att man får uppleva många
olika sorter av musik. Och de bra artister vi har. Man
kan räkna med att få proffsiga utföranden.

Konserter i Domkyrkan
Orgelkvarter i Borgå domkyrka tisdagar och
torsdagar kl. 12 fram till den 24.8.
Sommarmusik i Domkyrkan, torsdagar kl. 19.
150 personer kan delta. Deltagarantalet kan
ändra enligt myndigheternas rekommendationer.
Fritt inträde till konserterna, programblad 5 euro.
10.6: Markku Mäkinen & Anne Hätönen, cembalo och orgel
17.6: Musikensemblen ”Tuohi” framför gammal musik. Kirsti Apajalahti, barockviolin, Pieta Mattila, barockcello, Kaisamaija Uljas, luta/
teorb, Anna Pohjola, violin och Laura Vihreäpuu, cembalo.
24.6: Heikki Hämäläinen, cello, Anne Hätönen,
orgel och Eric-Olof Söderström, piano
1.7: Laura Clewer, fagott & Jarkko Yli-Annala,
orgel och cembalo
8.7: Jouko Harjanne, trumpet & Satu Ranta,orgel
15.7: Duo Lux, Sandy Ahjo, flöjt & Marja Nevankallio, kantele
22.7: Claudi Arimany, flöjt, Eduard Sánchez,
flöjt och Pedro José Rodríquez, piano
29.7: Jussi Vänttinen, bariton & Juho Lepistö,
piano
5.8: Sofia Lindroos & Marianne Maans, sång
och violin
12.8: Tuuli Lindeberg, sopran & Minttu Siitonen, piano
19.8: Senja Rummukainen, cello & Fanny Söderström, piano
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Sö 13.6 Kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan, Apostolidou, Eisentraut-Söderström, Hätönen. Strömmas
via länk på www.domkyrkan.fi
Sö 13.6 kl. 16: Pilgrimsvandringen på Svinö. Vi träffas
vid infotavlan till naturstigen, Svinöstigen 4. Anmäl dig senast 11.6. till församlingspastor Elefteria
Apostolidou, tfn 040 711 2800.
TI 15.6 kl. 12: Orgelkvart i Domkyrkan, Merja Halmetoja
TO 17.6 kl. 9-11.30: Sommarcafé för barnfamiljer
utomhus på Domprostgården, Finnbyvägen 6. Kom
och umgås med andra familjer tillsammans i vår
egen lekpark. Ta gärna egen matsäck med. Ingen
avgift.
kl. 12: Orgelkvart i Domkyrkan, Minna Wesslund
kl. 19: Musik i Domkyrkan. Musikensemblen ”Tuohi”
framför gammal musik. Kirsti Apajalahti, barockviolin, Pieta Mattila, barockcello, Kaisamaija Uljas, luta/
teorb, Anna Pohjola, violin och Laura Vihreäpuu,
cembalo
Sö 20.6 kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan, Eisentraut-Söderström, Smeds, Tollander
TI 22.6 kl. 12: Orgelkvart i Domkyrkan, Eric-Olof Söderström
To 24.6 kl. 12: Orgelkvart i Domkyrkan, Minna Wesslund
KL. 19: Musik i domkyrkan, Heikki Hämäläinen, cello, Anne Hätönen, orgel och Eric-Olof Söderström,
piano

SIBBO

Mer information: på Sibbo svenska församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi och Facebooksidan www.facebook.com/sibbosvenskaforsamling.
En del av våra gudstjänster sänds på nätet. 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 13.6 kl. 12: Högmässa i Sibbo kyrka. Strömmas.
Må 14.6 kl. 9.30: KaffeClubben i Landsängens lekpark,
Lärdomsvägen 6 i Söderkulla. För föräldrar och barn

VANDA

som är hemma på dagarna. Ta med egen picknick och
egna leksaker. Info: milja.westerlund@evl.fi.
Ti 15.6 kl. 10: Bönepromenad från Kyrkoby församlingshem. Vid regn träffas vi kl. 10.30 i Prästgården.
Kom och be för viktiga saker i ditt liv, samtidigt som
vi också tar hand om kroppen med lite motion. Med
Sara George.
Sö 20.6 kl. 10: Högmässa i Söderkulla kyrka. Efter
mässan ordnas en pilgrimsvandring till Nilsasgården
och tillbaka till Söderkulla kyrka. Förhandsanmälan till
vandringen senast den 17.6 till milja.westerlund@evl.fi.
Må 21.6 kl. 9.30: KaffeClubben i Landsängens lekpark.
Se 14.6.
Må 21.6 kl. 17.30: Min kropp, mitt tempel i Söderkulla
kyrka. Kom och ta hand om din kropp och själ. Med
Sara George.
Anmälan till församlingens dagklubb: stänger 24.6.
Info på hemsidan. Anmälan till isabella.munck@evl.fi.

HELSINGE KYRKA S:T LARS
Högmässa: sö 13.6, 20.6 kl. 10.
sö 13.6 gästande predikant TD Sini Hulmi
Midsommardagens gudstjänst: lö 26.6 kl. 10.
Martin Fagerudds avskedspredikan: sö 27.6 kl. 10.
Följ med coronarestriktionerna i kyrkan på vår hemsida www.vandasvenskaforsamling.fi
Högmässor från Helsinge kyrka S:t Lars kl. 10 strömmas via församlingens YouTube kanal.
Helsinge kyrka S:t Lars sommaröppet: må kl. 12 - 18
och ti – fr kl. 11 – 19. Guide på plats fr.o.m. 14.6 kl.
11 - 18. Gruppguidning reserveras i förväg via evenemangskoordinator Susanne Lönnqvist 050 5594782.
Vi följer rådande coronarestriktioner.     
DICKURSBY KYRKA  
Stationsv. 12a
Sommarcafé för alla åldrar: i Dickursby kyrka, Stationsv. 12a. ti 22.6, 13.7, 10.8 kl. 13. Kom och träffa oss
på plats! Vi bjuder på kaffe med tilltugg. Kort andakt.
Diakoniarbetarna medverkar.
ÖVRIGT
Tidig morgonfågel: to 17.6 kl. 8 i prostgårdsparken, Kyrkov. 45. En halvtimmes lätt morgonstretch.
Ta med egen gympamatta. Frivillig betalning till förmån för Gemensamt Ansvar. Info: heidi.salminen@evl.
fi, tfn 050 330 1828.
Sommarroligt för ensamförsörjande barnfamiljer:
Kom och träffa andra ensamförsörjare på sommaren
på tre olika utfärder!
15.6: Sveaborg, träff vid Sveaborgsfärjan kl. 12
29.7: Picknick vid Hanaböle träsk/Sandudds badstrand kl. 12 - 16
10.8: Bowling i Flamingo kl. 17 - 18 (egenandel 5€/
familj)
Med på utfärden är diakon Heidi Salminen och församlingens hjälpledare. Förhandsanmälning tfn
0503301828.

BORGÅ Pilgrimsvandring

VANDA Sommarcafé

Bryt upp från vardagens
mönster

Kaffe, tilltugg och
andakt i Dickursby
kyrka

Pilgrimsvandring söndag 13.6. klockan 16
på Svinö.
Välkommen med att bryta upp från vardagens mönster! Under vandringen aktiveras själen och kroppen.
Vi träffas vid infotavlan till naturstigen, Svinöstigen 4. Naturstigen är till största delen lättframkomlig och cirka 1,5 kilometer lång. Reservera 2-3
timmar och ta med egen matsäck.
Anmäl dig senast 11.6. till församlingspastor Elefteria
Apostolidou tfn 040 711 2800.
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Sommarcafé för alla åldrar i Dickursby kyrka, Stationsv. 12a. Tisdagarna 22.6, 13.7, 10.8 klockan 13.
Kom och träffa oss på plats! Vi bjuder på kaffe med tilltugg. Kort andakt. Diakoniarbetarna medverkar.
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JAKOB EDMAN
FOTO: ANDREAS LUNDGREN

BORGÅ Rekommendationer

Församlingens verksamhet startar upp igen
De nya rekommendationerna innebär
att församlingarnas verksamhet kan köra igång.
– Vi är glada över att coronläget har utvecklats positivt i Borgå, vilket öppnar
upp möjligheten att ordna verksamhet i
högre grad än i stora delar av övriga Nyland. Samtidigt är det viktigt att komma
ihåg att vi tillsammans upprätthåller ansvarsfull och säker verksamhet, så att det
också i fortsättningen är möjligt i Borgå,
säger kyrkoherde Mats Lindgård från Borgå svenska domkyrkoförsamling.
Enligt Regionförvaltningsverkets och
Helsingfors domkapitels beslut för tiden
2.6 – 22.6 kan samlingar ordnas inomhus
och i avgränsade utrymmen utomhus utan begränsningar i antalet deltagare.
Om deltagarantalet inomhus är fler än
tio personer behöver det finnas möjlighet
för deltagarna att hålla säkerhetsavstånd
(2 m) till andra deltagare, alltså undvika närkontakt med andra. Det innebär

SIBBO Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandra till Nilsas
Efter högmässan i Söderkulla kyrka den 20.6
kl. 10 ordnas en pilgrimsvandring från Söderkulla kyrka till Nilsas lägergård och tillbaka. Vi
firar en kort andakt på lägergården, äter egen
medhavd matsäck och dricker kaffe. Tillbaka
i Söderkulla beräknas vandrarna vara senast
kring 16-tiden.
Förhandsanmälan till diakon milja.westerlund@evl.fi senast den 17.6.

att cirka 150 personer kan samlas i Borgå domkyrka.

Vi fortsätter mota viruset
Fortsättningsvis är det viktigt att använda ansiktsmask och vidta god handhygien för att mota viruset. Vi påminner om
THL:s anvisningar för att mota coronaviruset. Skydda dig själv och dina närmaste från smitta. Genom de här metoderna
hindrar vi också att nya mutationer av viruset sprids.
1. Om du får symptom, gå på coronatest
och stanna i övrigt hemma
2. Håll över 2 meters avstånd till andra
människor
3. Håll god hand- och hostningshygien
4. Använd ansiktsmask när du rör dig i utrymmen med andra människor.
5. Ladda ner och använd Coronablinkern
6. Ta vaccinet när det blir din tur.

Hopp i klimatkrisen
JAG SITTER OCH förbereder ett pass kring klimathotet som jag
ska hålla för konfirmanderna i sommar. Jag googlar runt och möter rubriken ”Klimatångest allt vanligare bland unga”. Det går inte att undvika frågan – den är alltför närvarande i ungdomars liv
idag. Men jag har svårt att veta hur jag ska närma mig den. Hur
talar man om den globala uppvärmningen med en generation som
allt mer börjar tro att allt hopp är ute?
Jag funderar på frågan om vilken kyrkans roll i krisen egentligen
är. Kyrkan kan inte vara expert på att föra fram fakta kring detta.
Faktafrågorna är klimatforskarna mycket bättre att svara på och vi
gör klokt i att lyssna på dem. Lite motvilligt erkänner jag att kyrkans uppgift inte heller verkar vara att gå i täten för klimatengagemanget. Det är viktigt, men man måste medge att människor utanför kyrkan många gånger gjort ett bättre jobb här. Kyrkans unika
bidrag tror jag inte ens handlar om den teologiska tanken om att
Gud satt människan att råda över jorden. Det är visserligen sant,
men samtidigt är det en idé som missbrukats genom historien och
bidragit till dagens kris. Människor verkar inte längre behöva den
tanken för att förstå att vi har ett ansvar för planeten.
MINA ÖGON FALLER på ytterligare en rubrik: ”80 procent av
Sveriges unga har klimatångest.” Och jag tänker att det kanske
är här vi hittar kyrkans roll. Kyrkan är bärare av hopp. I tider när
allt fler misströstar behöver kristna vara hoppets tecken i världen. Och hopp, enligt kristendomen, handlar inte om optimism.
Det handlar inte om att blunda för hoten och invagga sig i falsk
trygghet. Nej, hoppet har sin grund i vår förtröstan på Gud. Vi litar på att den Gud som uppväckte Jesus från det döda inte kommer att överge sin skapelse. Vi håller envist fast vid hans löften
om att rädda och upprätta den värld som han själv förenat sig med
när han blev människa.
Att vara hoppets tecken i världen betyder framför allt att gå i
den riktning som hoppet pekar. Hoppet säger att det är möjligt
att ändra på vår livsstil. Det är möjligt att vända om från beteenden som skadar miljön. Det är möjligt att blicka framåt. Det är
möjligt att skapa, bygga upp och sätta barn till världen. Trots att
framtiden är oviss.
Det hoppet behöver vi som kyrka ge människor idag, framför
allt de unga som allt mer kämpar med klimatångest. Det kommer att vara mitt mål när jag möter konfirmanderna i sommar.

Jakob Edman är församlingspastor i Jakobstads svenska
församling. Kolumnen är ursprungligen skriven för de lokala sidorna till Pedersöre prosteri.
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Han tycker om att
hjälpa människor
Han växte upp på en bondgård i Irak. Nu rattar han
traktor och gräsklippare i Solfs församling och förbereder sig för att börja yrkesstudier till hösten.
TEXT: EMELIE WIKBLAD FOTO: SUSANN NABB-VORNANEN
SOLF Muhammed Mashhadani gör
praktik i Solfs församling.
– Jag hjälper till i kyrkan, kör gräsklippare, kör traktor, berättar han.
I höst börjar han studera till
gårdskarl vid yrkesskolan Optima.
Han trivs med att jobba utomhus, att
använda kroppen.
– Jag vill inte sitta hemma.
Han säger att han tycker om att hjälpa människor, att hjälpa till med arbete i skogen och i trädgården.
Det är den sortens arbete som han
är van med. Muhammed Mashhadani
växte upp på en bondgård i Irak. Hans
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familj hade kor och höns och odlade
frukter: apelsiner, citroner, mandariner, dadlar.
År 2014 lämnade han Irak för att
komma undan kriget och for till Turkiet.
– Pappa och mamma sa till mig, far
härifrån.
I Turkiet hörde han människor som
talade om att fara till Europa, ta båt
över till Grekland. Han såg död på vägen, människor som drunknat när de
försökte ta sig över vattnet.
Han kom till Grekland. Sedan gick
han.

– Jag bara gick och gick, stannade
inte. Vi sov i skogen och åt i skogen.
Det var svårt.
På vägen genom Europa hörde han
människor prata om Finland. Det enda han egentligen visste om Finland
var att Nokia kommer härifrån.
Han kom till Finland på hösten år
2015 och hamnade vid Kronvik i Sundom, bodde där i några månader och
sedan ungefär ett år i Korsnäs. Han
minns att där inte fanns så mycket att
göra, det kändes mest som att han bara satt där. Efter det kom han tillbaka
till Vasa, studerade vid Efö, Evangeliska folkhögskolan.
Allt med Finland är annorlunda än
i Irak, människor tänker annorlunda.
– Jag gillar Finland, jag tycker om
människorna här. Det är fint på sommaren och på vintern.
– Jag kan bra svenska, säger han,
men medger sedan att det nog är lite svårt att lära sig. Svenskan är i alla fall lättare än finskan.
Han saknar sin familj i Irak.
– Jag ska snart åka till Turkiet för
att träffa mina föräldrar, de kommer
till Turkiet samtidigt. På sju år har jag

inte sett min familj.
Den enda han träffat är sin lillebror, för två år sedan när de båda var
i Turkiet.
Han har inget problem med att lära känna nya människor. Han tycker om att laga mat och bjuda in grannar och vänner.
– Mycket mat, det är nummer ett.
Om det är hans största intresse
kommer att hjälpa människor på plats
nummer två. Förutom olika utejobb
har han också varit flitigt med och
hjälpt till vid mathjälpen.
Annat han gärna gör på fritiden är
att simma, fotografera och grilla med
kompisar.
Hans närmaste planer är att bli klar
med sin utbildning.
– När jag blir färdig med skolan kanske jag köper ett hus, kanske jag köper en ko och får.
I framtiden vill han gärna ha en familj, barn.
– Här i Finland. Kanske jag bor i ett
hus i skogen.
Den här artikeln är ursprungligen skriven
för de lokala sidorna till Korsholm.
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De trivs
i lägerbubblan
Gemenskapen föds genom att vi gör saker tillsammans, säger Laura
Kota-aho. Hon berättar att coronasommarens
konfirmandläger ordnas
genom att skapa en lägerbubbla.
TEXT OCH FOTO: MARIA YLÖSTALO

ÅBO Sommarens konfirmandläger i
Åbo inleds i juni.
– Konfirmandlägren är kyrkans
dopundervisning. Tanken är att man
själv ska få fundera på den tradition
och kyrka som man är döpt i och medlem av. Skribalägret kan vara första
gången efter dopet då man har med
kyrkan att göra. För första gången får
man ställa frågor som är viktiga för
en själv, säger Laura Kota-aho, ungdomsarbetsledare och skribaansvarig
i Åbo svenska församling. Hon har varit på närmare 40 konfirmandläger,
till en början som hjälpedare och sedan i sin nuvarande tjänst.
– Under lägren ordnas roligt program som lekar, simning och bastu.
Coronapandemin påverkade förra
årets konfirmander: inga övernattningsläger kunde ordnas. I stället
samlades konfirmanderna till dagläger och deltog i dagsprogram som
ordnades i Åbo svenska församlings
utrymmen. Kota-aho säger att det
främst var ledare och hjälpledare som
tyckte det var beklagligt att ha dagläger – men de fick märka att också
dagslägret var mycket lyckat. Konfirmanderna själva tyckte det var roligt att kunna gå hem eller träffa siKYRKPRESSEN NR 12 • 10.6.2021

Från vänster: Elias Boman, 17 år, Kristoffer Elfving, 18 år, ”Late” som ungdomarna kallar Laura Kota-aho, Linn Westerholm, 17 år
och Cecilia Engholm, 17 år, i Aurelia.

na kompisar på kvällen.
– I år har samfällighetens beredskapsgrupp bedömt att det är säkrare att ordna lägret, skapa en ”lägerbubbla” och åka på läger tillsammans,
i stället för att konfirmanderna åker
hem och träffar andra kompisar mellan lägerträffarna.

»Det är säkrare att
skapa en ”lägerbubbla”.«
Vanlig deltagarmängd
En sak som är annorlunda jämfört med
tidigare års skribaläger är att man inte kan ordna lekar där man håller varandra i hand. Konfirmanderna kommer också att tvätta händerna oftare
och använda handsprit. I och med ”lägerbubblan” behöver munskydd användas bara på platser som matsalen
och kapellet, som också används av
andra församlingar. Om någon blir
sjuk skickas personen på test.
Deltagarmängderna och gruppstorlekarna begränsas inte. Lägret kan inte heller få utomstående besök av en
kantor eller diakon.
– Man kommer till lägret och så hål-

ler man sig där, och om man går därifrån så kommer man inte tillbaka, helt
enkelt. Det låter lite galet, men för att
skapa bubblan måste vi göra så. Regeln
är i princip att vi åker på läger och sen
åker vi bort, och ingen får gå in eller ut
däremellan. Därför kan vi inte ha besök.
De som gick skriban förra sommaren har inte ännu blivit konfirmerade.
De har genomfört allting som krävs
för konfirmationen, men själva konfirmationen har flyttas fram två gånger. Nu är planen att fjolårskonfirmanderna blir konfirmerade i augusti.

Gemenskap hittas i samvaron
Programmet på ett läger bygger upp
gemenskapen.
– Gemenskapen föds genom att vi
gör saker tillsammans och lär känna
varandra. Vi leker lekar vars syfte är
att skapa gemenskap och en känsla av
laganda. Men gemenskapen uppstår
också när vi äter tillsammans, borstar
tänderna tillsammans och är tillsammans dygnet runt i sju dagar. Vi gör
vårt bästa för att alla ska bli sedda.
Lek är ett helt fantastiskt verktyg för
att kasta om rollerna och locka fram
också dem som vanligtvis är tysta, säger Laura Kota-aho.

Hjälpledarna
gillar lägerliv!
Hur känns det att äntligen få åka på
läger?
– Det känns jätteskönt och roligt att
äntligen få åka på läger efter en lång
paus. Det kommer att bli grymt bra. Vi
har själva gått skriban för tre år sedan.
Är det något speciellt ni väntar på?
– På allt kvällsprogram, och sådant
som man nu får ordna när vi får åka
till lägerplatsen. Det är roligt att inte behöva gå hem till kvällen och att få
uppleva lägerkänslan så som vi fick för
två år sedan.
Lärde ni känna varandra på skribalägret?
– Vi fyra kände varandra, men vi har
blivit bättre vänner på skribalägren.
Man får lätt många vänner på lägren.
Varför har ni valt att bli hjälpisar?
– För att det är så roligt. Det är bra
gemenskap där och det är bara jätteroligt att vara på läger. Late är trevlig.
Människorna är trevliga helt enkelt.
– Hjälpledarutbildningen var också supertrevlig, det känns inte som
en utbildning. Det känns som att gå
på små läger under veckosluten fyra gånger om året och sedan avsluta
med skribalägret på sommaren.
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Pargas församlingsdistrikt:
Sö 13.6 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Harry S.
Backström, Hanna Lehtonen. Sångare från Pargas
kyrkokör medverkar. Radieras i Radio Vega kl. 13.03.
Ti 15.6 kl. 20: Aftonandakt på Bläsnäsudden, Harry S.
Backström.
On 16.6 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Harry S.
Backström, Hanna Lehtonen.
Sö 20.6 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Päivi Nuotio-Niemi, Hanna Lehtonen.
On 23.6 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Harry S.
Backström, Hanna Lehtonen.

ÅBO Gudstjänstenkät

Enkät om Åbo svenska församlings
streamade gudstjänster
Under coronapandemin har Åbo svenska församlings gudstjänster streamats via
virtuaalikirkko.fi. Är du en av dem som
har firat gudstjänst virtuellt med församlingen? Då skulle du gärna få fylla i en
enkät om hur du har upplevt gudstjänsterna samt om du önskar att streamingarna fortsätter efter att pandemin tar slut.
Enkäten hittar du här på församlingens
hemsida www.abosvenskaforsamling.fi.
Sista svarsdag är 15.6.2021.
Om du inte har möjlighet att svara digitalt kan du svara via telefon genom att
ringa diakoniarbetare Gunilla Lundkvist på
tfn 040-3417 468 eller församlingspastor
Maria Wikstedt på tfn 040-3417 463.

Houtskär kapellförsamling:
Sö 20.6 kl. 11: Högmässa med konfirmation i Houtskär
kyrka, Peter Blumenthal, Ulla-Maija Söderlund.

Nagu kapellförsamling:
Sö 13.6 kl. 11: Högmässa i Nagu kyrka, Kjell Granström, Robert Helin.
On 16.6 kl. 15: Sommarkaffe på Nagu Diakonistugas
gård (vid regn i kyrkan), även onsdagen den 23.6 och
30.6.
Sö 20.6 kl. 11: Högmässa med konfirmation i Nagu
kyrka, Kjell Granström, Eeva Granström, Robert Helin.
Korpo kapellförsamling:
Sö 13.6 kl. 11: Gudstjänst i Korpo kyrka, Esa Killström,
Mikael Granlund.
Sö 20.6 kl. 11: Högmässa i Korpo kyrka, Esa Kilström,
Mikael Granlund.

Iniö kapellförsamling:
Ingen gudstjänst i Iniö under annonseringsperioden.
Följande högmässa i Iniö firas på midsommardagen kl.
13 i kyrkan.

dagarna i juni och juli kl. 10–11.30 är du välkommen
att njuta av kaffe och diskutera med en präst. Du kan
köpa ditt kyrkkaffe för 1 €. Malena Björkgren finns på
plats.
sön 20.6 kl 12: Högmässa, Domkyrkan och via www.
virtuaalikirkko.fi. Björkgren-Vikström (pred), Häggblom (lit), Danielsson.

ÅBO

ons 23.6 kl 13–15: Sommarcafé, Aurelias innergård.
Ingen anmälning behövs.

ons 16.6 kl 13–15: Sommarcafé, Aurelias innergård.
Ingen anmälning behövs.

tors 24.6 kl 10–11.30: Kyrkkaffe på Domkyrkotorget.
Kyrkan samarbetar med Kyrkparkens terass, på tordagarna i juni och juli kl. 10–11.30 är du välkommen
att njuta av kaffe och diskutera med en präst. Du kan
köpa ditt kyrkkaffe för 1 €.

sön 13.6 kl 12: Högmässa, Domkyrkan och via www.
virtuaalikirkko.fi. Häggblom (pred), Liljeström (lit),
Kuorikoski.

tors 17.6 kl 10–11.30: Kyrkkaffe på Domkyrkotorget.
Kyrkan samarbetar med Kyrkparkens terass, på tor-

JOMALA Grillkväll

VÄSTÅBOLAND Seniorer

Grillmiddag på
Ramsholmen

Kvartersträffar i Pargas

Måndag 21.6 kl. 17.00. Församlingen bjuder på en grillmiddag vid
Ramsholmens grillplats, 50 meter
från parkeringen. Anmäl deltagande senast 21.6 kl. 12.00 till Fredrik
Erlandsson på 018-328 322 eller
fredrik.erlandsson@evl.fi.
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Församlingarna erbjuder i samarbete med Pargas stad och Röda korset kvartersträffar för seniorer. Det
blir gemensamma kaffestunder i utomhusmiljö med möjlighet till goda
samtal, motion och stöd i vardagen. Kvartersträffar ordnas tisdagar
ojämna veckor i Tennby (kl. 13–14 vid
vid Tennbyvägen 46, kl. 14.30–15.30
vid Tennby Sale) samt jämna veckor i Finby (kl. 13–14 Finnbyvägen 47)
och Söderby (kl. 14.30–15.30 Jaktvägen 2).
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ÅLANDS PROSTERI

KOLU M N E N

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. Församlingen följer smittläget och de
anvisningar som medföljer. Vid skrivande stund kan
50 personer delta i mässan. Ingen anmälan behövs.
Kyrkan är öppen för besök mån - fre kl. 10-16.
Söndag 13.6 kl. 11.00: Högmässa 3:e sön efter pingst
– Kallelsen till Guds rike.
Söndag 20.6 kl. 11.00: Högmässa 4:e sön efter pingst
– Förlorad och återfunnen.
Gregoriansk sång: 14.6 kl. 19.00
Helgmålsvesper: 19.6 kl. 18.30
Musik i sommarkväll: Tisdag 22.6 kl.19, i S:t Olofs kyrka, fritt inträde. Fredrik Erlandsson, Sandra Estberg,
Mario Wu, Bror Erlandsson m.fl.
SOMMARKUL: För åk. 1-6 i Olofsgården. Tisdagar och
onsdagar 22.6-11.8 kl. 10-14. Lekar och aktiviteter,
egen matlåda med. Ingen avgift. Anmälan dagsvis
senast söndagen före via jomala.evl.ax. Närmare info fås efter anmälan. Ledare: Erica Långström samt
hjälpledare. Ansvarig: Sonja Winé 018-328323,sonja.
wine@evl.fi

MARIEHAMN

SÖ 13.06 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans kyrka. Även
livestreaming på församlingens Facebooksida.
SÖ 20.06 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans kyrka. Även
Livestreaming på församlingens Facebooksida.
Vägkyrkan S:t Görans har öppet vardagar kl. 10-18
och lördagar kl. 10–15. Våra guider finns på plats och
för de yngre besökarna finns den trevliga kyrkråttsjakten.
Kyrktaxi till gudstjänst, tfn 19500.
Med reservation för ändringar.

MARIEHAMN Välkommen!

Kom till kyrkan!
Vi har saknat gemenskapen och är glada att vi kan
träffas fysiskt igen.
I nuläget kan 50 personer samlas där säkerhetsanvisningarna kan följas. Därför kan vi igen fira mässor med öppna dörrar i S:t Görans kyrka. Du
kan fortsättningsvis delta i
högmässan på distans,
livestreamingen fortsätter som tidigare.
Välkommen med
i vår gemenskap!

JAKOB EDMAN

Hopp i klimatkrisen
JAG SITTER och förbereder ett pass kring klimathotet som jag ska hålla för konfirmanderna i sommar. Jag googlar runt och möter rubriken ”Klimatångest allt vanligare bland unga”.
Det går inte att undvika frågan – den är alltför
närvarande i ungdomars liv idag. Men jag har
svårt att veta hur jag ska närma mig den. Hur
talar man om den globala uppvärmningen med en generation som allt
mer börjar tro att allt hopp är ute?
Jag funderar på frågan om vad
som egentligen är kyrkans roll i krisen. Kyrkan kan inte vara expert
på att föra fram fakta kring detta.
Faktafrågorna är klimatforskarna
mycket bättre att svara på och vi gör
klokt i att lyssna på dem. Lite motvilligt erkänner jag att kyrkans uppgift inte heller verkar vara att gå i täten för klimatengagemanget. Det är
viktigt, men man måste medge att människor
utanför kyrkan många gånger gjort ett bättre jobb här. Kyrkans unika bidrag tror jag inte
ens handlar om den teologiska tanken om att
Gud satt människan att råda över jorden. Det
är visserligen sant, men samtidigt är det en idé
som missbrukats genom historien och bidragit
till dagens kris. Människor verkar inte längre
behöva den tanken för att förstå att vi har ett
ansvar för planeten.

MINA ÖGON faller på ytterligare en rubrik:
”80 procent av Sveriges unga har klimatångest.” Och jag tänker att det kanske är här vi hittar kyrkans roll. Kyrkan är bärare av hopp. I tider när allt fler misströstar behöver kristna vara hoppets tecken i världen. Och hopp, enligt
kristendomen, handlar inte om optimism. Det
handlar inte om att blunda för hoten och invagga sig i falsk trygghet.
Nej, hoppet har sin grund i vår förtröstan på Gud. Vi litar på att den
Gud som uppväckte Jesus från det
döda inte kommer att överge sin
skapelse. Vi håller envist fast vid
hans löften om att rädda och upprätta den värld som han själv förenat sig med när han blev människa.
Att vara hoppets tecken i världen betyder framför allt att gå i den riktning som hoppet pekar.
Hoppet säger att det är möjligt att ändra på vår
livsstil. Det är möjligt att vända om från beteenden som skadar miljön. Det är möjligt att blicka
framåt. Det är möjligt att skapa, bygga upp och
sätta barn till världen. Trots att framtiden är oviss.
Det hoppet behöver vi som kyrka ge
människor idag, framför allt de unga som allt
mer kämpar med klimatångest. Det kommer
att vara mitt mål när jag möter konfirmanderna i sommar.

»Det är
möjligt
att vända
om.«

Jakob Edman är församlingspastor i Jakobstads svenska församling.
KYRKPRESSEN NR 12 • 10.6.2021

13

ÅBOLAND-ÅLAND

En sångstund vid förra sommarens läger laddades upp på församlingens Youtube-kanal.

Vi vill skapa en
riktig lägerkänsla
– Vi har underbara ledare och vi ordnar
det så att alla trivs med varandra, säger
Solveig Björklund-Sjöholm om sommarens många, programspäckade barnläger.
TEXT: SOFIA TORVALDS
VÄSTÅBOLAND Församlingen i Väståboland
har planerat en fin lägersommar för barn som
bor såväl i Pargas som ute i skärgården.
– På läger får man träffa kompisar och delta i många olika aktiviteter. Det blir pyssel,
lekar och spel – men det viktiga är gemenskapen och att det känns somrigt, säger Solveig Björklund-Sjöholm, som är ungdomsarbetsledare i Väståbolands svenska församling.
Hon utlovar god mat och supertrevliga ledare – många av ungdomarna som är med på
sommarens läger har varit med tidigare.
– Oavsett om det gäller dagsläger eller övernattning försöker vi skapa en lägerkänsla.
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»Vi ser till
att alla
har det
tryggt och
bra.«

Och miljön är naturligtvis den fina skärgården i Väståboland.
– Barnen har möjlighet att simma, och det
skapar också lägerkänsla.
Är det svårt att finna sig tillrätta om barnet inte har en kompis på lägret sedan tidigare?
– Nej, det brukar gå bra. Vi har underbara ledare som oftast delar in barnen i mindre grupper, vilket gör att också de barn som kommer
ensamma till lägret snart får kompisar. Vi är
måna om att ordna det så att alla trivs med
varandra och ingen blir utanför, säger Solveig Björklund-Sjöholm.
Hon påpekar också att programmet är så
späckat att det inte så lätt uppstår en känsla
av att vara ensam eller inte ha något att göra.
– Ledarna är måna om att samla sina små
kycklingar – och vi har väldigt trevliga ledare,
som är tonåringar och unga vuxna. De brukar
skapa en väldigt fin stämning. Vi vuxna ledare ser till att alla har det tryggt och bra. Om
någon är ledsen eller har stött sig är vi genast
där och plåstrar om.

Skärgårdsrundan ny för i sommar
Sommarens lägernyhet heter Skärgårdsrundan. Då åker Solveig Björklund-Sjöholm till-

sammans med kollegan Nenne Lappalainen
och andra ledare på en lägerrunda till Nagu,
Korpo, Houtskär och Iniö.
– Eftersom vi båda jobbar med barnarbete
i skärgården tänkte vi att det blir roligare om
vi gör något tillsammans!

Sommarens barnläger
i Väståboland
Sommarklubb 7–18.6 kl. 9–12 för barn under
skolåldern. 7–18.6 kl. 13–16 för barn i skolåldern. Ingen anmälan, max 20 deltagare/dag.
Eget mellanmål och sittunderlag med!
Miniordagläger 21.6 för årskurs 1–3.
Juniordagläger 22.6 för årskurs 4–6. Anmälan krävs! Program till kvällen, men barnen går
hem till natten.
Skärgårdsrundan. Nagu 28.6 kl. 10–16. Korpo 29.6 kl 10–16. Houtskär 30.6 kl. 10–16. Iniö
1.7 kl. 10–16. Riktar sig i första hand till skolbarn
men också förskolebarn är välkomna.
Barnläger i augusti. Läger 1 börjar 9.7 och läger 2 10.8. Riktar sig till 4–7-åringar, ordnas på
Nya Koupo lägergård. Övernattning.
Familjeläger på Nya Koupo 21.8–22.8. Program för hela familjen. Läs mer på hemsidan
och Facebook!
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SYDÖSTERBOTTEN
PÅ GÅNG LOKALT NÄRPES, KRISTINESTAD, KORSNÄS, MALAX, PETALAX, BERGÖ
Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Närpes prosteri utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Ansvarig redaktör: Pian Wistbacka, narpes@kyrkpressen.fi,
tfn 040 831 5797. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna.

Hon vill sprida
gott budskap

Gunvor Skogman
Är pensionerad skoldirektör
bosatt i Närpes.
Familj: maken Bo, son,
svärdotter och två barnbarn
som bor i Helsingfors.
Intressen: församlingsaktiviteter, sång och musik,
resor, vattengymnastik och
vistelse på sommarstugan.
Det bästa i livet just nu?
”Att få åka och träffa våra
barnbarn.”

Missionsintresset har hon haft sedan
ungdomen. Gunvor Skogman är glad över
att församlingen når ut på många sätt.
TEXT: PIAN WISTBACKA
NÄRPES Gunvor Skogman är född i Jeppo.
När hon var i tonåren började Evangelifören
ingen hålla missionsläger i Jeppo varje som
mar, och det påverkade henne starkt.
– Det gav kontakter ut i världen! Först jobba
de vi för Japanmissionen. Senare kom Kenya
missionen med, och numera har SLEF arbete
också i Etiopien.
De övre skolklasserna gick hon i Nykarleby.
– Där fanns folkhögskolan och Kyrkans
Ungdom, och så kom jag i kontakt med dem.
Vi hade också en Kristlig skolungdomsgrupp
där det fanns kristna från olika sammanhang.
Det var fint!
Lärarstudierna skedde vid seminariet i Ekenäs.
– Också där fanns en ekumenisk kristen
grupp, som samlades varje vecka.
Under Ekenästiden träffade hon också sin
man Bo, som gjorde militärtjänst i Dragsvik.
Det första lärarjobbet väntade i Småbön
ders skola i Terjärv. Därifrån ledde vägen vida
re till Grankulla och en ordinarie lärartjänst.
När hennes man blev erbjuden arbete vid en
internationell revisionsbyrå i Stockholm var
hon först tveksam till en flytt.
– Men jag fick en jättebra skola. Jag hade
också den fördelen att man kunde studera vi
dare på kvällarna, och jag avlade en filosofie
kandidatexamen med psykologi, pedagogik
och sociologi som huvudämnen.
Det blev totalt 15 år i Sverige. Sedan blev
hon uppmanad att söka en skoldirektörstjänst
i Sydösterbotten.
– Jag jobbade 22 år i Närpes som skoldirek
tör, och lite i Kaskö och Kristinestad också.
Nu hör jag till den lyckligt lottade skaran som
får njuta av tiden som pensionär!
Intressena är många, och de flesta har en
koppling till församlingen. Under pandemi
tiden har det mesta skett digitalt.
– Vi är med i två bönegrupper på nätet, en
i Närpes och en i Helsingfors. Vi har bett bå
de för regionen och olika aktuella ämnen. På
KYRKPRESSEN NR 12 • 10.6.2021

Gunvor Skog
man trivs på
resande fot.
Här på Luther
resa i Witten
berg. FOTO: PRIVAT

»Om du
behöver
träna din
finska –
gå med i
en finsk
kyrko
kör!«

det sättet har det varit en meningsfull tid, även
om vi inte har kunnat gå i kyrkan.
Körsången har funnits med hela livet. I När
pes har hon sjungit bland annat i Laudatekören
och i den finska kyrkokören St. Marian kuoro.
– Om du behöver träna din finska – gå med
i en finsk kyrkokör! Man har både trevligt och
lär sig språket mera muntligt samtidigt.
Paret Skogman vill gärna dela med sig av det
de fått. Därför har de grundat en fond som un
derstöder kristen verksamhet. Ur Gunvor och
Bo Skogmans minnesfond delas medel ut till ex
empel för att ge ut kristen musik och litteratur.
– Vi är så tacksamma för att det gått så bra i
livet för oss som det gjort. Eftersom vi har ba
ra ett barn har vi tänkt att vi kunde dela med
oss så att det kan missioneras mera, och på
det sättet bli till glädje.

Bönesvar i Japan
Att resa är ett av paret Skogmans intressen.
När Bo fyllde 60 år gjorde de en jordenrunt

resa som tog dem bland annat till Japan. Det
påminde Gunvor om missionsarbetet i Japan
i ungdomstiden.
– Innan vi åkte på resan bad jag: ”Om det var
någon mening med Japanmissionen, så låt mig
under besöket där få se att det har haft verkan!”
Den sista kvällen i Tokyo skulle paret ta ett
snabbtåg vidare till Kyoto. Bussen som skulle
ta dem till tågstationen hade fastnat i ett tra
fikkaos, och guiden började titta nervöst på
klockan. Efter en stund kom hon fram till dem
och sa att hon hade beställt en taxi i stället.
– När vi satte oss i taxin sa vi till varandra
hur vänligt det var att ordna så att just vi fick
en taxi. Då vände sig en guide som satt bred
vid chauffören sig om och frågade varifrån vi
är. Vi berättade att vi kommer från Finland,
men talar svenska. Då sa hon: ”Det var det jag
tänkte. Jag är kristen för att det kom missio
närer hit till Japan som talade ungefär som ni.
Det var ju ett helt otroligt bönesvar där på an
dra sidan jorden!
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NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

Sö 13.6 kl. 11: Högmässa. Janne Heikkilä, Kjell Lolax.
Sång och musikprogram av systrarna Andtfolk.
Sö 20.6.kl. 11: Gudstjänst. Liturg och predikant teol.
stud. Simon Jern, Heidi Blomqvist.
Lö 26.6.kl. 11: Midsommardagsgudstjänst i kyrkan.
Efteråt kyrkkaffe i FH, Ebba Carling. Valfri avgift till
missionsarbetet.
Sö 27.6.kl. 11: Gudstjänst i Taklax bönehus.
Gudstjänsterna är nu öppna för besökare. Bandas ej.
De tidigare säkerhetsanvisningarna (munskydd, hand
hygien, säkerhetsavstånd etc) gäller fortsättningsvis.
Vi cyklar för missionen fram till midsommar:
Måndagar kl. 09.30 start vid Korsnäs församlingshem
Tisdagar kl. 09.30 från Harrström uf
Onsdagar kl. 13.00 från andelsbanken i Molpe
Torsdagar kl. 13.00 från Taklax bönehus
Församlingen bjuder på kaffe och något tilltugg. Väl
komna!
Cykeldag lördag 12.6, start kl. 14.00 från Harrström
Uf. Möjlighet att sätta cykeln på bussen i Korsnäs
kl. 13.30 finns. Vi cyklar genom Helenelund, håller
paus vid Kåntin, scouternas grillkåta i Taklax, och via
Strandmoss tillbaka. Man är välkommen att komma
till Kåntin på kaffe/saft och korv om man vill göra en
liten utflykt denna dag också. Anmälan senast sam
ma dag klockan 12.00 till Hanna på tfn: 044 4101825.
Den 24.8 planeras en utfärd på temat Himlavägen
till Alskat församlingshem, nära Replotbron. Detta
tillsammans med Malax kyrkliga samfällighet och Solf
församling. Mera info kommer, men boka in dagen
och häng med! Matutdelningen fortsätter hela som
maren kl. 08.30–09.00 vid Korsnäs församlingshem.
Hanna hälsar att nu finns alla teckningar på hemsidan
så ta en titt på alla fina kreativa idéer som barnen har
ritat om hur just de kan hjälpa en äldre människa.

KRISTINESTAD

www.kristinestadssvenskaforsamling.fi
Sö 13.6 kl. 12: Gudstjänst i Krs kyrka, sänds också
som ljudfil. Norrback Daniel, Vättö Keijo.
Sö 13.6 kl. 15: Högmässa i Sideby kyrka, församlings
mästare Luigi Barsetti avtackas. Norrback Daniel,
Vättö Keijo. Kyrkkaffe.

Äntligen gudstjänst!
Coronarestriktionerna tillåter nu att kyrkorna öppnar
sina dörrar för gudstjänstbesökare igen. Kolla in annonseringen i din församling och pricka in en gudstjänst i kalendern!

KRISTINESTAD Musik

MALAX Information

Öppna portar

Pastorskansliet har
sommaröppet

I samband med kulturevenemanget Öppna portar är Kristinestads
kyrka öppen lördag 19.6 kl. 12–16. Musik kl. 14–14.30: Tom Berg
man flöjt, Olle Nilsson orgel.

Pastorskansliet är öppet 1.7–31.7 onsdagar kl. 10-13. Övriga tider tas kontakt med
präst.
Kaplan Kristian Norrback, nås 5.7–31.7 på
tel. 050-598 1700.
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KRISTINESTAD Konsert

Toner i ljus och gestalt
Konsert med Marianne Maans och Sofia Lindroos
i Kristinestads kyrka fredag 18.6 kl. 18 och i Side
by kyrka lördag 19.6 kl. 18.
Konserten är en meditativ musikalisk helhet
som riktar sig både till den som bara vill njuta av
lugn musik i kyrkans atmosfär, men även till den
som är mera specifikt intresserad av tidig kyrko
sång, folkliga koraler och folkmusik. Musiken vi
lar i traditioner från flera hundra år tillbaka men
tar sig nya uttryck med två röster och två violiner.
Konsertens längd är ungefär en timme.

son, lit., Lindén-Liljehage.
To 17.6 kl. 19: Sång i sommarkvällen till
förmån för GA 2021. Medverkande: Gerd
Lindén-Liljehage, Anders Blomberg, Ulla-Maj
Wideroos och Birgitta Lillbäck Engström.
Sö 20.6 kl. 12: Gudstjänst. Ingvesgård, Sam
Lindén, Laudatekören.

KOLU M N E N

Övermark

Sö 13.6 kl 10: Högmässa. Jakobsson, Heikkilä.

Pörtom

Sö 13.6. kl 18: Sångkväll till förmån för Ge
mensamt Ansvar i Pörtom kyrka. Seniorkö
ren, Pörtom Musikgäng, Heikkilä.
Sö 20.6 kl. 12: Högmässa med konfirma
tion. Sundqvist, Lindén-Liljehage, Sjölan
der, Långkvist.

DANIEL NORRBACK

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

Sö 13.6 kl. 14: Gudstjänst i kyrkan. Englund.
Ti 15.6 kl. 18: Gemensamma kyrkofullmäk
tige sammanträder i kyrkhemmet i Malax.
Sö 20.6 kl. 14: Gudstjänst i kyrkan. Torn
berg, Brunell.

Vedlidrets
och tystnadens
evangelium

MALAX

Fr 18.6 kl. 18: Konsert med Marianne Maans och Sofia
Lindroos i Krs kyrka.
Lö 19.6 kl. 12: Öppet hus, musik i kyrkan 14-14.30:
Tom Bergman flöjt, Olle Nilsson orgel.
Lö 19.6 kl. 18: Konsert med Marianne Maans och Sofia
Lindroos i Sideby kyrka.
Sö 20.6 kl. 10: Konfirmationsmässa i Lappfjärds kyrka.
Norrback Daniel, Martikainen Anna Karin.
Sö 20.6 kl. 18: Gudstjänst i Krs kyrka. Norrback Da
niel, Martikainen Anna Karin.

NÄRPES

SÖ 13.6 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Leif
Snellman, Loviisa Tuomisto.
SÖ 13.6 kl. 14: Bandad gudstjänst via Ma
lax-TV och Youtube.
SÖ 20.6 kl. 10: Konfirmationsmässa i kyr
kan. Tornberg, Peter Brunell.
SÖ 20.6 kl. 14: Bandad gudstjänst via Ma
lax-TV och Youtube.
SÖ 20.6 kl. 15: Lutherläsarna rf:s möte i KH.
Kyrkkaffe.

PETALAX

Lö 12.6 kl. 11.30-13.30: LAXSOPPA säljs som ”hämt
mat” i Norrnäs bönehus. (Ta med eget kärl)
Sö 13.6 kl. 12: Högmässa. Ingvesgård, pred., Jakobs

Sö 13.6 kl. 12: Gudstjänst i kyrkan. Englund.
Ti 15.6 kl. 18: Gemensamma kyrkofullmäk
tige sammanträder i kyrkhemmet i Malax.
Sö 20.6 kl. 12: Gudstjänst i kyrkan. Torn
berg, Brunell.
To 24.6 kl. 18: Barockkonsert i kyrkan med
Erica Nygård och Niels Burgmann.

NÄRPES Hämtmat

PETALAX Konsert

Soppförsäljning

Barockkonsert

Lördagen 12.6 kl. 11.30–13.30 finns laxsoppa
till försäljning i Norrnäs bönehus. Kom ihåg
att ta med ett eget kärl för soppan!

Torsdag 24.6 kl. 18 blir det barockmusik i
Petalax kyrka med flöjt och orgel-duon
Erica Nygård och Niels Burgmann.
Välkommen!

www.narpesforsamling.fi

Närpes

I BÖRJAN AV MAJ denna vår har jag haft tre sköna och
efterlängtade semesterveckor. Som kyrkoherde och som
pappa till en 7-åring, en 5-åring och en 1-åring har jag
ständigt (o)ljud, prat och allsköns ståhej omkring mig.
Genom mitt arbete får jag träffa många människor och
arbeta med många teoretiska saker. Att fungera som
kyrkoherde innebär många grubblerier: ”Hur ska för
samlingen tackla det och det problemet?” Ja, man tän
ker så mycket emellanåt att hjärnan nästan kokar över.
Eftersom jag allt som oftast har ett överflöd av sociala
kontakter och tankearbete så är det mest avkopplande
för mig att någon gång få uppleva motsatsen: det vill sä
ga ensamhet, tystnad och praktiskt arbete. Den ultima
ta avkopplingen är om jag lyckas kombinera alla dessa
tre saker samtidigt.
DETTA INTRÄFFADE faktiskt nyligen, då min familj for
till min frus föräldrahem över en långhelg. Jag och kat
ten blev ensamma kvar hemma i Skrattnäs. Dessa dagar
fick jag i lugn och ro bygga mitt vedlider, vilket har varit
denna vårs byggprojekt för mig. Och som jag njöt! För
stå mig nu rätt. Visst älskar jag min familj. Visst är jag i
grunden en ganska sällskaplig person. Och visst i värl
den trivs jag även med att vara kyrkoherde.
Men åtminstone några dagar per år behöver jag få vara
introvert, tänka mina tankar till slut utan att bli avbru
ten, och få skapa någonting med mina händer. I maklig
takt, så man hinner dricka sitt kaffe och njuta av fågel
sången och majgrönskans ljuva dofter.
”VAR SAK HAR SIN TID” (Pred. 3:1), skrev kung Salo
mo för tusentals år sedan. Med byxfickan full med spik
och hammaren i högsta hugg ler jag i vårsolen och tän
ker: ”Tack käre Gud att det nu är vedlidrets och stillhe
tens tid! I Jesu namn, amen.”

Daniel Norrback är kyrkoherde i Kristinestad.
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SYDÖSTERBOTTEN

Stefan Granqvist bor
i centrum av Petalax,
med utsikt över kyrkan.
FOTO: PRIVAT

Talar för samverkan
och samarbete
Stefan Granqvists yrkeskarriär har haft fokus på
produktionsekonomi och ledarskap. In i den kyrkliga förvaltningen kom han av en slump.
TEXT: PIAN WISTBACKA

PETALAX För ett och ett halvt år se
dan gick Stefan Granqvist i pensi
on från jobbet vid Yrkeshögskolan
Novia, där han varit överlärare i pro
duktionsekonomi och ledarskap. Men
intresset för forskning och utveck
ling har inte försvunnit. I synnerhet
är det frågor kring artificiell intelli
gens, maskininlärning och kundana
lytik som engagerar.
Västra Finlands entreprenörshög
skola är ett projekt som han särskilt
brinner för. Entreprenörshögskolan
är nu i planeringsstadiet.
– Det är en hjärtesak för mig. Det
är viktigt att det finns stöd för unga
och för företagandet.
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Det var en som ringde …
I församlingens beslutande organ be
hövs det personer med olika slag av
sakkunskap. Stefan Granqvist är en
representant för den här viktiga grup
pen. Det hela började mer av en till
fällighet.
– Det var en från församlingen som
ringde sent en kväll och frågade om
jag ville ställa upp, och då var jag så
sömnig att jag tackade ja!
Den första perioden i församlings
rådet följdes av flera, och nu har han
varit kyrkligt engagerad i närmare tju
go år. Utöver Petalax församlingsråd
har han suttit både i gemensamma
kyrkofullmäktige och gemensamma

Stefan Granqvist
Är ekonomie doktor. Pensionär sedan
2019. Sysslar med forskning och utveckling, sakkunnig inom näringslivet.
Bor i Petalax. Kommer ursprungligen
från Molpe.
Familj: fru Nina, tre vuxna barn med
familjer.
Intressen: Musik (spelar basgitarr),
fiske, idrott och motion, med skidor som favoritgren. ”Rullskidåkning
är frihet!”
kyrkorådet i Malax kyrkliga samfäl
lighet.
– Jag är intresserad av ekonomi och
förvaltning, och det har gjort sitt till.
Vid årsskiftet var det Stefan Gran
qvists tur att ta över som vice ordfö
rande i församlingsrådet
– Vi har en bra församling i Petalax
med en fin kyrkbacke och fokus på
verksamheten där. Det ekonomiska
resultatet under det senaste året har
varit hyggligt. Det är ju inte tänkt att
en församling ska vara ett vinstmaski
neri, utan det hela ska gå ihop.
Samarbetet i samfälligheten funge
rar bra, konstaterar han. Ändå är det
ingen självklarhet att allt rullar på

»Det är inte tänkt
att församlingen
ska vara ett vinst
maskineri.«
smärtfritt. Det ligger mycket möten
och arbete bakom.
– Den senaste perioden har nästan
varit den bästa, och vi har kunnat re
sonera öppet om saker och ting. Vi
är tre församlingar som kämpar på.
En sammanslagning av de Petalax,
Malax och Bergö församlingar tack
ar han bestämt nej till.
– Fusioner är ett stendött fenomen!
Men samarbete och samverkan går
bra.
Vad är sommar för dig?
– Sol, vind och vatten! Jag åker ut
och fiskar så fort jag har en chans.
Jag har sysslat med fiske sedan jag
var sex år gammal, i alla dess former.
Favoritstället är fritidsstugan i
skärgården, där familjen gärna hål
ler till under lediga dagar.
– I sommar ser jag också fram emot
att få träffa kolleger och tidigare stu
derande och umgås med dem.
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KORSHOLM

PÅ GÅNG LOKALT
KVEVLAX, SOLF
REPLOT, KORSHOLM

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

”Det är musik jag
ska hålla på med”
Först tänkte hon ”inte kan jag jobba med
musik”, sedan insåg hon att det var det
hon gjort mest. Heidi Lång är van att
spela i kyrkan. Nu får hon första gången
pröva på alla delar i kantorsjobbet.
TEXT: EMELIE WIKBLAD
SOLF 27-åriga Heidi Lång är Solfs församlings
nya tf kantor. Hon bor i Vasa men kommer från
Veikars i Korsholm.
– Musiken har alltid varit ganska självklart
med i mitt liv. Mina föräldrar har sjungit i kör,
mamma är lärare i lågstadiet och har mycket
musikundervisning.
Hennes väg till att ha musiken som yrke har
ändå inte varit helt rak.
– Jag hade någon tanke om att man inte kan
jobba med musik, att man inte får jobb.
Efter gymnasiet studerade hon först en termin på läkarprogrammet vid Karolinska institutet i Stockholm.
– Men jag trivdes inte så bra där, jag mådde
inte så bra under den perioden.
Hon flyttade tillbaka hem och började istället studera japanska, ett språk och en kultur som länge intresserat henne.
– Under den här perioden behövde jag något som bara kändes roligt och lustfyllt. Japanologin blev som tre mellanår där jag hade tid
att fundera på vad jag egentligen ville göra.
– När det var klart hade jag börjat få en känsla av att det ju nog är musik jag ska hålla på
med i alla fall. Jag började inse att en majoritet
av alla jobb jag haft hade med musik att göra.
Hon har jobbat som kantorsvikarie och haft
piano- och orgelelever. Både delarna intresserade henne, undervisningen och kyrkomusiken.
– Jag ville hålla båda dörrarna öppna.
Hon började studera till musikpedagog med
piano som huvudinstrument och blir nu färdig
med de studierna. Vid sidan har hon tagit orgellektioner och betat av kyrkomusikämnena.
Vad gillar du med kyrkomusiken?
– Jag tycker om att det kan vara så varierande.
Det är flera olika instrument, man får jobba
på många olika ställen och med många olika
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Heidi Lång
har mycket
erfarenhet
som vikarie
och tycker
att det ska bli
roligt att se
hur det känns
att jobba som
kantor ”på
riktigt”. FOTO:
JACOB ÅBERG

saker. Det ingår också mycket undervisning i
kyrkomusikjobbet.
Vad betyder församlingen för dig själv?
– Kanske lite samma sak som med musiken,
det har alltid varit med som en naturlig del.
Hon har varit med i verksamheten sedan hon
var liten, i musiklek och körer. Som tonåring
kändes kyrkan inte så intressant, men sedan
har det kommit smygande tillbaka.
– Idag trivs jag väldigt bra i församlingen.
Solfs församling är bekant för Heidi Lång
sedan flera år tillbaka. Församlingens tidigare kantor Karolin Wargh var hennes pianolärare och Heidi blev tillfrågad om hon kunde
tänka sig vikariera under sommarsemestern.
– Då hade jag egentligen aldrig spelat orgel.
Som vikarie handlar det mest om att spela
på gudstjänster och förrättningar.

– Jag tycker mycket om begravningar faktiskt, där känns det som att man gör någonting meningsfullt: att kunna ge den där stämningen via musiken.
Den största nya grejen blir att leda körer.
– Jag är ganska ny som sångare själv, så det
känns som att det kan bli en liten utmaning.
Men det verkar också jätteroligt.
På fritiden gillar Heidi Lång att resa. Annars
är hon en person som trivs med att vara hemma och pyssla med olika saker.
– Jag tycker om att sticka, se på serier.
Var känner du dig mest hemma?
– Direkt ser jag min familj framför mig. Inte
spelar det så stor roll var det är. Jag tycker jättemycket om när vi samlas hela familjen och
alla släktingar. Jag tycker att vi alltid har väldigt roligt tillsammans.
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Liv i gemenskap
– KU:s sommarläger
landar i Kvevlax
Kom med på en dag fylld med roligt program
fredag 30.7! Kyrkans Ungdom ordnar program
som passar både barnfamiljer, unga vuxna och
äldre. Det ordnas parallellprogram för alla åldrar. Mats Nyholm från S:ta Clara i Stockholm
deltar med bibelstudier för vuxna, Rebecka
Stråhlman har undgomsbibelstudier och Iselin
Nylund tar hand om de yngre.
Program:
10.00 Liv i gemenskap
10.30 Bibelstudium
12.00 Lunch
14.00 Olika parallellprogram
15.30 kaffe
16.00 Människa – kom fram! Mässa i kyrkan
17.00 Middag
18.30 Festkväll
20.00 Kvällste

KORSHOLMS
PROSTERI
KORSHOLM

Det går att delta under hela dagen, eller bara under en del av dagen. Ifall man deltar i hela dagen kan man anmäla sej via www.kredu.
fi. Den som vill ha mera information om dagen
kan gå in på Kyrkans Ungdoms hemsida för att
ta del av hela programmet och de olika parallellprogrammen.
Ifall man deltar endast under vissa delar av
dagen går det att anmäla sig till pastorskansliet i Kvevlax senast 5.7, tel: 044-546 2301,
må och ons kl. 9-12.

KVEVLAX Sommarsamling

Kaffe och sällskap
på Prästgårdsbacken
Kom och drick kaffe och prata bort en stund ute i det
gröna onsdagen 16 juni kl. 13.00. Vi sjunger tillsammans med Rodney, och om någon vill bidra med en
programpunkt så är det välkommet. Om vädret inte tillåter att vi är ute, så samlas vi inne i församlingshemmet. Alla som är lediga – ung som gammal – är
välkomna med!

Högmässa: sö 13.6 kl 11 i kyrkan och kl 13 i Smedsby
fg. Rune Lindblom och Susanne Westerlund.
SLEF:s konfirmationsmässa: lö 19.6 kl 11 i Korsholms
kyrka. Tomas Klemets, Simon Jern, Niklas Lindvik.
Högmässa: sö 20.6 kl 11 i kyrkan. Mats Björklund och
Susanne Westerlund.
Barnfamiljernas utfärd till Wanha Markki: 29.6.
Anmälan senast 23.6 via sms till 044 712 9425. Utfärden görs med egna bilar, och vi samlas kl 10 på
parkeringen (adressen är Lapuantie 511, Kylänpää).
Församlingen betalar barnens inträde.

KVEVLAX

Sommarens öppethållningstider 1.6-30.7: må kl.
9.15-12, on kl. 9.15-13.
Ekumenisk gudstjänst i Elim: sö 13.6 kl. 18. Magnus
Mikander, Fredrik Kass.
Mathjälpen: ti 15.6 kl. 10 i drängstugan. Utdelning av
matkassar. (Om du inte kommit tidigare – ring diakonissan före så vi vet antal, tel.nr. 0440462312).
Samling på prästgårdsbacken: on 16.6 kl. 13 samlas
vi ute vid prästgården ifall vädret tillåter, vid dåligt
väder är vi i församlingshemmet. Vi umgås över en
kopp kaffe och sjunger tillsammans.
Högmässa: sö 20.6 kl. 10. Emilia Kontunen, Rodney
Andrén.
Mathjälpen: ti 22.6 kl. 10 i drängstugan. Utdelning av
matkassar.

REPLOT

Konfirmationsmässa: sö 13.6 kl. 10 i Replot. Svevar,
Wargh, Kronqvist, Galls.
Gudstjänst: sö 20.6 kl. 10 i Replot. Svevar, Wargh.

SOLF

Gudstjänst: sö 13.6 kl. 10 med Ruth Vesterlund och
Heidi Lång.
Högmässa: sö 20.6 kl. 10 med Ruth Vesterlund och
Yngve Lithén.

SOLF Allsång

REPLOT Kansliet

Sommarallsång vid
församlingshemmet

Sommarstängt på
pastorskansliet

Varmt välkomna och sjung med
oss! Solfs församlings inbjuder till
sommarallsång vid församlingshemmet onsdagen 23.6 kl 18! Vi sjunger våra mest älskade sommarsånger
och -psalmer. Allsångsledare är Birgitta
Lindros och Kerstin Weckström och Heidi
Lång ackompanjerar.
Skicka gärna in önskemål redan på förhand till
solfs.forsamling@evl.fi eller ring pastorskansliet 044
770 8122. Kom med och sjung!

Pastorskansliet i Replot håller dörrarna
stängda 21.6-31.7.
Har man ärenden till kansliet går det
bra att ringa 044 356 0543 under följande tider:
Tisdagar kl. 12-15, torsdagar kl. 9-12.
Församlingarna gör ej längre släktutredningar och ämbetsbevis och dessa kan nu fås genom att ringa Centralregisterenheten i Vasa på tfn 040 759 1204 eller maila till crkr@evl.fi
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KOLU M N E N

Treorna och fyrorna i Helsingby skola hann sjunga för sina diamantpins tillsammans före sommarlovet. Till hösten delas klassen när de blir fyror och femmor. FOTO: SUSANNE WESTERLUND

De fick sina diamantpins
– Det är barnen själva som
drivit projektet i hamn, säger
Susanne Westerlund.

Alla fyra psalmpins samlade på
ett psalmboksfodral. FOTO: SUSANNE
WESTERLUND

TEXT: EMELIE WIKBLAD
När treorna och fyrorna i Helsingby skola klarat av guldnivån i Psalmedaljeskoj ville de ha
en ny utmaning – så på elevernas initiativ uppfanns diamantpinset.
Sedan ville klassen förstås också hinna ta
hem varsitt diamantpins innan sommarlovet.
Sagt och gjort. Korsholms församlings kantorer Susanne Westerlund och Ann-Christine Nordqvist-Källström och Pia Bengts som
är stiftssekreterare för musik jobbade snabbt
för att utforma ett pins och en lista på psalmer för eleverna att lära sig.
Klassen och deras lärare Christina Hammarström kom med förslag. Flera psalmer har anknytning till läroplanen, till exempel Martin
Luther finns med på ett hörn.
Sista veckan på terminen fick Susanne Westerlund pinsen i sitt postfack. När jag talar
med henne har hon precis kommit från skolan.

– De var så stolta: Tänk att vi har varit med
och planerat det här! Och de sjöng fantastiskt
bra och med sådan inlevelse.
En av psalmerna, Över jordens mörka dalar,
fick de till och med sjunga för dess kompositör; Susanne Westerlund ringde upp sin pappa Rainer Holmgård på videosamtal.
Hon säger att det blev en fest och en fin
vi-anda.
– En elev sa: får vi diamantpins så bakar jag
tårta. Så vi hade tårtfest.
Nu hoppas hon att också andra skolor och
klasser vill försöka sig på den nya nivån i Psalmedaljeskoj.

KORSHOLM Ny medarbetare

Nytt ansikte på
begravningsenheten
i Korsholms kyrkliga
samfällighet
Emma Ahlskog kommer från och med 1.6 att
ansvara för begravningsenheten (/gravkontoret) i Korsholms kyrkliga samfällighet!
Om ni önskar boka begravning eller gravskötsel bör ni ringa till henne, tel 040 356 6398
eller skicka e-post emma.ahlskog@evl.fi.

Vi önskar Ann-Katrin (Anki) Svenns ljuvliga
pensionsdagar och Emma varmt välkommen
till Korsholms kyrkliga samfällighet!

ANNIKA LUMME

Naturen är ett
andaktsrum
”HUR KAN MINA fingrar vara så kloka? Hur kan de
veta vad jag har i handen fast jag inte tittar?”
Barns spontana frågor och upplevelser av det som sker
är något av det härligaste som finns. Deras förundran
och intresse av hur människan fungerar, och hur allting
sker i naturen är uppfriskande! Hur många gånger har
jag gått den här vägen utan att egentligen se allt vackert
som Gud dukat upp för mig?

»Hur många gånger har jag
gått den här vägen utan att
egentligen se allt vackert som
Gud dukat upp för mig?«
Naturen kan fungera som ett stort och levande andaktsrum om vi öppnar våra ögon. Tittar vi upp mot himlen
ser vi Guds storhet. Ser vi på en blomsteräng ser vi Guds
skönhet. Ser vi på hur allt samverkar får vi del av Guds
vishet och omsorg.
I MATTEUS evangelium uppmanar oss Jesus att se på
himmelens fåglar hur bekymmersfritt de lever, och att
se på ängens liljor hur de växer. Gud vill i sin kärlek lära oss något av det vi ser.
I Nya testamentet talas också om Solen som lyser både
på onda och goda. Under en arbetsam period uppmanade Jesus sina lärjungar: ”Följ mig till en öde trakt så att
vi får vara ensamma, och ni kan vila er litet” (Mark 6:31).
Naturen är ett fint komplement till allt som Gud vill
förmedla oss genom Bibeln. Genom Bibelns ord skapar
den helige ande tro i våra hjärtan (Rom 10:17). I naturen
får vi styrka av Guds skaparkraft.

Annika Lumme är barnledare i Solfs församling.
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Han tycker om att
hjälpa människor
Han växte upp på en bondgård i Irak. Nu rattar han
traktor och gräsklippare i Solfs församling och förbereder sig för att börja yrkesstudier till hösten.
TEXT: EMELIE WIKBLAD FOTO: SUSANN NABB-VORNANEN
SOLF Muhammed Mashhadani gör
praktik i Solfs församling.
– Jag hjälper till i kyrkan, kör gräsklippare, kör traktor, berättar han.
I höst börjar han studera till
gårdskarl vid yrkesskolan Optima.
Han trivs med att jobba utomhus, att
använda kroppen.
– Jag vill inte sitta hemma.
Han säger att han tycker om att hjälpa människor, att hjälpa till med arbete i skogen och i trädgården.
Det är den sortens arbete som han
är van med. Muhammed Mashhadani
växte upp på en bondgård i Irak. Hans
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familj hade kor och höns och odlade
frukter: apelsiner, citroner, mandariner, dadlar.
År 2014 lämnade han Irak för att
komma undan kriget och for till Turkiet.
– Pappa och mamma sa till mig, far
härifrån.
I Turkiet hörde han människor som
talade om att fara till Europa, ta båt
över till Grekland. Han såg död på vägen, människor som drunknat när de
försökte ta sig över vattnet.
Han kom till Grekland. Sedan gick
han.

– Jag bara gick och gick, stannade
inte. Vi sov i skogen och åt i skogen.
Det var svårt.
På vägen genom Europa hörde han
människor prata om Finland. Det enda han egentligen visste om Finland
var att Nokia kommer härifrån.
Han kom till Finland på hösten år
2015 och hamnade vid Kronvik i Sundom, bodde där i några månader och
sedan ungefär ett år i Korsnäs. Han
minns att där inte fanns så mycket att
göra, det kändes mest som att han bara satt där. Efter det kom han tillbaka
till Vasa, studerade vid Efö, Evangeliska folkhögskolan.
Allt med Finland är annorlunda än
i Irak, människor tänker annorlunda.
– Jag gillar Finland, jag tycker om
människorna här. Det är fint på sommaren och på vintern.
– Jag kan bra svenska, säger han,
men medger sedan att det nog är lite svårt att lära sig. Svenskan är i alla fall lättare än finskan.
Han saknar sin familj i Irak.
– Jag ska snart åka till Turkiet för
att träffa mina föräldrar, de kommer

till Turkiet samtidigt. På sju år har jag
inte sett min familj.
Den enda han träffat är sin lillebror, för två år sedan när de båda var
i Turkiet.
Han har inget problem med att lära känna nya människor. Han tycker om att laga mat och bjuda in grannar och vänner.
– Mycket mat, det är nummer ett.
Om det är hans största intresse
kommer att hjälpa människor på plats
nummer två. Förutom olika utejobb
har han också varit flitigt med och
hjälpt till vid mathjälpen.
Annat han gärna gör på fritiden är
att simma, fotografera och grilla med
kompisar.
Hans närmaste planer är att bli klar
med sin utbildning.
– När jag blir färdig med skolan kanske jag köper ett hus, kanske jag köper en ko och får.
I framtiden vill han gärna ha en familj, barn.
– Här i Finland. Kanske jag bor i ett
hus i skogen.
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JAKOBSTAD, KRONOBY,
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE

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.
Emilia Tikkala är
sommarkantor och
Anna-Pia Svarvar
är sommarteolog i
Jakobstads svenska
församling.

Olika förutsättningar
för sommarvikarierna
Sommarteolog och sommarkantor. Man kan ju tro
att de kommer att jobba mycket tillsammans. Men
Anna-Pia Svarvar och Emilia Tikkala vet än så
länge bara om en gemensam gudstjänst.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
JAKOBSTAD Förutsättningarna för sommarteologen och sommarkantorn är
helt olika. Emilia Tikkala får efter ett
års kyrkomusikstudier på Sibelius-Akademin hugga i direkt och göra det hon
utbildar sig för, spela på gudstjänster
och förrättningar. Men för Anna-Pia
Svarvar räcker inte två års teologie
studier för att vara sommarpräst. Hon
får undervisa på konfirmandlägren och
predika, men inte sköta förrättningar.
Bägge gör nu sin första sommar som
församlingsanställda.
– Jag tror att Jakobstad är en av de
bättre församlingarna att vara i under
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början av studierna. Dels för att den är
tillräckligt stor för att ha många anställda. Dels är den också en väldigt
öppen och välkomnande församling,
säger Svarvar och Tikkala nickar instämmande.
Emilia Tikkala beskriver sig som
Pörtombo som fått ett bra intryck av
Jakobstad. Hon ska långpendla från
hemmet i Pörtom under juli månad.
– Jag blev bekant med Jakobstad
och med församlingen förra året då
jag studerade klassisk sång på Novia. Jag tyckte det kändes som ett
bra ställe. Därför är det trevligt att

vara här, säger hon.
Anna-Pia Svarvar bor i Larsmo och
började studera teologi som vuxen.
Hon har en tandskötarutbildning bakom sig.
– Det går bra att studera i min ålder.
Man ska inte vara rädd att börja studera som äldre om det är det man vill.
Jag har stor nytta av livserfarenheten.
Vilka förväntningar har ni på sommaren?
– Jag hoppas få träffa nya människor
och få förverkliga det jag lärt mig på
skolbänken i praktiken. Att få dra igenom hela helheten med början från
planering, säger Tikkala.
– Jag tycker att det ska bli jätteroligt.
Fast jag varit församlingsaktiv så länge
jag kan minnas har jag aldrig funderat
på vad exakt en präst gör och vad de olika sakerna exempelvis i liturgin bety-

»Gör det med lite
skräckblandad
förtjusning.«

der. Nu får jag se det med nya ögon. Jag
förväntar mig att få se vad prästarbetet
innebär och få klarhet i om det är vad
jag vill göra. Jag gör det med lite skräckblandad förtjusning, säger Svarvar.
Att tänka sig att bli präst skrämmer
henne lite.
– Man har ju en bild av hur en präst
ska vara. Och jag tycker inte jag passar in i den bilden. Men man växer ju
in i uppgiften och jag behöver heller
inte vara som andra.
Tanken på att bli kantor har vuxit
fram hos Tikkala medan hon fått göra
inhopp som kantorsvikarie i Närpes.
– Jag började med musik i ett ganska
sent skede, under skriftskolan. Jag hade
spelat lite gitarr tidigare men jag började spela orgel och piano när jag var 17.
Kantorn i Närpes, Gerd Lindén-Liljehage, gav mig lektioner och samtidigt
fick jag en inblick i hennes arbete. Jag
tyckte det var inspirerande.
Efter ett års studier på Novia i Jakobstad sökte hon till Sibelius-Akademin och kom in.
– Jag visste vad jag ville och arbetade för det.
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JAKOBSTAD

SÖ 13.6 kl. 12.00: Konfirmationsmässa, skriftskola
1, i Jakobstads kyrka, Krokfors, Wester, Mård. Konfirmationsmässan sänds även via församlingens
Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
MÅ 14.6 kl. 9-12: Öppen lekpark i Församlingscentrets lekpark, främst för barn 0-5 år i sällskap med
vuxen.
TI 15.6 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön och
samtal.
SÖ 20.6 kl. 10.00: Konfirmationsmässa, skriftskola
2, grupp 1, i Pedersöre kyrka, Turpeinen, Edman,
Borgmästars, Nylund-Wentus, Anna-Pia Svarvar.
Konfirmationsmässan sänds även via församlingens
Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
SÖ 20.6 kl. 13.00: Konfirmationsmässa, skriftskola
2, grupp 2, i Pedersöre kyrka, Turpeinen, Edman,
Borgmästars, Nylund-Wentus, Anna-Pia Svarvar.
Konfirmationsmässan sänds även via församlingens
Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
MÅ 21.6 kl. 9-12: Öppen lekpark i Församlingscentrets lekpark, främst för barn 0-5 år i sällskap med
vuxen.
TI 22.6 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön
och samtal.

KRONOBY

Sö 13.6 kl 10.00 Strömmad gudstjänst: Terjärv kyrka.
Sö 20.6 kl 11.00 Konfirmationsmässa: Nedervetil
och Terjärv kyrka.
- kl 18.00 Gudstjänst: vid Hospitalskyrkan
Sommarmusik:
Lö 12.6 kl 19.00: Nedervetils kyrka, strömmad. Stefan Lönnquist, Marina Lönnquist.
On 16.6 kl 19.00: Kronoby kyrka, Leni Granholm.
On 23.6 kl 19.00: Kronoby kyrka. Hannes Uunila.

LARSMO

Gudstjänsterna och högmässorna strömmas fortsättningsvis via församlingens YouTube kanal Larsmo församling live. Förändringar i församlingens

NYKARLEBY Sommaröppet

Kyrkorna öppna
Alla tre kyrkorna i Nykarleby församling
är öppna för stillhet, bön eller sightseeing
under tiden 1 juni–31 augusti. Sankta Birgitta kyrka är öppen varje dag kl. 10–16,
Munsala kyrka måndag, onsdag och fredag kl. 9–15 och Jeppo kyrka måndag,
onsdag och fredag kl. 9–15. Välkommen in
med eller utan sommargäster.

verksamhet kan ske med kort varsel. Aktuell information finns på församlingens hemsida.
Sö 13.6 kl. 10 Högmässa: Sjöblom, Forsman, sång
Johanna Lill-Thylin.
Lö 19.6 kl. 14 Konfirmationsmässa I: Lassila, Forsman.
Sö 20.6 kl. 10 Gudstjänst: Lassila, Forsman.
- Kl. 14 Konfirmationsmässa II: Sjöblom, Forsman.

NYKARLEBY

Gudstjänster
Sö 13.6 kl 10 Gudstjänst: Jeppo kyrka, Anderssén-Löf, Ringwall
- kl 12 Högmässa: S:ta Birgitta, Edman, Ringwall
- 13.6 kl 18 Gudstjänst: Munsala fh, med sånger i
sommarkvällen, Edman, Lönnqvist
Sö 20.6 kl 10 Konfirmationsmässa: Jeppo kyrka,
bildströmmas, Östman, Lönnqvist, Häggblom,
Holm-Haavisto, ungdomarna m.fl.
- kl 13 Konfirmationsmässa: Munsala kyrka, Östman, Lönnqvist, Häggblom, Holm-Haavisto, ungdomarna m.fl.
- kl 14.30 Konfirmationsmässa 2: Munsala kyrka
- kl 18 Gudstjänst: S:ta Birgitta kyrka, med sånger i
sommarkvällen, Anderssén-Löf.

Samlingar
Ti 15.6 kl 13 Sommarträffen: Nkby fh, kaffe o andakt,
fri samvaro inne el ute under juni.
To 17.6 kl 13 Målartalko: Jeppo fh, fh målas färdigt
- kl 17.30 Konfirmationsövning: Munsala fh, provning av albor, fotografering, för dem som konfirmeras i Munsala.
- kl 19.30 Konfirmationsövning: Jeppo fh, provning
av albor, för dem som konfirmeras i Jeppo
Lö 19.6 kl 14 Sommarfest: Andra sjön, för nyfinländare o alla andra
Ti 22.6 kl 13 Sommarträffen: Nkby fh, kaffe o andakt, fri samvaro inne el ute under juni.
Vi uppdaterar annonseringen kontinuerligt beroende
på coronarestriktionerna. Följ med på församlingens
webbplats och FB-sidan!
www.nykarlebyforsamling.fi
Kyrkorna sommaröppna
Alla tre kyrkorna i Nykarleby församling är öppna för
stillhet, bön eller sightseeing under tiden 1 juni – 31
augusti. Sankta Birgitta kyrka är öppen varje dag kl.
10-16, Munsala kyrka måndag, onsdag och fredag kl.
9-15 och Jeppo kyrka måndag, onsdag och fredag kl.
9–15. Välkommen in med eller utan sommargäster!

LARSMO Läger

PEDERSÖRE Utflykt

Tältläger i Fagernäs

Möte i Emaus

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

Två kilometer från Lillby mot Kortesjärvihållet ligger
Emaus bönehus. Det är den lokala Slef-föreningen
som byggt och skött om huset.
I sommar hålls möte söndagen den 13 juni klockan 14 och nattvardsgudstjänst den 27 juni klockan
13 i Emaus bönehus.
Det går också bra att ha bönehuset som mål för
en utfärd en helt vanlig vardag. Föreningens medlemmar har gjort en liten utställning och har öppnat
en bokholk ute på trappan. I bokholken kan man
låna böcker dygnet runt.
Ifall utflykten till Purmo sker en tisdag kan man passa på att besöka tältcaféet intill
Kyrkhemmet på Sisbacka, och dricka kaffe och leka i parken en stund.
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Fre 11.6: kl. 18-20 K-12 i Esse: Utespel vid Fyren.
Sö 13.6: kl. 10. Högmässa: Esse kyrka. Svenfelt,
Öhland, Ellfolk-Lasén.
- kl. 10. Högmässa: Pedersöre kyrka, strömmas via
Youtube. Österbacka, sommarteologen Kevin Nyfelt,
sommarkantorn David Hellman.
- kl. 14. Möte: Emaus bönehus, Magnus Dahlbacka.
- kl 18 Gudstjänst: Forsby bykyrka, Österbacka. Efteråt årsmöte.
- kl. 19.30. Högmässa: Purmo kyrka. Svenfelt, Ellfolk-Lasén.
On 16.6: kl. 13. Kort gudstjänst: Esse kyrka. Granlund. Vi tar emot nattvarden där vi sitter i bänkarna.
Om du behöver taxiskjuts ring Åsa Eklund tel. 0403100446 eller Maria Emet tel. 040-3100447 senast
14.6. Ellfolk-Lasén.
Sö 20.6: kl. 10. Gudstjänst: Esse kyrka, strömmas
via Youtube. Granlund. Lovsångsteam Jonas & the
Singers, Pandey.
- kl. 12. Högmässa: Purmo kyrka. Granlund, Nyfelt,
Hellman.
- kl 10 och 13 Konfirmation: Pedersöre kyrka.
Strömmas via Youtube. Österbacka, Svenfelt, Pandey.
To 24.6: kl. 14. Sångstund: Essehemmet, Eklund
Lö 26.6: kl. 10. Högmässa: Pedersöre kyrka. Österbacka, Pandey
- kl. 10. Gudstjänst: Purmo kyrka, strömmas via
Youtube. Svenfelt, Hellman
- kl. 13. Högmässa: Esse kyrka. Svenfelt, Ellfolk-Lasén
Sö 27.6: kl. 10. Konfirmation: Pedersöre kyrka.
Strömmas via Youtube.
- kl. 13: Nattvardsgudstjänst: Emaus bönehus. Svenfelt, Ellfolk-Lasén. Kyrkkaffe efteråt.
- kl. 18. Gudstjänst: strömmas via Youtube. Esse
kyrka. Nyfelt, Hellman
Vi söker en vikarie som barnledare till höstens dagklubbar 1.9 2021 till 31.5 2022. Arbetsmängd 73 procent. Behörighetskrav barnledare eller motsvarande
utbildning. Intresserad? Kontakta Annika Snellman,
tfn 0403100448 eller annika.snellman@evl.fi inom
juni.

JAKOBSTAD Sångstund

Sjung in sommaren
Kom och sjung sommarpsalmer
tillsammans med oss i lekparken vid Församlingscentret.
Onsdagen den 16 maj
kl. 18.00 samlas vi utomhus
för att sjunga in sommaren.
Annika Wester och Lisen
Borgmästars leder sången och Jockum Krokfors håller
andakt. Ta gärna med egen stol.
Ifall det regnar så håller vi sångstunden
en annan gång.
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KOLU M N E N

JAKOB EDMAN

Hopp i klimatkrisen
JAG SITTER och förbereder ett pass kring klimathotet som jag ska hålla för konfirmanderna i sommar. Jag googlar runt och möter rubriken ”Klimatångest allt vanligare bland unga”.
Det går inte att undvika frågan – den är alltför närvarande i ungdomars liv idag. Men jag
har svårt att veta hur jag ska närma
mig den. Hur talar man om den globala uppvärmningen med en generation som allt mer börjar tro att allt
hopp är ute?
Jag funderar på frågan om vad som
egentligen är kyrkans roll i krisen.
Kyrkan kan inte vara expert på att
föra fram fakta kring detta. Faktafrågorna är klimatforskarna mycket bättre att
svara på och vi gör klokt i att lyssna på dem.
Lite motvilligt erkänner jag att kyrkans uppgift
inte heller verkar vara att gå i täten för klimatengagemanget. Det är viktigt, men man måste medge att människor utanför kyrkan många
gånger gjort ett bättre jobb här. Kyrkans unika
bidrag tror jag inte ens handlar om den teologiska tanken om att Gud satt människan att råda
över jorden. Det är visserligen sant, men samtidigt är det en idé som missbrukats genom historien och bidragit till dagens kris. Människor
verkar inte längre behöva den tanken för att
förstå att vi har ett ansvar för planeten.

MINA ÖGON faller på ytterligare en rubrik: ”80
procent av Sveriges unga har klimatångest.” Och
jag tänker att det kanske är här vi hittar kyrkans
roll. Kyrkan är bärare av hopp. I tider när allt fler
misströstar behöver kristna vara hoppets tecken i
världen. Och hopp, enligt kristendomen, handlar
inte om optimism. Det handlar inte
om att blunda för hoten och invagga
sig i falsk trygghet. Nej, hoppet har
sin grund i vår förtröstan på Gud. Vi
litar på att den Gud som uppväckte Jesus från det döda inte kommer
att överge sin skapelse. Vi håller envist fast vid hans löften om att rädda och upprätta den värld som han
själv förenat sig med när han blev människa.
Att vara hoppets tecken i världen betyder framför allt att gå i den riktning som hoppet pekar.
Hoppet säger att det är möjligt att ändra på vår
livsstil. Det är möjligt att vända om från beteenden som skadar miljön. Det är möjligt att blicka
framåt. Det är möjligt att skapa, bygga upp och
sätta barn till världen. Trots att framtiden är oviss.
Det hoppet behöver vi som kyrka ge
människor idag, framför allt de unga som allt
mer kämpar med klimatångest. Det kommer
att vara mitt mål när jag möter konfirmanderna i sommar.

»Det är
möjligt
att vända
om.«

Jakob Edman är församlingspastor i Jakobstads svenska församling.
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PÅ GÅNG
LOKALT

Moa Eklund, Herman Björk och Emilia Westersund är några av hjälpledarna på sommarens skriftskolläger.

Som hjälpledare
får man ha kul
Som hjälpledare får man nya vänner, både bland konfirmanderna och bland de
övriga ledarna. Och så får man ha kul.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

JAKOBSTAD Också i sommar tar Moa Eklund,
Emila Westersund och Herman Björk en vecka
ledigt från sina sommarjobb för att kunna delta i församlingens skriftskolläger på Pörkenäs som hjälpledare.
– Man är inte hjälpledare för pengarna, säger Herman.
– För mig betyder lägerveckan sovmorgnar, säger Emilia som ska jobba på ett bageri i sommar.
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»Vi tar
in alla i
gruppen
och lattjar
på.«

Moa ska jobba på Pörkenäs i sommar så hon
kommer att vara ledig på sin arbetsplats under lägret. Hon ser ändå lägret som semester.
– Jag ville blir hjälpledare då jag såg hur roligt hjälpledarna på mitt skriftskoleläger hade. En av dem sa att man får göra allt roligt
lägret, men man slipper lektionerna. Lektionerna är ju förstås de roligaste, men det lät
lockande, säger hon.
– Jag blev hjälpledare för att träffa nya
människor. Och för att ha kul, vilket jag ser
som en vinst. Det kan komma lite motgångar ibland men man får lösa dem vartefter. Har
vi en dålig stämning bland ledarna går det ut
över konfirmanderna, säger Emilia.
Kul har de. Så pass kul att de börjat umgås
på fritiden också.
– Det är ganska bra att vi känner varandra
från förr för då får vi koncentrera oss på att
lära känna konfirmanderna, säger Moa.
Idealet är att det finns en hjälpledare på sju
konfirmander. Varje år utbildar församlingen
nya hjälpledare för lägren.
– Jag ser det inte som något problem att nya
hjälpledare skulle känna sig utanför. Vi tar
in alla i gruppen och lattjar på, säger Emilia.

De tre är jämngamla och har varit hjälpledare på mellan tre och fem läger var hittills.
– Alla läger är olika och det är jätteintressant att se hur det gruppdynamiken, ledarteamet och konfirmanderna funkar. Det är
kul med alla olika personligheter och man lär
känna många människor under lägerveckan.
Jag lär mig något nytt varje år, säger Herman.
– Jag tycker lägren blir bättre efter onsdagen när konfirmanderna börjar bli lite trötta
och inte längre orkar vara coola. Då kan man
ha ordentliga konversationer med dem och
man får en bättre gemenskap, säger Emilia.
Herman har många goda lägerminnen som
hjälpledare.
– Men jag tycker om kvällsandakterna och
speciellt ljusandakten i kapellet på lördagen.
Den är jättemysig, säger han.
Också Moa nämner kvällsandakterna som
lägerminnen.
– Jag gillar stämningen när allt lugnar sig
och det börjar bli mörkare, säger hon.
De tre är sannolikt också framtida ledare.
Samtliga har sökt eller kommit in till pedagogiska studier i Vasa.
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I DIN FÖRSAMLING

PROGRAMMET
UNDER TIDEN
11.6–24.6

Saknar du någon församling? Du hittar de övriga på kyrkpressen.fi
FOTO: SANNA KROOK/KYRKANS BILDBANK

Äntligen
gudstjänst!
Coronarestriktionerna
tillåter nu att kyrkorna
öppnar sina dörrar för
gudstjänstbesökare igen.
Kolla in annonseringen
i din församling och
pricka in en gudstjänst
i kalendern!

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
ESBO

Kyrkdörrarna är öppna!
Välkommen till högmässan i Esbo domkyrka sö 13.6 och 20.6 kl. 12.15. Kyrkan
är indelad i 8 sektorer med plats för 10
personer per sektor, totalt 80 pers. Vi
följer myndigheternas anvisningar om
säkerhetsavstånd och ansiktsmasker.
Högmässorna streamas också på Facebook till slutet av juni.
Esbo domkyrka är vägkyrka under
sommaren och öppen alla dagar kl. 1018, utom då förrättningar och övningar
pågår. Kyrkguider är på plats vardagar
kl. 11-16.30 t.o.m. 8.8.
Musik i sommarkvällen: Esbo domkyrka sö 13.6 kl. 19. Toner i ljus och gestalt.
Sofia Lindroos, sång & fiol; Marianne
Maans, fiol & sång. Folkmusik och gregoriansk kyrkosång flätas samman. Om
restriktionerna tillåter ordnas konserten
med begränsat deltagarantal och fritt
inträde. Om restriktionerna gäller streamas den på YouTube, Espoon tuomiokirkko. Konsertserien fortsätter varje
sö kl. 19 t.o.m. 26.8.
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Sommarträff: Olars kyrka, svenska
sidan, ti 22.6 kl. 13-14.30 ”Du lindar av
olvon en midsommarkrans och hänger den om ditt hår”...Vill du höra hur
sången fortsätter? Välkommen för att
uppleva midsommarstämning - vi bjuder på salt och sött och avslutar kanske
med en midsommarvals! Vi träffas utomhus och följer säkerhetsanvisningar
och coronabegränsningar.
Hobbyklubbar för skolbarn hösten
2021: Klubbarna är främst tänkta för
barn i åk 2, 3 och 4. Andra barn får
också delta om det finns plats. Kockis & Sportis-klubbarna hålls i Köklax
kapell på tisdagar och fredagar och i
Sökö kapell måndagar kl. 14–16. Barnen tar sig till klubben på egen hand.
Program: matlagning, sport, pyssel, lek.
Lätt mellanmål serveras. Mer info och
elektronisk anmälning senast 20.6:
www.esboforsamlingar.fi/kom-med/
barn-och-familj/barn-i-skolaldern
Platserna fördelas i anmälningsordning.
Start vecka 34. Pris: 1 dag/ vecka 40
€, 2 dagar/vecka 70 € för höstterminen. Möjlighet att ansöka om befrielse
från avgift. Mer info: helena.aitti-lindberg@evl.fi, 040 7636 250.

Diakonin stöder och hjälper: Ta kontakt
med diakonerna Nina, Taina och Henrika
per telefon och e-post: Nina 050 432
4323, nina.wallenius@evl.fi, Taina
040 547 1856, taina.sandberg@evl.fi,
Henrika 050-597 3313, henrika.lemberg@
evl.fi samt på WhatsApp, Facebook eller
med elektronisk tidsbokning: https://
asiointi.espoonseurakunnat.fi/home. Mer
info också på www.esboforsamlingar.fi/
stod-och-hjalp/samtalshjalp
Aktuell information om verksamheten
får du på esboforsamlingar.fi och på
sociala medier. Du kan också ringa
församlingens kansli, 09 8050 3000,
vardagar kl. 9–13.

GRANKULLA

Sö 13.6 kl. 12: Högmässa i Grankulla
kyrka, Roger Rönnberg, Heli Peitsalo.
To 17.6 kl. 13.30–15: Sommarcafé på
kyrkans innergård, Ulrik Sandell, Barbro
Smeds.
Sö 20.6 kl. 12: Högmässa i Grankulla
kyrka, Sini Aschan, Barbro Smeds.
To 24.6 kl. 9.30–10.30: Diakonimottagning och brödutdelning i kyrkans aula.
Kl. 13.30–15: Sommarcafé på kyrkans
innergård, Sini Aschan, Catherine Granlund, Barbro Smeds.

KYRKSLÄTT

Sö 13.6 kl. 10: Mässa i Haapajärvi kyrka
(30 deltagare, ingen anmälan)
Må 14.6: Elektronisk anmälan till diakonins läger på Räfsö 8–10.8.2021 har
öppnats på vår hemsida. Anmälningstid
14–30.6, begränsat antal platser.
Sö 20.6 kl. 10: Mässa i Haapajärvi kyrka
(30 deltagare, ingen anmälan)
To 24.6 kl.10–12: sommarcafé ute på
Prästgården. Frivillig avgift till förmån
för vår vänförsamling Risti kogudus i
Estland. Även take Away möjlighet.
Lö 10.7 kl 14–18: Dopdag i Haapajärvi
kyrka. Små barn, stora barn och vuxna
är välkomna till dop på församlingens
dopdag. Församlingen står för arrangemang och bjudning. Faddrar och den
närmaste familjen och vänkretsen är
välkomna att delta. Anmälan till dopdagen tas emot till kansliet senast 6.7.21.
Pastorskansliet betjänar under coronaepidemin i första hand per telefon eller
epost må–to kl. 9–11.30 & 12.30–15.
Fredagar stängt. Tel. 040 350 8213.
Epost: kyrkslatts.svenska.forsamling@
evl.fi. www.kyrkslattsforsamlingar.fi
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TAMMERFORS

Sön 13.6 kl. 11: Högmässa i Svenska
Hemmet, Kim Rantala, Petra Perttula
Sön 20.6 kl. 11: Gudstjänst i Svenska
Hemmet, Roger Rönnberg, Petra Perttula

VANDA

HELSINGE KYRKA S:T LARS
Högmässa: sö 13.6, 20.6 kl. 10.
sö 13.6 gästande predikant TD Sini Hulmi
Midsommardagens gudstjänst: lö 26.6
kl. 10.
Martin Fagerudds avskedspredikan: sö
27.6 kl. 10.
Följ med coronarestriktionerna i kyrkan
på vår hemsida www.vandasvenskaforsamling.fi
Högmässor från Helsinge kyrka S:t
Lars kl. 10 strömmas via församlingens
YouTube kanal.
Helsinge kyrka S:t Lars sommaröppet:
må kl. 12 - 18 och ti – fr kl. 11 – 19. Guide
på plats fr.o.m. 14.6 kl. 11 - 18. Gruppguidning reserveras i förväg via evenemangskoordinator Susanne Lönnqvist
050 5594782. Vi följer rådande coronarestriktioner.
DICKURSBY KYRKA  
Stationsv. 12a
Sommarcafé för alla åldrar: i Dickursby
kyrka, Stationsv. 12a. ti 22.6, 13.7, 10.8
kl. 13. Kom och träffa oss på plats! Vi
bjuder på kaffe med tilltugg. Kort andakt. Diakoniarbetarna medverkar.
ÖVRIGT
Tidig morgonfågel: to 17.6 kl. 8 i prostgårdsparken, Kyrkov. 45. En halvtimmes lätt morgonstretch. Ta med egen
gympamatta. Frivillig betalning till förmån   för Gemensamt Ansvar. Info: heidi.salminen@evl.fi, tfn 050 330 1828.
Sommarroligt för ensamförsörjande
barnfamiljer:
Kom och träffa andra ensamförsörjare

på sommaren på tre olika utfärder!
15.6: Sveaborg, träff vid Sveaborgsfärjan
kl. 12
29.7: Picknick vid Hanaböle träsk/Sandudds badstrand kl. 12 - 16
10.8: Bowling i Flamingo kl. 17 - 18
(egenandel 5€/ familj)
Med på utfärden är diakon Heidi Salminen och församlingens hjälpledare. Förhandsanmälning tfn 0503301828.

HELSINGFORS
PROSTERI
JOHANNES

GUDSTJÄNSTER
Högmässa: söndagar kl. 12 i Johanneskyrkan. 88 personer välkomnas
att fira högmässa på plats i kyrkan.
Predikan filmas och publiceras på söndagskvällen.
Högmässa: lördag 26.6 kl. 12 i Johanneskyrkan. 88 personer välkomnas
att fira högmässa på plats i kyrkan.
Predikan filmas och publiceras på söndagskvällen.
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 (johannes.fors@
evl.fi, 09 2340 7700).
BARNFAMILJER
Musiklek utomhus: tisdagar (fram till
22.6) kl. 10.30 för barn i åldern 6 mån–
1,5 år och fredagar kl. 9.30 för barn i
åldern 2–5 år på Hörnans innergård.
Anmälan till heidi.aberg@evl.fi.
Babyrytmik utomhus: fredagar (fram till

ESBO

Kom och upplev midsommarstämning!
Sommarträff: Olars kyrka, svenska sidan, ti 22.6 kl. 13–14.30.
Vi bjuder på salt och sött och avslutar kanske med en midsommarvals! Vi träffas utomhus och följer säkerhetsanvisningar och coronabegränsningar.
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18.6) kl. 10.30 för de allra minsta barnen
på Hörnans innergård. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi.
GEMENSKAP
Sommarandakt: onsdagar kl. 13.30 i
Drumsö seniorhus, Norrsvängen 1–3.
Vid regn välkomnas endast husets
inneboende och vi samlas inomhus, vid
vackert väder samlas vi på innergården
och personer som inte bor i Seniorhuset är då också välkomna. Kaffe och
dopp serveras efter andakten kl. 14. Vi
hoppas på vackert väder!
MUSIK
Klavertramp: En halvtimme orgelmusik
varannan torsdag kl. 12 i Berghälls kyrka, strömmas via Kallion seurakuntas
kanaler.
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla
kyrkan. Strömmas via facebook.com/
helsingintuomiokirkkoseurakunta.
UNGDOMAR & UNGA VUXNA
Poddarna Typ Livet- och Typ Amen: för
unga vuxna. Finns på Spotify!
Besök ungdomsarbetets hemsida
johannesungdom.wordpress.com för
senaste nytt!

MATTEUS

ANDLIGT LIV
Gudstjänst i kyrkan och online: Matteuskyrkan, söndagar kl. 10. Följ med
direkt via Matteus församlings Facebooksida och delta i gudstjänstgemenskapen i kommentarsfältet. Hittas
också på församlingens Youtube-konto
samt hemsida. Mera information på
hemsidan www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Nattvard varje torsdag: Vi samlas högst
tio personer åt gången i Matteuskyrkan,
Åbohusvägen 3, varje torsdag kl. 18.
Den som vill fira nattvard måste anmäla
sig på förhand till Juho Kankare tfn 0503803957. Vi iakttar alla säkerhetsföreskrifter.
BARNFAMILJER
Musiklek: Tisdag 15.6 ordnas musikleken i samband med Barnens Tisdag på
Lekholmen, start 10:45 från Degerö. För
mera info kontakta musikledare Daniela: daniela.stromsholm@evl.fi eller
besök www.lekholmen.fi/program
SOMMAREVENEMANG
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
Matteussalen på nedre våningen. Anmäl
dig och eventuella allergier till Matteus
kansli (09) 2340 7300 eller matteus.
fors@evl.fi
Missionsvandringar: Välkommen med
på Matteus församlings söndagsvandringar Motion & Mission! Söndag 13.6 kl.
15. Start från parkeringsplatsen vid Aino
Achtés park på Degerö. Annika Steffansson leder vandringen, Ben och Mia
Westerling medverkar. Mer info: Juho
Kankare, juho.kankare@evl.fi eller (09)
2340 7322 samt www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus

Med Metron till Musiken: Klassisk musik
i östra Helsingfors kyrkor hela sommaren! Varje tisdag kl. 19 mellan 8.6 och
24.8 ljuder musiken i en kyrka i östra
Helsingfors. I juni strömmas konserterna
också på församlingarnas Facebooksidor. Gratis inträde, program 10€. Mer
information hittar du på www.metrollamusiikkiin.fi (också på svenska!)
Utfärd till Lekholmen med Matteus:
Söndag 18.7. Vi tar båten från Nordsjö
kl. 15, gudstjänst kl. 16, tillbaka igen
sjutiden. Båtbiljett 3 euro. Anmälningar
till matteus.fors@evl.fi. Begränsat deltagarantal.
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 diakoniarbetare är Carita Riitakorpi 050-380
3986 eller Mari Johnson 050-380 3976

PETRUS

GUDSTJÄNSTER
Du kan följa med online-gudstjänsten
via www.facebook.com/petrusforsamling även utan eget facebook konto.
Sommarens högmässor: Sö 13.6 kl. 10
Åggelby gamla kyrka, sänds även online. Sö 13.6 kl. 13 Munksnäs kyrka. 20.6
kl. 13 Munksnäs kyrka, sänds även online. Ingen gudstjänst i Åggelby 20.6.
Gudstjänst på lägergården Björkebo:
20.6 kl. 13 firar vi gudstjänst som inledning på SLEF:s barnläger. Alla är välkomna med oberoende om man deltar
på lägret eller inte. Lägergården är i
Nummela, Hurrinpolku 1. Kontakta kaplan Ronny Thylin för mer information,
050-3803 548/ ronny.thylin@evl.fi.
Midsommardagens gudstjänst: 26.6 kl.
13 Munksnäs kyrka. Kom men och fira
midsommardagen med en gudstjänst!
Sommarpuls: I juni (inte 27.6) och augusti ses vi utanför Petruskyrkan kl.
15.30 för en avslappnad eftermiddag
med bön, gemenskap, lovsång mm.
Puls är en gudstjänst för alla åldrar. Välkommen med!
Andakter under sommaren: Varje söndag publiceras en andakt på Pulspodden på Spotify och Podbean samt på
facebook.
BARNFAMILJER
Följ Petrus Kidz-gruppen på facebook
och hör mer om barnverksamheten!
ÖVRIGT
Du kan alltid skicka in dina böneämnen: till pray.petrus@evl.fi, per post:
Petrus församling, Skogsbäcksvägen 15,
00630 Helsingfors.
Bibeldagar i Houtskär 7–11.8.21: Bibeldagarna är för personer i alla åldrar och
äger rum på Skärgårdsskolan, med gemenskap och uppbyggelse av Guds ord.
Årets gäst: pastor Hans Lindholm från
Uppsala. Anmälan till Petrus kansli före
22.6. Pris: 220 € vuxen i dubbelrum,
280 € i enkelrum. Meddela e-postadress, postadress, telefonnummer och
dietönskemål.
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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 undervisningen från Puls-gudstjänsterna
på Pulspodden både via Podbean och
Spotify. Under sommaren uppdateras
den varje söndag.

RASEBORGS
PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

Välkommen igen till söndagsgudstjänster i våra kyrkor. Max 50 personer,
munskydd rekommenderas.
Gudstjänst sö 13.6:
- kl. 10 Högmässa: med konfirmation i
Ekenäs kyrka.
- kl. 10 Friluftsgudstjänst: på Museigården i Tenala. Tenala spelmanslag medverkar. Marthorna serverar kyrkkaffe.
- kl. 12 Högmässa: i Snappertuna kyrka.
- kl. 13.30 Teckenspråkig gudstjänst: i
trädgården vid Ekenäs förs.hem (ingång
nära pastorskansliet).
Hur gick det till? Och vad hände sedan?
Sö 13.6 kl. 18: i Ekenäs kyrka tar Anders
Lindström, Wille Westerholm och Anders Storbacka oss med på en tidsresa
till tiden strax före den stora branden i
Ekenäs för 200 år sedan och till tiden
efteråt. Fritt inträde. (Max 50 personer.)
Gudstjänst sö 20.6:
- kl. 10 & kl. 12 Högmässa: med konfirmation i Ekenäs kyrka.
- kl. 10 Högmässa: i Tenala kyrka
Musik i sommarkvällen: med gruppen
Six Notes on 23.6 kl. 19 i Ekenäs kyrka.
Fritt inträde.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

Coronaläget kan förändras, och då kan
evenemangen inhiberas eller ändra karaktär, restriktionerna kan även lätta följ med aktuell information på församlingens Facebook-sida och församlingens hemsida: www.ingaforsamling.fi.
Lö 12.6:
- kl. 10.00–13.00 Diakoni- och missionsbasar: Prästgårdens park. Försäljning av hembakat, handarbeten samt
lotteri. Kaffe med dopp. Till förmån för
insamlingen Gemensamt Ansvar och
diakoni- och missionsarbetet i vår församling. Tua Sandell säljer produkter för
SLEF (Svenska lutherska evangeliföreningen. Lindell.
- kl. 12.00 Invigning av parkbänk: Degerby gravgård. Invigningen utgör en del
av Öppna byars dag.
Sö 13.6:
- kl. 11.00 Radierad musikgudstjänst:
Ingå kyrka. Max antal deltagare: 30
pers. Hellsten, Gustafsson Burgmann.
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Ti 15.6:
- kl. 13.00-14.30 De vackraste sommarsångerna: Prästgårdens park. Tom
Sjöblom, Birgitta Lindell.
Ons 16.6:
- kl. 19.00 Sommarkonsert: Ingå kyrka.
Max antal deltagare: 30 pers. Kammarkören Kampin laulu, dir. Saara Aittakumpu. Fritt inträde, programblad 5 €.
To 17.6:
- kl. 14.00-15.00 Träffa diakonissan:
Ingå kyrka. Lindell.
- kl. 16.30 Utfärd: Stora Fagerö. Avfärd från Ingå småbåtshamn kl 16.30.
Anmälningar senast ti 15.6 tel 09-2219
030 eller e-post: inga.kansli@evl.fi.
Stora Fagerö-gruppen.
Fre 18.6:
- kl. 18.00-18.30 Ljusmeditation: Ingå
kyrka. Max antal deltagare: 30 pers.
Sjöblom.
Sö 20.6:
- kl. 10.00 Högmässa: Ingå kyrka. Max
antal deltagare: 30 pers. Sjöblom, Hultén, Gustafsson Burgmann.
Ons 23.6:
- kl. 13.00 Musikstund: Ingå kyrka. Max
antal deltagare: 30 pers. Ej servering.
Sirkka-Liisa Jussila-Gripentrog, orgel.
To 24.6:
- kl. 14.00-15.00 Träffa prästen: Ingå
kyrka. Hellsten.
OBS!
• Ingå församlings kansli öppet må-ti
kl 9.00-12.00, ons-to endast telefonbetjäning, fre stängt.
• Ingå församlings diakonimottagning
är stängd tillsvidare - ta kontakt per telefon, tel 040-555 2090/Birgitta Lindell
(e-post: birgitta.lindell@evl.fi).n

KARIS-POJO

Äntligen lättar det litet – välkommen
till kyrkan efter en lång paus!
Gudstjänst: sö 13.6 kl. 10 i Karis kyrka.
Gudstjänsten streamas också och kan
ses via församlingens youtube-kanal.
Högmässa: sö 20.6 kl. 10 i Karis kyrka.
Högmässa med konfirmation: sö 13.6
kl. 12 i Pojo kyrka.
Högmässa: sö 20.6 kl. 12 i Pojo kyrka.
Stillhetens bön: to 17.6 kl. 19.30–20.30
i S:ta Katarina kyrka i Karis. Vi samlas
till bön i stillhet varannan torsdag (jämna veckor) kl. 19.30–20.30. Mera information: yvonne. terlinden@evl.fi eller
tfn 044 755 3644.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

SJUNDEÅ

Strömmad konfirmationsmässa: 13.6 kl.
12 och kl. 14.
Sopptisdag: 15.6 kl. 11 i Capella, diakonimåltid á 2€. Soppa,bröd och vatten.
Mässa: söndag 20.6 i S:t Petri kyrka kl.
12.00.
Vänligen se mer info och uppdateringar
på www.sjundeaforsamling.fi

KYRKSLÄTT

Välkommen till Räfsö
på diakonins läger 8–10.8
Lägret riktar sig till dig
som under 2021 haft det
utmanande och behöver
en paus i vardagen. På
programmet står god
mat, bastu och samvaro.
Pris: 45€.
Mera information och
elektronisk anmälan finns
på vår hemsida. Anmälning
14–30.6. Frågor riktas
till jenny.airaksinen@evl.fi,
tfn. 050 376 1488

ESBO STIFT
LOJO

13.6. kl. 12.00: Friluftshögmässa i Vivamo, i
Heliga Birgittas kapell. Kyrkkaffe, kyrktaxi.

DOMPROSTERIET
BORGÅ

Sö 13.6 Kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan, Apostolidou, Eisentraut-Söderström, Hätönen. Strömmas via länk på
www.domkyrkan.fi
Sö 13.6 kl. 16: Pilgrimsvandringen
på Svinö. Vi träffas vid infotavlan till
naturstigen, Svinöstigen 4. Anmäl dig
senast 11.6. till församlingspastor Elefteria Apostolidou, tfn 040 711 2800.
TI 15.6 kl. 12: Orgelkvart i Domkyrkan,
Merja Halmetoja
TO 17.6 kl. 9-11.30: Sommarcafé för
barnfamiljer utomhus på Domprostgården, Finnbyvägen 6. Kom och umgås
med andra familjer tillsammans i vår
egen lekpark. Ta gärna egen matsäck
med. Ingen avgift.
kl. 12: Orgelkvart i Domkyrkan, Minna
Wesslund
kl. 19: Musik i Domkyrkan. Musikensemblen ”Tuohi” framför gammal
musik. Kirsti Apajalahti, barockviolin,
Pieta Mattila, barockcello, Kaisamaija
Uljas, luta/ teorb, Anna Pohjola, violin
och Laura Vihreäpuu, cembalo
Sö 20.6 kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan, Eisentraut-Söderström,
Smeds, Tollander
TI 22.6 kl. 12: Orgelkvart i Domkyrkan,
Eric-Olof Söderström
To 24.6 kl. 12: Orgelkvart i Domkyrkan,
Minna Wesslund
KL. 19: Musik i domkyrkan, Heikki
Hämäläinen, cello, Anne Hätönen, orgel och Eric-Olof Söderström, piano

SIBBO

Mer information: på Sibbo svenska församlings hemsida www.sibbosvenska-

forsamling.fi och Facebooksidan www.
facebook.com/sibbosvenskaforsamling.
En del av våra gudstjänster sänds på
nätet. 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 13.6 kl. 12: Högmässa i Sibbo kyrka.
Strömmas.
Må 14.6 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. Info: milja.
westerlund@evl.fi.
Ti 15.6 kl. 10: Bönepromenad från Kyrkoby församlingshem. Vid regn träffas
vi kl. 10.30 i Prästgården. Kom och be
för viktiga saker i ditt liv, samtidigt som
vi också tar hand om kroppen med lite
motion. Med Sara George.
Sö 20.6 kl. 10: Högmässa i Söderkulla kyrka. Efter mässan ordnas en
pilgrimsvandring till Nilsasgården och
tillbaka till Söderkulla kyrka. Förhandsanmälan till vandringen senast den 17.6
till milja.westerlund@evl.fi.
Må 21.6 kl. 9.30: KaffeClubben i
Landsängens lekpark. Se 14.6.
Må 21.6 kl. 17.30: Min kropp, mitt
tempel i Söderkulla kyrka. Kom och ta
hand om din kropp och själ. Med Sara
George.
Anmälan till församlingens dagklubb:
stänger 24.6. Info på hemsidan. Anmälan till isabella.munck@evl.fi.

ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt:
Sö 13.6 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka,
Harry S. Backström, Hanna Lehtonen.
Sångare från Pargas kyrkokör medverkar. Radieras i Radio Vega kl. 13.03.
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Ti 15.6 kl. 20: Aftonandakt på Bläsnäsudden, Harry S. Backström.
On 16.6 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Harry S. Backström, Hanna Lehtonen.
Sö 20.6 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka,
Päivi Nuotio-Niemi, Hanna Lehtonen.
On 23.6 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Harry S. Backström, Hanna Lehtonen.

KOLU M N E N

Nagu kapellförsamling:
Sö 13.6 kl. 11: Högmässa i Nagu kyrka,
Kjell Granström, Robert Helin.
On 16.6 kl. 15: Sommarkaffe på Nagu
Diakonistugas gård (vid regn i kyrkan),
även onsdagen den 23.6 och 30.6.
Sö 20.6 kl. 11: Högmässa med konfirmation i Nagu kyrka, Kjell Granström, Eeva
Granström, Robert Helin.
Korpo kapellförsamling:
Sö 13.6 kl. 11: Gudstjänst i Korpo kyrka,
Esa Killström, Mikael Granlund.
Sö 20.6 kl. 11: Högmässa i Korpo kyrka,
Esa Kilström, Mikael Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 20.6 kl. 11: Högmässa med konfirmation i Houtskär kyrka, Peter Blumenthal,
Ulla-Maija Söderlund.
Iniö kapellförsamling:
Ingen gudstjänst i Iniö under annonseringsperioden. Följande högmässa i Iniö
firas på midsommardagen kl. 13 i kyrkan.

ÅBO

sön 13.6 kl 12: Högmässa, Domkyrkan
och via www.virtuaalikirkko.fi. Häggblom (pred), Liljeström (lit), Kuorikoski.
ons 16.6 kl 13–15: Sommarcafé, Aurelias innergård. Ingen anmälning behövs.
tors 17.6 kl 10–11.30: Kyrkkaffe på Domkyrkotorget. Kyrkan samarbetar med
Kyrkparkens terass, på tordagarna i juni
och juli kl. 10–11.30 är du välkommen
att njuta av kaffe och diskutera med en
präst. Du kan köpa ditt kyrkkaffe för 1 €.
Malena Björkgren finns på plats.
sön 20.6 kl 12: Högmässa, Domkyrkan
och via www.virtuaalikirkko.fi. Björkgren-Vikström (pred), Häggblom (lit),
Danielsson.
ons 23.6 kl 13–15: Sommarcafé, Aurelias innergård. Ingen anmälning behövs.
tors 24.6 kl 10–11.30: Kyrkkaffe på
Domkyrkotorget. Kyrkan samarbetar
med Kyrkparkens terass, på tordagarna i
juni och juli kl. 10–11.30 är du välkommen
att njuta av kaffe och diskutera med en
präst. Du kan köpa ditt kyrkkaffe för 1 €.
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JAKOB EDMAN

Hopp i klimatkrisen
JAG SITTER och förbereder ett pass kring klimathotet som jag ska hålla för konfirmanderna i sommar. Jag googlar runt och möter rubriken ”Klimatångest allt vanligare bland unga”.
Det går inte att undvika frågan – den är alltför
närvarande i ungdomars liv idag. Men jag har
svårt att veta hur jag ska närma mig den. Hur
talar man om den globala uppvärmningen med en generation som allt
mer börjar tro att allt hopp är ute?
Jag funderar på frågan om vad
som egentligen är kyrkans roll i krisen. Kyrkan kan inte vara expert
på att föra fram fakta kring detta.
Faktafrågorna är klimatforskarna
mycket bättre att svara på och vi gör
klokt i att lyssna på dem. Lite motvilligt erkänner jag att kyrkans uppgift inte heller verkar vara att gå i täten för klimatengagemanget. Det är
viktigt, men man måste medge att människor
utanför kyrkan många gånger gjort ett bättre jobb här. Kyrkans unika bidrag tror jag inte
ens handlar om den teologiska tanken om att
Gud satt människan att råda över jorden. Det
är visserligen sant, men samtidigt är det en idé
som missbrukats genom historien och bidragit
till dagens kris. Människor verkar inte längre
behöva den tanken för att förstå att vi har ett
ansvar för planeten.

MINA ÖGON faller på ytterligare en rubrik:
”80 procent av Sveriges unga har klimatångest.” Och jag tänker att det kanske är här vi hittar kyrkans roll. Kyrkan är bärare av hopp. I tider när allt fler misströstar behöver kristna vara hoppets tecken i världen. Och hopp, enligt
kristendomen, handlar inte om optimism. Det
handlar inte om att blunda för hoten och invagga sig i falsk trygghet.
Nej, hoppet har sin grund i vår förtröstan på Gud. Vi litar på att den
Gud som uppväckte Jesus från det
döda inte kommer att överge sin
skapelse. Vi håller envist fast vid
hans löften om att rädda och upprätta den värld som han själv förenat sig med när han blev människa.
Att vara hoppets tecken i världen betyder framför allt att gå i den riktning som hoppet pekar.
Hoppet säger att det är möjligt att ändra på vår
livsstil. Det är möjligt att vända om från beteenden som skadar miljön. Det är möjligt att blicka
framåt. Det är möjligt att skapa, bygga upp och
sätta barn till världen. Trots att framtiden är oviss.
Det hoppet behöver vi som kyrka ge
människor idag, framför allt de unga som allt
mer kämpar med klimatångest. Det kommer
att vara mitt mål när jag möter konfirmanderna i sommar.

»Det är
möjligt
att vända
om.«

Jakob Edman är församlingspastor i Jakobstads svenska församling.
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