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PÅ GÅNG I STAN 
MATTEUS, PETRUS OCH  

JOHANNES FÖRSAMLINGHELSINGFORS

JAG KAN inte förneka att det känns 
som om det är något extra inspireran-

de med början av januari. Trots att 
skillnaden mellan 31.12 och 1.1 bara 
är en dag känns det ändå som om 
vi korsat något slags osynlig gräns. 
Jag såg någon skriva att det är vik-
tigt att kunna hitta sådana skilje-

linjer, oberoende av hur abstrakta de 
är, för det gör att vi lättare kan lämna 
obehagliga handlingar och upplevel-
ser i det förflutna: det var förra året, 
det är förbi och vi kan blicka framåt 
med mer hopp.

Januari verkar också vara månaden då 
många försöker skapa nya vanor eller hit-
ta en ny hobby. På andra sidan nyårets 
osynliga gräns känns det lättare att ge 

sig själv chansen att prova på något nytt. 
Risken att misslyckas känns på något sätt 
inte lika skrämmande i januari.
Själv har jag inte ställt upp några lång-
siktiga mål alls för det nya året. Jag slu-
tade med nyårslöften redan för många år 
sedan, men två år in i en global pande-
mi känns det extra motiverat att fundera 
mer kortsiktigt. Det är också något väl-
digt befriande i att se min kalender mes-
tadels gapa tom. Så länge jag kan min-
nas har dagarna varit fyllda av skola eller 
jobb och kvällarna av hobbyer och evene-
mang, men nu har yttre omständighet-
er tvingat mig att ta en paus, sätta mig 
ner och andas.

DET ÄR egentligen ganska skönt. Hur 
roliga alla fritidsevenemang än är så krä-
ver de oundvikligen mycket mer energi 
än en hemmakväll, och jag hade inte in-
sett hur trött jag konstant var innan pan-
demin trampade på bromsarna och ka-
lendern tömdes. Ett sant lyxproblem att 
ha, men utmattningen bryr sig inte om 
vad du satt din energi på, bara att du an-
vände den.

JAG VAR aldrig bra på carpe diem tidi-
gare, men om det är något jag lärt mig de 
senaste två åren så är det att planera lite 
mindre och tillåta lite mer spontanitet i 
vardagen. Det var inte något jag trodde 
jag behövde lära mig, jag var väldigt nöjd 
med att planera alla mina dagar, men sin-
nesron jag nu känner kan inte förnekas. 
Det är något djupt ironiskt i hela situa-
tionen, men jag har alltid tänkt att Gud 
måste ha ett sinne för humor. Och det är 
väl ändå bättre att fokusera på det lilla 
goda jag fått ur en förfärlig situation än 
att sörja allt vi mist.

Friheten i en 
tom kalender

»Utmattningen bryr 
sig inte om vad du satt 
din energi på ...«

Hallå där 
Robert Hedengren!
Hans utställning Fertility Now vi-
sas i Värehuset på Aaltocampuset i 
Otnäs 14.1–26.1.

– JAG VALDE namnet för att det speglar utställning-
ens teman om naturens kraft och kärlekens dynamik.  
Och för att namnet väcker uppmärksamhet.

En av tankarna bakom utställningen är att under-
söka de strukturer och den velocitet som finns i natu-
ren, och att försöka isolera och återskapa den i konst-
verken.

– JAG HAR det gångna året arbetat mycket med fa-
ner, och ville nu undersöka de mer expressiva sidor-
na av det materialet genom att till exempel bryta och 
skapa sprickor. Trä är väldigt vackert då det bryts.

JOHAN MYRSKOG

KOLUMN 
Frida Vikström 
 är diplomingenjör.
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Tveka 
inte att ta 
kontakt

vidare till rätt ställe för att få den hjälp den 
behöver. I och med att vi har samarbete 
och kontakt med och till andra instanser 
och vet vart man ska vända sig kan det va-
ra skönt att diakonin åtminstone är första 
steget på väg mot den hjälp man behöver.

Också unga behöver hjälp och stöd
Viivi Suonto jobbar i Johannes församling. 
Till hennes tjänst hör ett särskilt fokus på 
ungdomar och unga vuxna.

– Diakoni är traditionellt något som för-
knippas med äldre personer och inte så 
mycket med unga. Genom ett projekt har 

Diakoner har tystnadsplikt och finns 
till för att hjälpa människor med olika 
behov. De påminner om att ta kontakt 
ifall du har något behov eller bara vill 
prata med en annan människa.

TEXT OCH FOTO: JOHAN MYRSKOG

jag fått möjlighet att göra en satsning och 
jobba för att fler unga som behöver hjälp 
ska hitta till diakonin.

I praktiken har det betytt att hon har be-
sökt olika universitetscampus tillsammans 
med studentprästen.

– De flesta unga vet inte om att det finns 
möjlighet att söka hjälp för olika saker hos 
diakonin, säger hon.

Suonto understryker att unga vuxna och 
studerande behöver lika mycket stöd som 
vilka andra åldersgrupper som helst. 

– Det kan handla om ekonomiska svårig-
heter eller bara om ett behov av att få pra-
ta ut med någon som lyssnar.

Tycker du att den här åldersgruppen 
har börjat hitta till diakonin?
– Mer och mer. Jag har haft över 50 perso-
ner som hört av sig. Några har bara kom-
mit och kollat läget men flera har kom-

Viivi Suonto önskar att fler unga fick upp ögonen för möjligheten att få hjälp via diakonin.

»I Helsingfors verkar det fin-
nas en tendens att bli ensam 
med sina tankar.«

– Det är ganska vanligt att man upplever 
att hela livet måste krisa, att allt måste kra-
scha och att man måste nå absoluta botten 
för att söka hjälp hos diakonin. Men man 
behöver inte mista allt innan det går att få 
hjälp, säger diakon Viivi Suonto.

Hon betonar att olika saker till och med 
kan gå snabbare via diakonin än via övri-
ga instanser.

– Så långt det är möjligt försöker vi själ-
va hjälpa till, annars skickar vi personen 
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Matteus 
församling
Andligt liv 
Matteusmässa: I Matt-
euskyrkan, söndagar kl. 10. 
Följ med direkt via Matteus 
församlings Facebooksida 
och delta i gemenskapen i 
kommentarsfältet. Ström-
ningarna hittas också på 
församlingens hemsida 
www.helsingforsforsamling-
ar.fi/matteus. Förändringar 
i programmet kan ske. Vi 
strömmar under resten av 
januari, och hoppas på sam-
ma i februari. Följ med på 
vår Facebooksida. 
Kvällsmässa: I Matteuskyr-
kan 30.1 kl. 18. En stäm-
ningsfull mässa utan krav 
OBS Ingen mässa kl. 10. 
MU-mässa: Matteus Ung-
doms veckomässor varje 
onsdag kl. 18! Välkommen 
med vare sig du är ung i 
ålder eller själ och hjärta. 
Fr.o.m. 19.1. 
 
Molnet: En bönegrupp som 
är öppen för alla. Du kan 
komma en eller flera gånger. 
Vi träffas varannan torsdag i 
Matteuskyrkan kl. 18–19.30. 
P.g.a restriktionerna träf-
fas vi första gången den 
10.2. Välkommen! Info: Gun 

Holmström, 040 759 6851. 
Mer info finns också på 
hemsidan: www.helsingfors-
forsamlingar.fi/matteus 

Barn och unga    
Musiklek: Musiklek: På 
tisdagar fr.o.m. 18.1 kl. 10 
samlas Matteus musiklek 
online. Välkommen med du 
som är hemma med barn 
och vill prata och sjunga 
bort en stund. För mera info 
och länk till tillfället, kon-
takta musikledare Daniela: 
daniela.stromsholm@evl.fi.
Tweentisdag: Vi hoppas 
kunna fortsätta verksam-
heten i början av februari. 
Öppet hus för unga: Vi 
hoppas kunna fortsätta 
verksamheten i början av 
februari. 

Musik  
Popkören: Vi hoppas kunna 
börja sjunga igen i början av 
februari.  

Kyrkokören: övar online tis-
dagar kl. 18:30. 
Vår Ton: Vi hoppas kunna 
börja sjunga igen i början av 
februari. 

Samling för män: Träffas 
följande gång i februari. 
Kvinnor mitt i livet: Intres-
santa gäster, boksamtal el-
ler promenader. För kvinnor 
i alla åldrar. Vi träffas i Matt-
euskyrkan, Åbohusvägen 3, 
följande gång 7.2. Mer info: 
Helena Salenius, helena.sa-
lenius@evl.fi. 
Stickklubben: Vi träffas igen 
den 3.2 kl. 11. 
 
Behöver du hjälp eller 
stöd?   
Du kan alltid kontakta för-
samlingens anställda och 
diakoniarbetarna om du 
behöver hjälp eller stöd i 
vardagen eller bara någon 
att tala med! Våra diakoni-
arbetare är Carita Riitakorpi 
050-380 3986 och Mari 
Johnson 050-380 3976.

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

Johannes 
församling
Gudstjänster                  
Mässa: söndagar kl. 10 på 
Heikasvägen 7 på Drumsö. 
Högmässa: söndagar kl. 12 i 
Johanneskyrkan, Högbergs-
gatan 12. 
Veckomässan i Johan-
neskyrkan håller paus tills 
restriktionerna lättar.  
För uppdaterad information, 
besök helsingforsforsam-
lingar.fi/johannes. Du kan 

KYRKAN I HELSINGFORS
PROGRAMMET GÄLLER FREDAG 21.1–TORSDAG 3.2

mit flera gånger. Under pandemin har det 
helt klart uppstått en situation där stude-
rande är frustrerade och besvikna över att 
inte känna att man klarar av att studera 
på distans. I Helsingfors verkar det också 
finna en större tendens än på andra ställ-
en att bli ensam med sina tankar.

Finns det något särskilt du vill hälsa till 
den här åldersgruppen?
– Våga ta kontakt! Det finns inget problem 
som är för stort eller litet. Vi diakoner har 
tystnadsplikt och du missar inte annat än 
en timme av ditt liv med att ta kontakt. Vi 
har som sagt samarbete med så gott som 
alla instanser och kan enkelt skicka vida-
re ifall vi själva inte kan hjälpa.

Via församlingarnas hemsidor hittar du kon-
taktuppgifter till en diakon. Det går bra att 
ringa eller att skicka e-post.

MATTEUS Blivande föräldrar

Föda utan rädsla
Praktiska verktyg att använda under förlossningen. För 
både den födande och stödpersonen. Förbered er till-
sammans och hitta er egen coping-strategi som leder 
till en trygg och positiv förlossningsupplevelse. I Matt-
euskyrkan, Åbohusvägen 3, lö den 5.2 kl. 14–18.  Anm. 
Daniela Strömsholm 09 2340 7324 / daniela.stroms-
holm@evl.fi senast sö 30.1. Begr. deltagarantal. Kursen 
är kostnadsfri.

OBSERVERA

På grund av coronaläget och möjliga nya 
restriktioner kan de uppgifter som finns i 
församlingsannonseringen förändras. 
Var goda och kolla aktuella händelser och 
senaste nytt på församlingarnas webbsidor!
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också kontakta pastors-
kansliet med dina frågor 
mån–tis och tors–fre mellan 
kl. 10 och 15 (johannes.fors@
evl.fi, 09 2340 7700).          

Gemenskap       
OBS! Samtalsgruppen Bi-
bel, tro och tvivel hålls på 
Teams 24.1 kl. 18:00. Mera 
info och länk fås av kisa.
korkman@gmail.com. Gäst: 
Fred Lindström.
OBS! Träffpunkt håller paus 
åtminstone i januari pga. 
restriktionerna. Vi följer 
med läget och uppdaterar 
hemsidan då det kommer ny 
information.

Barnfamiljer 
Musiklek är på paus tills 
restriktionerna lättar. Följ 
med uppdateringar på vår 
hemsida samt Johannes 
barnverksamhets Face-
booksida. 

Musik                
Lunchmusik: tisdagar kl. 
12 i Gamla kyrkan. I januari 
streamas lunchmusiken på 
Gamla kyrkans Facebook-
sida (Vanha kirkko).

Ungdomar & 
unga vuxna        
Besök ungdomsarbetets 
hemsida johannesungdom.
wordpress.com för senaste 
nytt! 

JOHANNES FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
Kansliet: må, ti, to, fre 10–15. 
Högbergsgatan 10, tel. 09-2340 
7700.
Lokaler: Johanneskyrkan, 
Högbergsg. 12, Högbergssa-
len och Tian, Högbergsg. 10 E 
(vån. 2), Hörnan, Högbergsg. 
10 (gatuplan), Folkhälsan och 
Majblomman, Mannerheimv. 97, 
Gamla kyrkan, Lönnrotsgatan 
6, Bokvillan, Tavastv. 125, S:t 
Jacobs kyrka, Kvarnbergsbr. 1. 
Drumsö: Heikasvägen 7.

Petrus 
församling
Gudstjänster
Varmt välkommen på guds-
tjänst! Just nu är 30 perso-
ner välkomna på plats, men 
du kan även följa med från 
din hemsoffa.

Högmässa i Munksnäs kyr-
ka: Söndagar kl. 10. Strea-
mas till Petrus facebook.
Högmässa i Åggelby gamla 
kyrka: Söndagar kl. 12. 16 
personer på plats.
Puls-gudstjänst: Söndagar 
kl. 15.30 i Petruskyrkan. En 
gudstjänst i nyare stil för alla 
åldrar. Följ även med guds-
tjänsten via Petrus YouTube. 

Barnfamiljer
Följ Petrus Kidz-gruppen på 
facebook och hör mer om 
barnverksamheten!
Barnens söndag online: Ja-
nuari sö kl. 9-9.30. Då vi inte 
kan vara så många i kyrkan 
samtidigt på söndagar flyttar 
vi online i januari. Vi har nå-
got kort för alla åldrar, också 
dom minsta, genast i början 
på vår träff. Själva innehållet 
är mest för barn från ca 5 år 
uppåt. Välkommen med och 
ha roligt tillsammans!
Musiklek online: Musiklek på 
Zoom to kl. 10–10.30 i januari. 
Musiklek passar för dig med 
barn 0–5 år. Vi sjunger nya 
och bekanta sånger och har 
det roligt tillsammans. Bor 
du någonstans längre borta? 
Nu kan du delta oberoende! 
Ta gärna med maracas (t.ex. 
en kryddburk med makaroni 
fungerar bra) och en färgrann 
sjal. Länk på hemsidan. Har 
du frågor? Kontakta Anne 
Koivula (@evl.fi). 

Bön och andakt
Du kan alltid skicka in dina 
böneämnen: till pray.pet-
rus@evl.fi, per post: Petrus 
församling, Skogsbäcksvä-
gen 15, 00630 Helsingfors.
Förbön och Tack: Ti 25.1 kl. 
19. Tvåspråkig förbönsguds-
tjänst i Munksnäs kyrka. 
Bengt Lassus. Barnpassning 
ordnas. Förbönstelefonen 
öppen må kl. 14.30-16.30, 
ons kl. 18-20, 09-23407171. 
Du kan även sända böneäm-
nen per e-post eller post till 
kontaktuppgifterna ovan. Väl-
kommen både på plats eller 
digitalt via Petrus facebook, 
www.facebook.com/petrus-
forsamling. 30 per-
soner är välkomna på 
plats. Vi uppmuntrar 
till användning av 
munskydd och god 
handhygien.

Missa inte! Bönedygn: 22-
23.1 kl. 17-17. Gud bjuder in 
oss att påverka hur år 2022 
blir genom bön och lovsång. 
Och han kanske har något 
viktigt att säga om vi tar oss 
tid att lyssna? Vi ber kring 
olika viktiga teman under 
dygnet – mer detaljerad 
info finns på Facebook och 
hemsidan. Vi ber mest online 
men ses även utomhus t.ex. 
för bönevandringar i olika 
stadsdelar. Dygnet avslutas 
med streamad Puls-guds-
tjänst på söndag kl. 15.30. 
(30 pers på plats med för-
handsanmälan.) Skicka in 
personliga böneämnen till 
pray.petrus@evl.fi.

Evenemang
Retreat på Snoan inställd: 
Den inplanerade retreaten 
på Snoan 28-30.1.21 är ty-
värr inställd.
Online konferens Disciple22 
- Captivated: Disciple kon-
ferensen ordnas 28-30.1.22 
helt digitalt under temat 
Captivated. Hur ser det ut 
då vi blir så fängslade av 
Gud att vi inte inte vill något 
annat än vara i hans närhet 
och följa honom? Kom med 
på en fantastisk helg med 
huvudtalarna Maria och 

Kim Sjögren från One Heart 
Church i Sverige samt Pekka 
och Anna-Liisa Heikkilä. 
Konferensen är nationell och 
har varit livsförvandlande 
för många under de tidigare 
åren. I år är konferensen helt 
gratis! För att få länkarna till 
streamen och seminarierna 
kan du anmäla dig via hem-
sidan www.disciple.fi. Samla 
några vänner och ta del av 
helgen tillsammans.

PETRUS FÖRSAMLING
www.petrusforsamling.net  
Kansliet: Må-ti, to-fre kl. 10-13, 
ons kl. 13-16, tel. 09-2340 7100. 
Skogsbäcksvägen 15, 00630 Hel-
singfors.  
Lokaler: Hagasalen och Södra 
Haga kyrka, Vesperv. 12, Malms 
kyrka, Kommunalv. 1, Munkshöj-
dens kyrka, Raumov. 3, Munk-
snäs kyrka, Tegelst. 6, Petruskyr-
kan, Skogsbäcksv. 15, Åggelby 
gamla kyrka, Brofogdev. 12.

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

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

HELSINGFORS

JOHANNES Diakoni

Kontakt med diakoner
Vi diakoniarbetare finns här för dig också nu under pande-
min. Tveka inte att ta kontakt om du vill prata eller behöver 
ekonomiskt stöd. Du når oss per telefon, sms eller e-post.
Ledande diakoniarbetare: Karin Salenius, 050 380 0867 
eller karin.salenius@evl.fi
Diakoniarbetare: Viivi Suonto, 050 407 5165 eller viivi.su-
onto@evl.fi
Diakoniarbetare: André Troberg, 050 476 1331 eller andre.
troberg@evl.fi
Träffa oss diakoniarbetare utan tidsbeställning. Vi finns på 
plats i Johanneskyrkan varje tisdag kl 12-14 och pratar gär-
na om både stort och smått med dig! Högbergsgatan 12.

PETRUS Konferens 28-30.1 

Disciple 22 flyttar online
Hur ser det ut då vi blir så fängslade av Gud att vi inte 
inte vill något annat än vara i hans närhet och få vårt liv 
förändrat? Januaris största digitala evenemang, Disci-
ple22-konferesen med temat ”Captivated”, ordnas i år 
helt utan avgift öppet för alla! Anmäl dig via www.dis-
ciple.fi för att få länkarna till streamen och zoomen till 
din e-post.
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och om kvällarna söker han Gud i bön. En 
kväll ber han hemma hos sig. Något ovan-
ligt händer: ”Ett starkt ljus fyller hela rum-
met och han upplever hur tid och rum över-
skrids. Hela hans väsen genomströmmas 
av värme och ljus. Allt tycks förklarat. Det 
är nu inte längre bara tårar som strömmar 
från hans ögon, han fylls av en obeskrivlig 
glädje och fröjd.” (Ur 21 kyrkofäder av Peter 
Halldorf). Hans upplevelse är minst sagt av 
den starkare sorten, att jämföra med Azu-
za street ett millennium senare. 

Symeons nattliga upplevelse och våra 

aha-upplevelser utgör ett slags ytterlighe-
ter på en skala över att skåda. Ifall man kan 
tala om en skala i detta fall. Men jag vill på-
stå att då vi på djupet upplever Gud så ser 
det olika ut. Ibland är det en aha-upplevelse 
som kanske ter sig enkel, men vars konse-
kvenser för våra liv kan vara stora. Ibland 
är det mer av den tydliga sorten där vi rik-
tigt på djupet genomträngs av Guds ljus. 

Genom översättningens byte av se till skå-
da kunde jag göra just det – skåda – Gud 
på ett sätt jag inte gjort tidigare. Nytt ljus 
över Johannesbrevets text!

De lokala sidorna i Borgå, Sibbo och Vanda utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Ulrika Hansson, ulrika.hansson@kyrkpressen.fi, 
tfn 040 831 6788. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

BORGÅ • SIBBO • VANDA

Ibland kan 
vi på djupet 
genomträn-
gas av Guds 
ljus. FOTO: 
UNSPLASH/RAP-
HAEL RENTER

BORGÅ ”Ingen har någonsin skådat Gud. 
/--/ Och vi har själva skådat, och vi vittnar 
om att Fadern har sänt sin son som värl-
dens frälsare.” (1 Joh 4:14) Jag fäster mig 
vid ordet skåda. Det är den största skill-
naden i texten om man jämför med Bibel 
2000. Det här är ur Svenska Bibelsällska-
pets pilotöversättning, som jag bekantat 
mig med nu en tid. Den har redan bidra-
git med flera aha-upplevelser. Jag hoppas 
det blir ännu fler då hela Nya testamentet 
står klar i nyöversättning år 2026. Ibland 
händer det att vi läser, ber eller på annat 
sätt upplever en större förståelse av Gud. 
Vi skådar Honom på ett nytt sätt. Ibland 
räcker det med att läsa en annan översätt-
ning för att kunna skåda mer av Gud. 

Notapparaten i pilotöversättningen läg-
ger till följande förklaring för skåda i 1 Joh 
4:14: En djupare religiös varseblivning. Jag 
tänker mig att det som Johannes här för-
söker säga handlar om mer än att se. Allt-
så att använda mer än bara synsinnet. Or-
det skåda är väl valt med tanke på det. Det 
handlar om att förnimma, och som notap-
paraten säger, att bli varse om något. Vi blir 
varse Gud eller kan skåda honom eftersom 
han själv visat sig för oss. ”Den osynlige 
har blivit synlig!” skriver Peter Halldorf. 
Gud har gett oss av sig själv, av sin ande. 
Genom detta blir vi på något sätt medvet-
na om Honom på ett sätt som är mer än att 
bara se med våra ögon. Ett skådande som 
går djupare än så. 

Min favoritberättelse om ett sådant skå-
dande eller varseblivande är Symeon den 
nye Teologens starka upplevelse av Gud. 
Han levde på 900-talet i Konstantinopel. 
Symeon sköter ett vanligt jobb om dagarna 

Att skåda Gud 
på ett nytt sätt
Ibland räcker det med att läsa en an-
nan översättning för att se något nytt 
av Gud, konstaterar Linus Stråhlman 
i sin teologiska betraktelse.

TEXT: LINUS STRÅHLMAN

»Då vi på 
djupet 
upplever 
Gud så 
ser det 
olika ut.«
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VANDA MusikföreställningBORGÅ Lyssna

Bär det som en krona
Välkommen att ta del av föreställningen ”Bär det som en krona” på 
torsdag 3.2 kl. 18, Kulturfabriken Fernissan, Dickursbyvägen 36. 

När Maria Udd var i 20-årsåldern och på väg in i vuxenlivet smög 
sig mystiska symptom på och Maria blev till slut sängliggande. Ge-
nom berättelser och musik av bl.a. Lisa Ekdahl, Mikael Wiehe, Lisa 
Nilsson och Bo Kaspers orkester framför Maria Udd en självbiografisk 
berättelse om hur vi kan ta oss genom kris och förlust och hitta till-
baka till vår lust att leva och skapa. 

Medverkande: Av och med/skådespelare: Maria Udd, Dramaturg: 
Ann-Luise Bertell, Regi: Agneta Lindroos, Musikansvarig: Julia An-
dersson, Visualist: Anders Karls, Musiker: Julia Andersson, Evelina 
Salonen 

Hörslinga finns för dem som behöver det. Till höger: Maria Udd (fo-
to: Frank A. Unger)

Webbradio
Visste du att man kan lyssna på guds-
tjänsten via webbradio? Du kan ta del 
av högmässan varje söndag genom att 
gå in på församlingens webbsida och 
knäppa på webbradion.  

Sändningen från Domkyrkan är di-
rekt, så ingen kopia av den blir kvar på 
webbplatsen.  OBS! Kontakten är en-
dast öppen under högmässan sönda-
gar kl. 12.15-13.30.

Webbradion hittas på vår webbsida www.domkyrkan.
fi//hogmassor-och-gudstjanster/sondagens-hogmassa

än annars. Är det inte församlingens kal-
lelse just nu att satsa på smågrupper där 
människor får mötas och hjälpa varandra 
framåt, frågar han sig.

Markusevangeliet består av sexton kapi-
tel och han går igenom två kapitel per in-
spelat avsnitt. Att läsa – eller som Boris Sa-
lo enligt judisk tradition – berätta texten 
tar femton minuter. På det följer en trettio 
minuters kommentar.

– På en halvtimme hinner jag inte med 
något uttömmande. Tanken är att man ska 
se programmet i smågrupper och diskutera 
det. Upplägget är att man före eller under 
gruppsamlingen läser två kapitel ur kurs-
boken Den stora berättelsen, ser på inspel-
ningen och slutligen samtalar om de frå-
gor som finns i boken.

De åtta programavsnitten sänds först var-
je onsdag med början den här veckan på 
Larsmo När-TV:s kanal. Dagen efter finns 

de tillgängliga på Vibosas Youtubekanal. 
Länk till programmen finns på vibosa.fi 
och till exempel på pedersoreforsamling.fi.

– Församlingarna inom prosteriet upp-
manar nu folk att meddela om sitt intres-
se att delta i en grupp och om man har en 
grupp.

Hur stora ska grupperna vara?
– I normala fall är sex-åtta personer en ide-
alisk storlek. Men nu måste grupperna va-
ra mindre, för vi ska agera ansvarsfullt och 
följa myndigheternas anvisningar och re-
kommendationer. Man kan kanske börja 
inom familjen tills restriktionerna lättar.

– Vi får komma ihåg att Jesus har sagt att 
där två eller tre är samlade i hans namn så 
är han mitt ibland dem. 

Den här artikeln är inlånad från de lokala sidorna för 
Pedersöre.

Boris Salo 
har tillsam-
mans med 
Larsmo När-
TV spelat in 
åtta avsnitt 
om Markus-
evangeliet 
avsedda för 
samtal inom 
smågrupper.

LARSMO Den stora berättelsen. En vandring 
genom Markusevangeliet var tänkt som en 
kurs i Larsmo och Karleby församlingar i 
vår. Men då coronaläget inte tillåter någ-
ra större samlingar blev det att tänka om.

I stället för att hålla kursen har Boris 
Salo föreläst för Larsmo När-TV:s kame-
ror. Resultatet är åtta inspelade 45 minu-
ters avsnitt.

– Jag fick inte frid över att skjuta upp 
kursen och när jag förberedde en predi-
kan kom jag att tänka på mitt studiebe-
sök i Sydkorea på nittiotalet. Jag besökte 
världens största församling med en miljon 
medlemmar och jag deltog i en samling på 
Seouls olympiska stadion tillsammans med 
50 000 smågruppsledare. 

Församlingen i Sydkorea är uppbyggd 
så att alla medlemmar hör till en mindre 
grupp.

–  Orsaken är att församlingen skulle 
överleva vid den händelse att Nordkorea 
skulle ockupera landet och förhindra all 
normal församlingsverksamhet. Det är lite 
samma sak som vi upplever nu. Vi upplever 
inget militärt hot, men nog ett virushot.

Boris Salo ser nu att smågrupperna har 
en viktig funktion att fylla.

– Smågrupperna har sitt värde obero-
ende, men just nu skulle de vara viktigare 

Tiden inne satsa 
på smågrupper
Då pandemin sköt upp en inplanerad 
kurs valde Boris Salo att spela in kur-
sen i stället. Nu får flera församlingar 
glädje av den.

TEX OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

»Vi upple-
ver inget 
militärt 
hot, men 
nog ett 
virushot.«
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DOMPROSTERIET

BORGÅ
Sö 23.1. kl. 12.15 Folkmusikmässa: 
i Domkyrkan, Lindgård,  Lovén, 
Söderström, Hätönen, Tollander, 
Patrik Latvala, Sinikka Stöckell. 
Strömmas via länk på Youtube.  
Sö 30.1 kl. 12.15 Högmässa: i Dom-
kyrkan,  Apostolidou, Ståhlberg, 
Hätönen. Förutom medverkande 
kan 20 personer delta i mässan på 
plats i Domkyrkan. 
  
SIBBO
Sibbo svenska församling 
Sö 23. 1 kl. 10.30 Juni-2-gruppens 
startsöndag: i Kyrkoby församlings-
hem.
Sö 23.1 kl. 12 Högmässa: i Sibbo 
kyrka. Strömmas.
Sö 30. 1 kl. 10.30 Augustigruppens 
startsöndag: i Kyrkoby församlings-
hem.
Sö 30.1 kl. 12 Högmässa: i Sibbo 
kyrka. Strömmas.
Gällande övrig verksamhet: hänvi-
sas till församlingens hemsida www.
sibbosvenskaforsamling.fi.
Högmässor och gudstjänster ström-
mas: på Youtubekanalen Kirkko 
Sipoossa – Kyrkan i Sibbo.

MELLERSTA  
NYLANDS PROSTERI
 
VANDA 
SÖ 23.1. kl.10 Högmässa Helsinge 
kyrka S:t Lars Kristian Willis och Hei-
di Åberg.
SÖ 23.1 kl.12 Högmässa Dickursby 
kyrka Kristian Willis och Heidi Åberg 
SÖ 30.1 kl. 10 Högmässa, Helsinge 
kyrka S:t Lars Anu Paavola och An-
ders Ekberg.
TO 3.2 kl. 18 Bär det som en krona, 
en musikföreställning om depres-
sion. 
Kulturfabriken Fernissan, Dickursby-
vägen 36 Gratis inträde. Anmälningar 
till vandasvenska@evl.fi. Efter fö-
reställningen möjlighet att samtala 
med en diakoniarbetare. 
SÖ 6.2 kl.10 Högmässa, Helsinge 
kyrka S:t Lars Anu Paavola och An-
ders Ekberg
SÖ 6.2 kl. 12 Högmässa, Dickursby 
kyrka Anu Paavola och Anders Ek-
berg. 
Coronainfo: Till gudstjänster och 
kyrkliga förrättningar kan delta 1/5 
av utrymmets deltagarkapacitet eller 
högst 30 personer t.om 31.1.

I år vill jag så 
tacksamhetsfrön
PERSONLIGEN TYCKER jag att det är ohållbart att avge 
nyårslöften. Syftet med nyårslöften är ofta att skapa en bätt-
re version av sig själv. Även om tanken är god, kan man lätt 
hamna på fel spår. Man tappar orken och lusten om livet blir 
som ett ständigt pågående tävlingslopp. Vi befinner oss i bör-
jan av det nya året som är en perfekt tidpunkt för inventering. 
Gå igenom saker i ditt liv och ta fasta på dem som är bra och 
ger dig positiv energi. Du har ett helt kalenderår på dig att vär-
na om livets guldkorn. 

ATT VARA tacksam över de små sakerna är ett stort steg i 
rätt riktning. Den tyska prästen och teologen Dietrich Bon-
hoeffer har betonat vikten av tacksamhet i det kristna livet: 
”Det är bara med tacksamhet som livet blir rikt.” Ett påstå-
ende som det är lätt att hålla med om. Ett påstående som vi 
behöver öva oss i. 

ATT PÅMINNA sig om vardagens glädjeämnen föder tack-
samhet. Tacksamhetsdagbok är ett bra verktyg för att skri-
va sig lyckligare och lugnare. Vi upplever tacksamhet ock-
så i växelverkan med andra. Tacksamhet återspeglar en djup 
ödmjukhet och kärlek som vi känner mot varandra. Ett tack-
samt hjärta berikar varje relation med sin nyskapande kraft.  

ÄVEN VÅR relation till Gud ska präglas av tacksamhet och 
lovsång. Vår himmelske Fader är livgivare och allt har sitt ur-
sprung i honom. Paulus uppmuntrar oss att rikta vårt tack 
till Herren: ”Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden 
Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus.” (1 Thess 5:16–
18). Att leva i glädje, bön och tacksamhet till Gud brukar inte 
komma av sig själv. Vi behöver rusta vår vardag med stunder 
som inbjuder oss till bön. Gå ut i vintervädret och tacka Her-
ren för allt som den här årstiden bjuder på. Tillsammans kan 
vi så tacksamhetsfrön och låta det goda gro 2022!

Elefteria Apostolidou är församlingspastor i Borgå 
svenska domkyrkoförsamling.

ELEFTERIA APOSTOLIDOU

KOLUMNEN

»Man tappar orken om livet blir 
ett ständigt tävlingslopp.«

OBSERVERA

På grund av coronaläget och möjliga nya restriktioner 
kan de uppgifter som finns i församlingsannonseringen 
förändras. Var goda och kolla aktuella händelser och 
senaste nytt på församlingarnas webbsidor!
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BORGÅ • SIBBO • VANDA

VANDA Kaokobergen med staden Opuwo 
i nordvästra Namibia är en ganska svåråt-
komlig och avlägsen plats. När Namibia blev 
självständigt 1990, från den sydafrikanska 
ockupationen, fanns många kyrkligt ak-
tiva i Opuwo, men ingen kyrka att gå till.

– Vid Opuwo tar den fasta bebyggelsen 
slut och trakten bebos av nomadisk befolk-
ning som lever på boskapsskötsel, säger 
Kaj Andersson som är pensionerad kap-
lan i Vanda svenska församling.

Han har varit med sedan starten på nit-
tiotalet när Vanda svenska församling fick 
sin vänförsamling i Opuwo. Han har ock-
så besökt orten tillsammans med andra 
representanter från församlingen ett an-
tal gånger.

– Det jag först tänker på när jag tänker 
på Opuwo är våra vänner där. Och just nu 
är jag orolig över hur de klarar sig under 
coronatiden. En biskop i Namibia har dött 
i covid-19. Få människor har blivit vacci-
nerade mot corona i södra Afrika. 

Kaj Andersson berättar om sin gode vän 
Johannes Tolu som är född och uppvuxen i 
Opuwo. Han rymde hemifrån för att kun-
na gå i skola.

– Hans föräldrar ville att han skulle vara 
herde för familjens boskap, men tack vare 
två finska missionärer kunde han gå i sko-
la och utbildade sig till präst. Han är Na-
mibias enda dhimbatalande präst.

Johannes Tolu och hans fru Hilya hör 
till dem som hälsat på i Vanda svenska för-
samling. Tolu har även översatt Nya Tes-
tamentet till dhimba, ett av många språk 
i regionen, tillsammans med ett översätt-
ningsteam. 

Kyrkbygge med förhinder
Under nittiotalet bidrog alla sju försam-
lingarna i Vanda med budgetmedel och en 
frivillig insamling för att bygga en kyr-

Det ordnas 
flera guds-
tjänster varje 
söndag på 
olika språk 
i kyrkan i 
Opuwo, 
berättar Kaj 
Andersson. 
FOTO: PRIVAT

»Folket där är vana kyrko- 
besökare.«

Vännerna 
långt borta 
Vad har Opuwo i Namibia 
och Vanda svenska försam-
ling gemensamt? Kärleken 
till kyrkan och vänskapen 
som trotsar geografiska  
avstånd. 
 
TEXT: ULRIKA HANSSON

ka och ett församlingscenter i Opuwo. 
Man besökte också Opuwo med finska 
arkitekter och planerna var stora, bygget 
skulle kosta en och en halv miljon finska 
mark. När man hunnit bygga ett par bo-

städer som skulle finnas i anslutning till 
den ännu obyggda kyrkan kom nittiota-
lets lågkonjunktur och pengatillström-
ningen ströps från den kyrkliga samfäll-
ighetens håll. 

– Budet var att ni får göra vad ni kan med 
det ni fått. Då gjorde man i stället en myck-
et enklare konstruktion med väggar av ler-
tegel, ett brant tak av korrugerad plåt och 
sittplatser för omkring femtio personer, 
säger Andersson. 

Kyrkan invigdes 1994. Den lutherska för-
samlingen i Opuwo har blivit tio gånger 
större under tjugo år, och 2014 uppgick 
medlemsantalet till 2000.

– Folket där är vana kyrkobesökare. De 
ordnar flera gudstjänster varje söndag på 
olika språk.

Att hålla kontakt med vänförsamlingen 
i Opuwo är inte alltid det lättaste på grund 
av ständiga elavbrott och dålig uppkopp-
ling i bergstrakten. På grund av den långa 
resan har man inte heller kunnat ordna 
någon församlingsresa till Opuwo. Men 
Vanda svenska församling fortsätter med 
att genom budgeterade medel avlöna en 
präst i församlingen där.

– Våra vänner och vänförsamlingen i 
Opuwo är ett ständigt förbönsämne.
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ren Kvinten i Jomala församling. Jag har 
också varit och testat vid musikinstitutet, 
men det tyckte jag var tråkigt, säger Molly.

Har du alltid sjungit, så länge du minns?
– Ja, alltid, sen jag var liten!

Sjunger din mamma och pappa också?
– Ja, här hemma brukar de mumla lite. Men 
inte så att de sjunger. Min lillasyster Saga 
sjunger också här hemma.

Blev du förvånad när du fick höra att du 
vunnit hela tävlingen?
– Jo! Och när jag skulle gå tillbaka på scen 
var jag bara: Å nej!

Jag har själv sjungit en del i kör, men 
när jag ska uppträda ensam blir jag jät-
tenervös och rösten börjar darra. Blir du 

någonsin nervös när du ska uppträda?
– Jag vill bara sjunga, hela tiden! Jag är in-
te nervös. För någon månad sedan var jag 
och sjöng hos Lill Lindfors dotter Petronel-
la Wester, hon höll i en luciagala och jag 
var där och sjöng. Det gick bra.

Har du haft många uppträdanden se-
dan du vann?
– Ja, fullt upp! Jag skulle uppträda på Alan-
dica med kören, men nu under coronati-
der så blir det inte så. Det kommer skjutas 
upp till augusti.

Har du funderat på att skaffa en sång-
lärare?
– Nej, inte så mycket. Jag fortsätter som 
det är!

Vad har varit skojigast med att vinna 
tävlingen?
– Det är nog att jag får fortsätta uppträda 
och sjunga mer.

Har du en plan eller dröm om hur långt 
du skulle vilja nå med ditt sjungande?
– Jag skulle vilja vara med i Voice. Jag skul-
le vilja bli artist och åka på turné när jag 
blir stor.

JOMALA I maj ifjol deltog åttaåriga Mol-
ly Anderson från Västansunda i sångtäv-
lingen Vokalisten – och vann inte bara sin 
egen åldersklass utan hela tävlingen. Hon 
blev årets vokalist med jurymotiveringen 
”blivande popstjärna”.

Hennes mamma Caroline berättar att 
Molly började sjunga genast när hon bör-
jade prata, och att hon innan hon tävla-
de i Vokalisten bara sjöng och dansade ge-
nom att ta efter andra artister på Youtube.

Var det första gången du sjöng i en sång-
tävling?
– Ja! Men jag har sjungit i kör, i barnkö-

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

PÅ GÅNG LOKALT 
VÄSTÅBOLAND, ÅBO 

MARIEHAMN, JOMALAÅBOLAND-ÅLAND

Molly bor på Granlunda gård, med femton hästar, tre katter och en hund.

Molly älskar 
att sjunga
I maj i fjol vann åttaåriga Molly Ander-
son sångtävlingen Vokalisten på Åland. 
– Jag vill bara sjunga! säger hon.

TEXT: SOFIA TORVALDS

Åtta år, fyller nio i maj. Går i tvåan.
Bor på Västansunda byaväg på en gård som heter Gran- 
lunda gård.
Familj: Mamma, pappa och lillasyster Saga.
Djur på gården: ”Vi har femton hästar, tre katter och en 
hund. Och några råttor på vinden.”
Gör på fritiden: Sjunger och rider.

Molly Anderson
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ÅBOLANDS  PROSTERI
 
VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 23.1 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Pär Lidén, 
Hanna Lehtonen. 
On 26.1 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Päivi 
Nuotio-Niemi, Hanna Lehtonen. 
Sö 30.1 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Päivi 
Nuotio-Niemi, Markus Ollila. 
On 2.2 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Sara 
Grönqvist, Hanna Lehtonen. 

Nagu kapellförsamling:
On 26.1 kl. 19: Andaktsafton med Bibel, sång och 
bön i Nagu kyrka, Kjell Granström, Eeva Gran-
ström. 
Sö 30.1 kl. 11: Högmässa i Nagu kyrka, Kjell Gran-
ström.

Korpo kapellförsamling:
Sö 23.1 kl. 11: Gudstjänst i Korpo kyrka, Esa Kill-
ström, Mikael Granlund. 

Houtskär kapellförsamling:
Sö 23.1 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyrka, Janette 
Lagerroos, Uma Söderlund. 
Sö 30.1 kl. 11: Finsk högmässa i Houtskär kyrka, 
Janette Lagerroos, Uma Söderlund. 

Iniö kapellförsamling:
Sö 30.1 kl. 13: Högmässa i Iniö kyrka, Jussi Me-
riluoto, Robert Helin. Kommenterad högmässa, 

konfirmanderna deltar och får undervisning under 
högmässan. 

ÅBO
sön 23.1:
- kl 12:  Högmässa, Domkyrkan. Björkgren (pred), 
Wikstedt (lit), Söderlund, Eklund. Gudstjänstgrupp 
Martha medverkar. Barnhörna. Mässan kan även 
ses via www.virtuaalikirkko.fi. 

tis 25.1:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan, Aurelia. 
- kl 18-19.15 Virtuell dopsocksverkstad via Teams. 
Anmälningar senast 24.1 till carita.eklund@evl.fi

sön 30.1:
- kl 12:  Högmässa, Domkyrkan. Häggblom (pred), 
Björkgren (lit), Juslin, Söderlund. Gudstjänstgrupp 
Sefanja medverkar. Barnhörna. Mässan kan även 
ses via www.virtuaalikirkko.fi

tis 1.2:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan, Aurelia. 

Vi rekommenderar att den som deltar i försam-
lingens verksamhet är vaccinerad, bär munskydd, 
håller avstånd och tvättar händerna.
Evenemangen kan ha inhiberats eller ändrats och 
maximala deltagarantal kan ha ändrat efter att 
tidningen tryckts, på grund av aktuella restriktio-
ner. Se aktuell info för evenemangen på försam-
lingens hemsida www.abosvenskaforsamling.fi

ÅLANDS PROSTERI
 
JOMALA
Sö 23.1 kl 11 Högmässa: Äng, Hansen
28.1 kl 18 Fredagsmässa: Serell, Erlandsson. Efter-
åt ungkväll i Olofsgården.
Sö 30.1 kl 11 Högmässa: Serell, Erlandsson
Må 24.1 kl 19.30 Kristen djupmeditation: i Präst-
gården. Anmälan till Stig Petrone: stigpetrone@
aland.net, 0457-3858699.
On 2.2 kl 18 Familjens söndagsskola
Tor 3.2 kl 12 Herrlunch: Anmälan till kansliet se-
nast 1.2

MARIEHAMN
FR 21.01 kl. 14.00 Önskepsalmen: i församlings-
hemmet.
SÖ 23.01 kl. 11.00 Högmässa: i S:t Görans kyrka. 
Kyrkkaffe.
TO 27.01 kl. 11.30 Lunchmässa: i S:t Görans kyrka.
TO 27.01 kl. 12.00 Sopplunch: i församlingshem-
met.
SÖ 30.01 kl. 11.00 Högmässa: i S:t Görans kyrka.
TO 03.02 kl. 11.30 Lunchmässa: i S:t Görans kyrka.
TO 03.02 kl. 12.00 Sopplunch: i församlingshem-
met.
Med reservation för ändringar!
Kyrktaxi till gudstjänst, tfn 018-19500.

Körer och grupper startar igen
Om smittläget tillåter startar församlingens grupp- och 
körverksamhet med början från vecka 4.

JOMALA Grupper

HÄR, PÅ VÅR HEMSIDA:

WWW.MARIEHAMNSFORSAMLING.FI

DÄR HITTAR DU DEN
 UPPDATERADE INFORMATIONEN.

RESTRIKTIONERNA GÖR ATT INFORMATIONEN ÄNDRAR SNABBT.

VÄLKOMMEN MED I VÅR GEMENSKAP,
FYSISKT ELLER DIGITALT!

OBSERVERA

På grund av coronaläget och 
möjliga nya restriktioner kan de 
uppgifter som finns i församlings- 
annonseringen förändras. 
Var goda och kolla aktuella 
händelser och senaste nytt på 
församlingarnas webbsidor!

ÅBO Promenad
Kom och 
”sträck på benen”!
Kontakta mig om du vill ha promenadsäll-
skap så går vi ut en sväng …
Mejla mig nenne.lappalainen@evl.fi eller 
ring 040 3417467.
h. Nenne, diakoniarbetare i åsf
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Virtuell dopsocksverkstad
Kom med på en virtuell verkstad där vi stickar dopsockor till barn i försam-
lingen! Tisdagar jämna veckor med start 25.1 kl. 18–19.15. Förbered dig med 
strumpstickor nr 2 1/2 eller nr 3 och tunt vitt garn. Anmälningar per mejl till 
carita.eklund@evl.fi senast dagen före. Träffen ordnas via Teams, du får en 
länk vid anmälningen. FOTO: CARITA EKLUND

Gudstjänster i skärgårdsförsamlingen
På grund av rådande viruspan-
demi står vi igen inför strikta 
begränsningar i verksamheten. 
Gudstjänstlivet fortsätter dock 
mer eller mindre normalt. Vi an-
vänder ett begränsat antal plat-
ser i kyrkorna och uppmanar 
alla gudstjänstbesökare att an-
vända munskydd. Följ med 
Väståbolands svenska försam-
ling på webben för senaste 
information om när övrig verk-
samhet börjar igen. 

ÅBO Sticka tillsammans

VÄSTÅBOLAND Gudstjänst

SUND-VÅRDÖ
Söndag 23.1 kl. 11.00 Högmässa i Sunds 
kyrka: Outi Laukkanen, Ingrid Björk-
skog, John-Adam Sjölund. Högmässan 
streamas på församlingens Face-
booksida.
Kl. 11.00 Högmässa i Finströms kyrka: 
Jon Lindeman, Kaj-Gustav Sandholm.
Söndag 30.1 kl. 11.00 Högmässa i Geta 
kyrka: Jon Lindeman, Maria Sjölund.
Kl. 11.00 Högmässa i Vårdö försam-
lingshem: Outi Laukkanen, John-Adam 
Sjölund. 

ECKERÖ-HAMMARLAND 
S:t Lars kyrka
Högmässa 09.01 kl.11: Jean Banyanga 
och Sammi Immonen.
S:ta Catharina kyrka
Högmässa 16.01 kl. 11: Jean Banyanga 
och Cathrine Frisk Grönberg

Övrigt
Klapp & klang: Terminsstart 13.01.2022
Catharina-Lars kören: Terminsstart 
10.01.2022
Sykretsen: Terminsstart 10.01.2022

Tacksamhet 
”MAMMA, ALLA får inte vara med 2022”, säger han med 
låg och eftertänksam röst. ”Nej Noah, det är sant.” Jag tittar 
på min sexåriga son. Sen följer en stund av tystnad. Tystna-
den efter en mäktig strof där hela livet spelats ut. En tyst-
nad där den korta dialogens tillhörande känsloartilleri får 
ta plats. Här slår vanmakten ner som en blixt för att nästa 
stund desperat rycka upp och försöka skaka liv i det som in-
te är mer. Här tränger hågkomstens svärd igenom ett hjär-
ta som inte värjer sig för det som är sant. Ett hjärta som tål 
smärta och kvidande härdar ut inför det fruktansvärda slut 
som det älskade livets förgänglighet innebär. 

Jag tittar på Noahs lilla kropp och ser att han känner och 
att han vet. Vi sitter där tillsammans vid köksbordet i tyst 
samförstånd en nyårsdag 2022. I den här sortens känslostin-
na tystnad och djupa kontemplation pallar man inte länge. 
Jag och Noah börjar småprata igen. Tonen är lättsam och vi 
skrattar till lite nu och då. Här börjar tyngden som fyllt köket 
och vår existens spädas ut i sakta mak. Nu infinner sig nåden. 
Den nåd som smeker två överlevande. De som får vara med 
åtminstone en dag år 2022. Det är mitt i allt stort. Det vikti-
gaste. Nåden tonar ut i varm tacksamhet för det liv som för-
unnats oss. Just nu. Här i denna rika tacksamhet kan det sar-
gade hjärtat magiskt nog läka helt och falla i vilsam glömska. 

I EN TID av rastlös och ungdomlig äventyrslystnad försök-
te jag vrida grandiosa drömmar ur min mormor. Då tittade 
hon lugnt ut genom fönstret på fåglarna och blommorna ut-
anför och sade: ”Jag vill bara vara med”, och så tittade hon på 
mig med en sådan blick som har erfarenhet av ett långt liv. 
Sittandes kvar i tanken där bredvid min mormor, nersjun-
ken i hennes soffa, höjer jag min kaffekopp och tittar på dig 
med en sådan blick som man har det år man ska fylla fyrtio 
och säger från djupet av mitt ömsom sårade och ömsom läk-
ta hjärta: ”Gott nytt år kära medmänniska! Grattis till livet!” 

Lev väl.

Tabita Nordberg är teologistuderande vid Umeå 
universitet.

TABITA NORDBERG

KOLUMNEN

»”Jag vill bara vara med”, och 
så tittade hon på mig med en 
sådan blick som har erfaren-
het av ett långt liv.«

FO
TO

: M
ATTI PALM

U
/YLE/H

IM
LALIV
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ÅBOLAND-ÅLAND

På serviceboendet Fridhem satt de på rad 
och väntade på henne, som barn som vän-
tar på julgubben, skrattar hon.

– Jag har ju hela tiden vetat och fått höra 
att jag har stöd hos församlingsborna och 
att de gärna vill ha mig tillbaka. Det fick jag 
höra hela tiden då jag var borta, och nu har 
jag fått höra: Oj, vad vi har väntat på dig! 
Det är klart att det är jättefint. Men jag är 
ingen frälsare, jag bara jobbar för honom.

Planerar framåt
När Janette Lagerroos jobbade i Houtskär 
senast startade hon en del ny verksamhet 
och den finns kvar.

– Jag har inte ändrat på någonting, jag star-
tade grupper redan under min första period 
och fortsätter med det som finns. Det var för-
samlingsbor som trillade in och ville börja 
ett stickkafé och jag sa: Självklart börjar vi 
med ett stickkafé! Så det ska vi ta upp igen. 

Samtidigt känns det lugnare att inte ha 
ett slutdatum på anställningen.

– Nu kan jag fast planera fem år framåt i 
tiden och utveckla verksamhet på lång sikt.

Ett av de projekten är en meditationsstig 
runt kyrkan, en idé som föddes redan inn-
an hon kom till Houtskär.

– Den ska vi fortsätta utveckla.
Att mycket ser ganska likadant ut som 

när hon lämnade församlingen beror ock-
så på coronapandemin.

– Det är mycket som hängt i luften och 
man har inte kunnat göra så mycket det 
senaste året. När jag kom till kansliet var 
det nästan en känsla av att jag bara varit 
borta i två dagar. Nästan allt är som förr. 
Och ändå har jag varit borta i över ett år.

På grund av coronan är all verksamhet ut-
om gudstjänster och andakter på is just nu.

Har du någon vision för framtiden?
– Det som jag ska försöka förverkliga är att 
prästgården blir ett församlingshem. Vi har ett 
församlingshem som är stort och dragigt och 
opraktiskt. Prästgården passar bra för min-
dre grupper och används redan delvis. Det 
krävs en renovering för att tillgänglighets-
anpassa utrymmena och sådant kan ta tid.

Lite nya namn har hon varit med och ska-
pat också. På medlemmarnas begäran bytte 
den finskspråkiga samtalsgruppen namn 
till ”Pappilan porinat”.

– Då lät den svenska gruppens namn jät-
tetråkigt. Nu heter den Prästgårdsnötter. 
Prästgårdsnötter är en småkaka som består 
av två delar med något sött och gott emel-
lan. Sådan är torsdagsträffen: Ser kanske 
lite trist ut på utsidan men det finns något 
sött i mitten, och den avnjuts med kaffe!

HOUTSKÄR Efter en paus på över ett år är 
Janette Lagerroos tillbaka som kaplan i 
Houtskär. Efter en lång och turbulent pro-
cess, där kapellrådet i Houtskär tydligt ut-
tryckt att de vill se just Lagerroos som sin 
kaplan, är hon nu behörig, sökte tjänsten 
och fick den.

Sedan första januari har hon varit till-
baka på församlingskansliet i Houtskär.

Hur har du blivit välkomnad tillbaka ef-
ter att ha varit borta i över ett år?
– Inte bara kapellrådet utan alla försam-
lingsmedlemmar har varit glada och upp-
muntrande. Alla jag möter säger: Välkom-
men! Välkommen tillbaka!

Populär kaplan 
i Houtskär igen
Efter en paus på ett drygt år är Janet-
te Lagerroos kaplan i Houtskär igen. 
– Alla är så glada och uppmuntrande!

TEXT: SOFIA TORVALDS

»Alla jag 
möter 
säger: Väl-
kommen 
tillbaka!«

Janette Lagerroos 
är glad över att vara 
tillbaka i Houtskär. 
FOTO: JAMI HELMIÖ
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Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Närpes prosteri utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Pian Wistbacka, narpes@kyrkpressen.fi,  
tfn 040 831 5797. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

PÅ GÅNG LOKALT NÄRPES, KRISTINESTAD, KORSNÄS, MALAX, PETALAX, BERGÖ

SYDÖSTERBOTTEN

Hon ser dem som vill engagera sig och upp-
muntrar dem.

Att ställa upp i församlingsrådet kän-
des naturligt, och hon blev invald år 2018. 

– Det är bra att det också är någon yng-
re med! konstaterar hon.

Hur ser du på arbetet i församlingsrådet?
– Det är ett stort ansvar. Jag hade blivit 

informerad om vad det innebär men blev 
ändå överraskad över hur mycket man har 
att säga till om. 

– Ibland kan jag undra: Ska det här verk-
ligen ligga på mitt bord? Men det är också 
väldigt lärorikt och gör mig ödmjuk över 
allt det arbete som görs i församlingarna. 

Man kämpar nog med små resurser och li-
ten personal.

Musiken sätter stämningen
Musiken är en viktig hobby för Diana Lill-
hannus, även om solosången numera får 
stå tillbaka.

– Idag sjunger jag nästan enbart i kyrk-
liga sammanhang. Jag har kommit fram 
till att jag inte trivs så värst bra i centrum.

När man sjunger i kyrkan eller försam-
lingen sätter man mera en stämning, sä-
ger hon.

– Via sången kan jag kanske inleda en 
predikan, eller fortsätta att berätta något. 
Det handlar inte så mycket om mig själv.

– När det har 
behövts hjälp 
med något i 
församlingen 
har jag alltid 
gärna ställt 
upp, säger  
Diana  
Lillhannus. 
FOTO: PRIVAT

KRISTINESTAD Till vardags jobbar Diana 
Lillhannus som projektingenjör vid ABB 
i Vasa. I praktiken innebär det att hon skö-
ter hårdvarudesign på kontrollsystem till 
kraftverk. Hon trivs bra, även om bran-
schen inte är någonting hon drömt om se-
dan barnsben. 

– Det var mer av en slump att jag hamna-
de in på det. Men det är en bred utbildning, 
och man kan göra väldigt mycket med den. 

Före studierna till elingenjör tog hon ett 
mellanår och ryckte in i armén. 

– Det har alltid varit något jag har sneg-
lat på. Jag är uppvuxen med två äldre brö-
der, så det blev ofta så att det som de gjor-
de ville jag också göra. 

En av erfarenheterna från månaderna i 
armén var att det är nyttigt att gå utanför 
sin bekvämlighetszon.

– Jag tycker alltid att det är bra att utma-
na sig själv med och vara med i situationer 
där man inte känner någon från tidigare. 
Du tvingas vara med folk som du inte nor-
malt skulle umgås med, och måste hitta en 
kontakt med dem till så att du kan utföra 
de uppgifter som krävs.

Församlingsaktiv på olika vis
Diana Lillhannus beskriver sig som jämn-
glad och nöjd till sin personlighet.

– Det är en tacksam egenskap – det är 
inte så illa att vara nöjd. Jag tänker ofta: 
”Det fixar sig!” Det är sällan jag tycker att 
något är jättedåligt. 

Kontakt med församlingen fick hon re-
dan som barn i söndagsskolan hemma i 
Lappfjärd. Senare blev det barn- och ung-
domsläger, hjälpledarutbildning och en-
gagemang i ungdomsarbetet. 

– Vår ungdomsarbetare Jeanette är nog 
den största orsaken till att jag är så aktiv. 

Hon utmanar 
gärna sig själv
– Det är bra att det också är någon 
yngre med! säger Diana Lillhannus. 
Hon är yngst i församlingsrådet i Kris-
tinestads svenska församling.

TEXT: PIAN WISTBACKA

»Jag tän-
ker ofta: 
Det fixar 
sig!«

Kommer från: Perus, Kristinestad. Bor i Vasa.
Familj: fästman. 
Jobbar som: projektingenjör vid ABB.
Sysslar på fritiden med: gymträning, musik, 
församlingsrådsmedlem i Kristinestad.
Längtar efter: att kunna boka in och delta i  
olika evenemang igen.

Diana Lillhannus
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NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS
Fr. 21.1 och 28.1. kl. 8.30–9.00: Matutdelning vid 
församlingshemmet.
Sö. 23.1. och 30.1: Gudstjänst i kyrkan, Heikkilä, 
Granholm. 

Obs. max 10 deltagare/samling t.o.m. 31.1 (avvi-
kelser kan ske på överenskommelse med kyr-
koherden). Vi öppnar gärna kyrkan för dej om du 
vill komma in, utöver dessa utannonserade tider! 
Ta kontakt så ordnar vi det!

Tack för alla bidrag till julhjälpen som inbringade 
4100 €! Tack även för allt stöd till Baltikumvänner-
na och till våra missionärer under det gångna året!

KRISTINESTAD
www.kristinestadssvenskaforsamling.fi

Lö 22.1 kl. 18: Helgmålsbön sänds via församling-
ens You Tube-kanal.

Sö 23.1 kl. 12: Gudstjänst i Krs kyrka, sänds via 
församlingens You Tube-kanal. Engström, Marti-
kainen.

On 26.1 kl. 08.45: Morgonbön i Krs kyrka. Norr-
back.

Lö 27.1 kl. 18: Helgmålsbön sänds via församling-
ens You Tube-kanal.

Begränsat deltagarantal 
Vi följer de aktuella myndighetsrekommendatio-
nerna med anledning av covid-19 och begrän-
sar deltagarantalet i gudstjänster och samlingar 
till 10 personer. Rekommendationen gäller ock-
så jordfästningar och andra förrättningar, men av 
pastorala skäl kan kyrkoherden besluta om avvi-
kelser från begränsningarna av deltagantal. 

Vi avvaktar med terminsstart för kyrkokören, 
familjeklubben, miniorerna och juniorerna. Syför-
eningen har uppehåll tills vidare. 

Vårstart
Gruppstarterna sker som planerat ifall  
det inte kommit nya restriktioner.
 
1.2 Start för Liten&Stor (f.d. föräldra- 
barn) i församlingshemmet kl. 10–12.
1.2 Terminsstart för miniorer, åk 1–3 i 
Taklax bykyrka kl. 14–16.
2.2 Terminsstart för miniorer (loungar) i 
Molpe bykyrka kl. 13–15.
3.2 Terminsstart för juniorer (vargungar) 
i församlingshemmet i Korsnäs kl. 14–16
6.2 Terminsstart för söndagsskolan i 
Korsnäs församlingshem kl. 11.

6.2 Kyndelsmässodagens familjeguds-
tjänst. Barngrupp medverkar med sång. 
Utdelning av dophjärtan och De yngs-
tas Bibel till de som döpts under 2020 
till 2021.

PETALAX-BERGÖ Restriktioner

KORSNÄS Grupper

NÄRPES Sticka

Dopsockor
Nu ska vi i Närpes församling börja dela ut dopsockor åt al-
la barn som döps in i församlingsgemenskapen. Det här är 
en fin tradition som redan finns på många håll i stiftet. 

Vem som helst som tycker om att sticka kan vara med: 
syföreningar, marhaföreningar, grupper, eller så stick-
ar man helt själv. Mönstret är den kända ”tågsockan”. 
Mönstret finns på nätet. Du kan också få det genom att ta 
kontakt med diakon Kristina Örn, 040-711 7685. Välkom-
men med i dopsocksprojektet! 

Sockorna på bilden är stickade av Carita Pellfolk och 
Gunnel Hannus.

OBSERVERA

På grund av coronaläget och 
möjliga nya restriktioner kan de 
uppgifter som finns i församlings- 
annonseringen förändras. 
Var goda och kolla aktuella 
händelser och senaste nytt på 
församlingarnas webbsidor!
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VEM FIRAR ni den 19 januari? Bort-
sett från de som har födelsedag så kan 
19 januari firas som biskop Henriks min-
nesdag. Något som inte ofta noteras i 
vår tid. Men är inte det som det borde 
vara? Reformationen rensade ju bort 
alla helgon och rättade till allt som var 
fel, eller? 

Jag kan på kort tid komma på åtmins-
tone nio tillfällen under året med an-
knytning till olika helgon. Allt från al-
la helgons dag, midsommardagen ( Jo-
hannes döparen) och apostladagen till, 
faktiskt, Lucia. Helgonen försvann ald-
rig – de fick bara en mer blygsam pro-
fil. Augsburgska bekännelsen säger: ”Vi 
kan offentligt minnas de heliga, så att vi 
var och en enligt vår egen kallelse lär oss 
att följa deras tro och goda gärningar.”

Helgon är något som det är allt för lätt 
att göra sig lustig över. Ta Nikolaus av 
Myra, som är skyddshelgon för barn, 
tunnbindare, seglare, fiskare, handels-
män, orättfärdigt anklagade, ångerful-
la tjuvar, apotekare, bågskyttar, pant-
handlare, Amsterdam, Grekland, Ryss-
land och en del annat. Mycket av det-
ta har direkt anknytning till hans liv, 
men med så mycket för ett helgon blir 
det lätt lustigt. Philip Romolo Neri är 
för övrigt skyddshelgon för bland an-
nat skratt, humor och glädje!

MEN OM  vi tänker efter … Idén med 
helgon är inte bara något otroligt vik-
tigt utan också absolut nödvändigt. Hel-
gon eller andra personer är exempel för 
människor runt omkring sig. Vad man 
än säger i övrigt så gjorde vissa perso-
ner något som fick människor att tala 
om dem i hundratals år.

Ta en liten paus. Tänk efter, vilka per-
soner har du i ditt liv som fick dig att 
göra något gott eller att vilja göra det 
de gjorde? Jag vågar säga att vi alla har 
personer som har haft en roll att forma 
oss. I Bibeln möter vi personer som vi-
sar oss rätt både med det som de gör rätt 
och det de gör fel.

Vi behöver alla någon gång personer 
som kan visa rätt väg i livet för oss. Var 
och en av oss har också en uppgift att 
visa det goda vi har inom oss åt andra. 
För var och en av oss har en gåva som 
kan hjälpa någon som behöver oss. Vi 
bör alla vara goda förebilder.

Ulf Sundqvist är kaplan i Pörtoms kapellförsamling.

ULF SUNDQVIST

KOLUMNEN

»Tänk efter, vilka 
personer har du i 
ditt liv som fick dig 
att göra något gott?«

Sö 30.1 kl. 12: Högmässa i Krs kyrka, sänds som ljud-
fil. Norrback, Martikainen.

Ti 1.2. kl. 18: Bibelstudium med Håkan Salo i Krs förs.
hem.

Ti 1.2 kl. 19: SLEF:s avdelning i Krs-Tjöck årsmöte i 
Krs förs.hem.

NÄRPES 
www.narpesforsamling.fi
Sö. 23.1 kl. 12: Televiserad gudstjänst från Närpes 
kyrka. Marcus Jakobsson, pred. och Tom Ingvesgård, 
lit. Kantorer Kristiina Heikkilä och Jan-Ola Granholm.
Sö. 30.1 kl. 12: Televiserad gudstjänst från Närpes 
kyrka. Ulf Sundqvist, pred. och Ann-Mari Au-
das-Willman, lit. Kantorer Gerd Lindén-Liljehage och 
Jan-Ola Granholm.

Musik på Instagram fredagar.

 
KORSHOLMS PROSTERI
 
BERGÖ
Sö 23.1 kl. 14: Gudstjänst. Isaksson, Lax.
Sö 30.1 kl. 14: Gudstjänst. Englund, Lax.

Vi följer de aktuella myndighetsrekommendationer-
na och begränsar deltagarantalet i gudstjänster och 
samlingar till 10 personer.

MALAX
Sö 23.1 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, med max 10 per-
soner. Strömmas via Malax-TV och YouTube.

Sö 30.1 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, med max 10 per-
soner. Strömmas via Malax-TV och YouTube.

PETALAX
Sö 23.1 kl. 12: Gudstjänst. Isaksson, Lax.
Sö 30.1 kl. 12: Gudstjänst. Englund, Lax.

Vi följer de aktuella myndighetsrekommendationer-
na och begränsar deltagarantalet i gudstjänster och 
samlingar till 10 personer.

KRISTINESTAD Bön

Helgmålsbön
Församlingen sän-
der helgmålsbön 
via församlingens 
You Tube-kanal 
varje lördag kl. 18 
tillsvidare.

Andakten filmas  
på förhand av olika 
anställda.

Goda förebilder
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SYDÖSTERBOTTEN

KORSNÄS Korsnäs församling sat-
sade i år på att göra julbudskapet 
på ett lite annorlunda sätt. Försam-
lingen är så lyckligt lottad att den 
äger en buss, och den inredde vi 
med fokus på jultemat. 

Änglarna tog plats längst bak i 
bussen. Josef och Maria och krub-
ban placerades i mitten, med her-
darna och vise män framför.

Det behövdes en hel del rekvisi-
ta: hö, mycket mjuk ståltråd, sil-
vertejp, tyg, ljusslingor och batte-
ridrivna ljus för att få den rätta jul-
känslan. En hel del fantasi och ar-

betsglädje krävdes också! 
Vi hade tur eftersom vi från tidi-

gare hade både en uppstoppad ko, 
får och en åsna i församlingen.

Själva klädde vi ut oss till Josef och 
Maria. En ängel och en vis man be-
hövdes också. Den vise mannen fick 
också ta ansvaret för rattande, ser-
vice och uppvärmning av bussen.

På skylten stod det Betlehem
En del blickar följde oss nog då vi 
körde fram, med änglar hängande 
i de upplysta fönstren och en vis 
man vid ratten i sin fina skrud. På 
skylten frampå bussen stod det för-
stås ”Betlehem”. 

Vi besökte alla lågstadier och för-
skolor, Kårkulla samt äldreboende 
i Korsnäs. Överallt fick vi ett glatt 
och positivt bemötande.

Maria berättade julens händelser
Inne i bussen fick åskådarna sät-
ta sig ner i främre delen av bussen. 
Sedan berättades julens händelser 
fritt av Maria, medan Josef och den 
vise mannen flikade in sina kom-
mentarer. Ängeln skötte musiken i 
framsätet, och alla sjöng ivrigt med 
i ”Nu tändas tusen juleljus”. 

Efter att barnen sedan fått röra 
sig bakåt i bussen och titta närma-
re på djur och övrigt blev det fråge-
sport utanför bussen.

Frågorna rörde julevangeliet, 
men barnen fick också svara på 

frågan vem de tror att Gud älskar: 
Är det bara de snälla, de som de-
lar med sig av sitt godis, eller äls-
kar Gud också dem som är dumma 
ibland och som gör fel? 

Förvånansvärt var att barnen ha-
de god koll på det. Gud älskar alla! 
Men Gud vill att vi ska vara goda 
mot varandra.

I rollerna:
Vis man kyrkoherde Janne Heikkilä
Maria ungdomsarbetsledare An-
nika Lumme
Josef Ing-Britt Hoffman
Ängel kantor Deseré Granholm

Skribenten Annika
Lumme är ung-
domsarbetsledare 
i Korsnäs  
församling.

»Änglarna tog 
plats längst bak 
i bussen.«

Jul på hjul 
I Korsnäs drog församlingsarbetarna ut på fy-
ra hjul med julens budskap. Skolor, äldreboende 
och Kårkulla fick besök av den glada julbussen 
under advent. 
 
TEXT: ANNIKA LUMME

Korsnäs församlings buss fick ny 
inredning i juletid. FOTON: PRIVAT
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Inte minst gudstjänstlivet bekymrar Mats Björklund i coronatider: – Att säga ”ni får inte komma”, det är inte vår grej. FOTO: ARKIV/NICKLAS STORBJÖRK

KORSHOLM  Nya restriktioner sve-
per fram i och med det förvärrade 
coronaläget. Maximalt tio perso-
ner i gudstjänsten är rekommen-
dationen, men då räknas anställda 
inte in, vilket underlättar en aning.

– En begränsning på tio är lågt för 
en församling. Men vi har övat på det 
här tidigare och är inte helt handfall-
na. Vi har haft som mål att det vi kan 
göra, det gör vi. Vi avslutar inget med-
vetet utan försöker hitta en väg som 
håller sig inom de riktlinjer vi fått, 
säger kyrkoherde Mats Björklund  
i Korsholms svenska församling.

I en kyrka finns alla möjlighe-
ter att hålla stort säkerhetsavstånd, 
men man försöker hålla begräns-

ningen på tio personer enligt re-
kommendationen.

– Vi försöker hjälpa till allt vi kan 
för att smittan inte ska spridas, vi 
har inget annat alternativ. Vi måste 
skydda oss själva; vi är sårbara som 
individer och som arbetsgemenskap.

Nu strömmas gudstjänsterna och 
kan hittas på Facebook och Youtu-
be. I Korsholm riggas bandningsut-
rustningen upp igen, och för att in-
te behöva flytta utrustningen hålls 
gudstjänster endast i Gamla Vasa.

– Nöden har ingen lag. Det är 
mycket jobb med en strömning om 
man vill ha lite bättre kvalitet på den.

I början av januari, när intervjun 
görs, har man inte planerat att de-

la ut nattvard före 31.1, vilket är så 
långt de nuvarande restriktioner-
na sträcker sig.

– Vi måste fundera hur vi gör om 
restriktionerna förlängs. 

Att dela ut nattvard till några få 
som deltar i kyrkan ser han också 
som lite problematiskt.

– Blir gemenskapen bara några 
få personers sak eller hela försam-
lingens sak?

– Den dagen vi klarat av coronan 
kommer vi att behöva en djupgåen-
de teologisk diskussion om hur vi 
ser på församlingen när kärnan för-
svinner. Hur ser den teologi ut där 
nattvard inte firas på länge?

Verksamhet för barn flyttar ut-
omhus 
För barn försöker man hitta spe-
ciallösningar i Korsholms svens-
ka församling.

– Dagklubben kommer att ha 
mycket verksamhet utomhus. Ock-
så barnkörerna flyttar utomhus för 
att kunna hålla igång. Vi måste ta 
det efterhand, beroende på väder, 
säger Mats Björklund.

Grupper för vuxna tar däremot en 
paus fram till sista januari.

– Det här slår speciellt mot dem 
som bor ensamma, eller inte har så 
lätt att ta sig ut. Det är enklare för 
dem som är i förvärvsarbete.

Växlande läge och humör
De anställda i församlingen får stän-
digt vara beredda att ställa om i sis-
ta minuten på grund av det växlan-
de läget. Mats Björklund skulle ha 
installerats som kyrkoherde i janu-
ari, vilket nu blev inställt.

– Inte en enda jag pratat med 
tycker om det här. Men å andra si-
dan gråter vi inte över spilld mjölk. 
Det är mycket som skjuts fram, som 
kyrkoherdeinstallationen till ex-
empel, så det är förstås inte roligt 
när uppgifter samlas på hög.

Det är främst gudstjänstlivet som 
bekymrar honom.

– Att säga ”ni får inte komma”, 
det är inte vår grej.

– Jag brukar kunna hålla humö-
ret uppe, men det blir svårare för 
varje sväng som kommer. Nog tror 
jag vi klarar det här också, men jag 
tror att vi alla kommer att vara för-
ändrade efter det här. Vi kommer 
inte att ta saker för givet och utgå 
från att allt ska fungera. 

”Vi är sårbara 
som individer”
Inställda grupper och högst tio personer i gudstjäns-
ten är den krassa verkligheten just nu. – Det vi kan 
göra, det gör vi, säger kyrkoherde Mats Björklund.

TEXT: ULRIKA HANSSON

I Solf, Replot och Kvevlax följer man liknan-
de principer som i Korsholm fram till 31.1, vil-
ket är så långt de nuvarande restriktionerna 
sträcker sig, men individuella skillnader före-
kommer så det lönar sig att följa med infor-
mation på församlingarnas webbplatser och i 
annonsering.
Tio personer, utöver anställda, kan del-
ta i gudstjänster. Men pastoral hänsyn kan 
tas och kyrkoherden har rätt att avgöra från 
fall till fall hur många som kan delta i förrätt-
ningar och gudstjänster. 
Grupper för vuxna pausar till 31.1 i Korsholm.
För barn försöker man i Korsholm hitta alter-
nativa lösningar, såsom verksamhet utomhus.
Strömmade gudstjänster sänds via Face-
book och Youtube. 

Restriktionerna i korthet
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KORSHOLMS PROSTERI
KORSHOLM
Gudstjänst: sö 23.1 kl 11 i kyrkan. Rune Lindblom 
och Susanne Westerlund. Medverkar gör också 
Oskar Mitts och Linus Teirfolk på gitarr samt en 
sånggrupp. Gudstjänsten strömmas på Face-
book och kan senare ses även på församlingens 
Youtube-kanal.
Gudstjänst: sö 30.1 kl 11 i kyrkan med Emilia 
Kontunen och Ann-Christine Nordqvist-Käll-
ström. Gudstjänsten strömmas på Facebook och 
kan senare ses också på församlingens Youtu-
be-kanal. 

KVEVLAX
Gudstjänst: sön 23.1.kl 10. Kass, Andrén. Ström-
mas på församlingens facebook-sida.
Mathjälpen: tis 25.1 och 1.2 kl. 10. Kontakta Nina 
Andrén om du inte hämtat mat tidigare tfn 044 
0462312
Gudstjänst: sön 30.1 kl. 10. Vesterlund, Andrén. 
Strömmas på fb.
Kvevlax kyrkokörs årsmöte torsdag 27.1 kl 19 i 
församlingshemmet.

REPLOT
Kvällsgudstjänst: med nattvardsmöjlighet i Re-
plot sö 23.1 kl.18. Vesterlund, Lång. Streamas.
Gudstjänst: i Replot sö 30.1 kl.10. Berg, Wargh. 
Streamas.
Gudstjänst: med nattvardsmöjlighet i Björkö sö 
30.1 kl. 12.30. Berg, Wargh.

Insamlingen till Audru kyrktak fort-
går, mera pengar behövs, varje euro 
är ren hjälp. Insamlingstillståndet är i 
kraft ännu till sista januari.

Vi försöker hjälpa den lilla för-
samlingen Audru i Estland med by-
te av plattor på taket till den nästan 
400-åriga kyrkan. Man fick för än-
damålet 150 000 euro av estniska 
staten, men förväntas själva bi-
dra med 15 000 euro. Därför är varje 
donation värdefull!

Av koronaskäl har man inte kun-
nat ordna konserter och dylikt för 
medelanskaffning. Från Solfs för-
samling har vi hittills kunnat bidra 

med drygt 8 000 euro tack vare in-
täkter från Lovisas missionsstuga, 
konsert med Church Hill Boys i no-
vember (som inbringade hisnande 
3064,51 euro!) samt enskilda gåvor. 
Du kan ännu hjälpa till med inköpet 
av någon takplatta genom att göra 
en inbetalning senast 31.1.2022!

Konto: FI17 5670 7320 0386 26 
med mottagare: Insamling för Aud-
ru kyrka. I meddelandefältet kan du 
skriva KYRKTAK. Insamlingstillstånd 
RA/2021/1415. Tack på förhand för 
ditt bidrag hälsar Solfs församlings 
Estlandskommitté!

SOLF Insamling och motion

KVEVLAX KontaktREPLOT Virtuellt

Behöver du prata?
Många av församlingens regel-
bundna samlingar och träffar är nu 
satta på paus pga det svåra coro-
naläget. Men församlingens an-
ställda finns fortsättningsvis här för 
dig. Kontaktuppgifterna finns på 
vår hemsida. Församlingens präs-
ter Fredrik Kass (044 356 2310) och 
Ruth Vesterlund (044 546 2311) samt 
diakoniarbetare Nina Andrén (0440 462 
312) finns till för samtal, stöd och hjälp. 
Det finns också möjlighet till enskild 
nattvard.

Förändringar 
i januari
Gudstjänsterna i Replot 23 ja-
nuari kl. 18 och 30 januari kl. 10 
streamas via Facebook. Efter 
Replotgudstjänsten 23 januari kl. 
18 och efter Björkögudstjänsten 
30 januari kl. 12.30 ges möjlig-
het till nattvard. Inget kyrkkaffe. 
Kansliet är öppet tisdagar och 
fredagar kl. 12-15.

OBSERVERA

På grund av coronaläget och 
möjliga nya restriktioner kan de 
uppgifter som finns i församlings- 
annonseringen förändras. 
Var goda och kolla aktuella 
händelser och senaste nytt på 
församlingarnas webbsidor!

Motion & Mission
Nytt år och nya möjligheter! Hur många av 
oss har inte gett nyårslöfte om att året 2022 
blir året då vi (äntligen) ska komma i form och 
dessutom göra goda gärningar?

På måndagsmorgnarna kl. 9 har ni chansen 
att slå två flugor i en smäll och göra både och, 
och dessutom samtidigt! Då samlas en glad 
grupp motionärer tillsammans med Joanna 
Holm till en kort andakt utanför församlings-
hemmet i Solf och därefter traskar man iväg 
på en promenad (på ca en timme) tillsam-
mans. Som grädde på moset får man dess- 
utom ge en slant till Finska missionssällska-
pet. Låter det inte som ett bra sätt att upp-
fylla sina löften?

Du hinner bidra till Audru kyrktak!
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SOLF
Gudstjänst sö 23.1 kl 10 med Patrica Strömbäck 
och Heidi Lång. Gudstjänsten direktsänds på för-
samlingens Facebook-sida.
Motion för mission må 24.1 kl 9. Samling utanför 
församlingshemmet för kort andakt och gemen-
sam promenad med Joanna Holm.
Gudstjänst sö 30.1 kl 10 med Patrica Strömbäck 
och Heidi Lång. Direktsänds på församlingens 
Facebook-sida.
Motion för mission må 31.1 kl 9. Samling utanför 
församlingshemmet för kort andakt och gemen-
sam promenad med Joanna Holm.
OM restriktionerna tillåter:
Föräldra-barnträff ti 1.2 i församlingshemmet. 
Drop-in från 9.30. Lek, frukost och klapp-och 
klangsånger under ledning av Joanna Holm och 
Sanna Huhta.
Chill på vinden on 2.2 kl 14.30 på prästgårdsvin-
den. Lek, spel, pyssel och andakt för barn i åk 
4-6. Ledare Olof Jern.

BERGÖ
Sö 23.1 kl. 14: Gudstjänst. Isaksson, Lax.
Sö 30.1 kl. 14: Gudstjänst. Englund, Lax.

Vi följer de aktuella myndighetsrekommendatio-
nerna och begränsar deltagarantalet i gudstjänster 
och samlingar till 10 personer.

MALAX
Sö 23.1 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, med max 10 
personer. Strömmas via Malax-TV och YouTube.
Sö 30.1 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, med max 10 
personer. Strömmas via Malax-TV och YouTube.

PETALAX
Sö 23.1 kl. 12: Gudstjänst. Isaksson, Lax.
Sö 30.1 kl. 12: Gudstjänst. Englund, Lax.

Vi följer de aktuella myndighetsrekommendatio-
nerna och begränsar deltagarantalet i gudstjänster 
och samlingar till 10 personer.

Vi behöver 
fortsätta drömma
NOG ÄR det väl för konstigt att vi går in i ett nytt år och 
att det är värre än någonsin. Ja, ni vet vad jag talar om. 
Nåja, på det sättet är det inte värre i och med att vi vet 
mera än i början och vi har fått hjälpmedel mot svårt 
insjuknande. Hjälpmedel för oss själva och för andra.

FÖR ALLA aktörer som planerar verksamhet oberoen-
de om det är ideellt eller kommersiellt så är det en ytterst 
svår tid. Alla företagare som kämpar för att få det att gå 
ihop och funderar vad som är möjligt att satsa på. Alla 
föreningar som funderar på vad man kan göra eller inte 
kan göra. Och framför allt hur man kan göra det tryggt. 
Och alla församlingar vars grupper, körer, samlingar och 
träffar blir inhiberade. Gudstjänsterna flyttar ut på nätet 
igen. Hur blir det om en månad? Ingen vet. Frustrerande, 
men på något sätt har man också blivit van. 

HELST SKULLE vi ju vilja tänka, prata och skriva om 
något annat men coronan fortsätter att styra en hel del 
i vår vardag. Vare sig vi vill det eller inte. Samtidigt så 
skulle jag vilja börja trotsa. Inte så att vi fattar beslut 
som gör att viruset sprider sig mera, men trotsa på ett så-
dant sätt att vi börjar återta det som vi har förlorat un-
der den här tiden. Och då tänker jag på möjligheten att 
drömma. Möjligheten att visionera. Eftersom det har va-
rit så svårt att göra upp planer under de senaste två åren 
så har drömdelen blivit lite slö, åtminstone hos mig. Så 
jag tänker drömma om att nya gemenskaper ska bildas. 
Gemenskaper som knyter samman människor till Gud 
och till varandra. Jag drömmer om att vi som församling 
ska vara en del av detta. Vad drömmer du om?

Fredrik Kass är kyrkoherde i Kvevlax församling.

FREDRIK KASS

KOLUMNEN

»Jag tänker drömma om att 
nya gemenskaper ska bildas.«

KORSHOLM Böcker

Andlig fördjupning
Begränsningarna blir allt fler och nyheterna basu-
nerar ut att vi ska hållas hemma och helst inte um-
gås med någon. Vad passar då bättre i dessa tider 
än att dyka ner i litteraturens förunderliga värld?

Då övrig verksamhet är på sparlåga är det änt-
ligen tid för andlig fördjupning. Kyrkoherde Mats 
Björklund rekommenderar bl.a. följande böcker: Martin Lönnebo och då sär-
skilt böckerna Frälsarkransen och Van Goghs rum: människans mognad, Pe-
ter Halldorf: Att älska sin nästas kyrka som sin egen och Hädanefter blir vägen 
väglös, eller varför inte John Vikströms nyaste bok Det handlar om frihet. Alla 
dessa mästerverk finns dessutom att gratis låna på närmaste bibliotek! Vi öns-
kar er många fina, minnesvärda och spännande stunder tillsammans med (ex-
empelvis) dessa böcker år 2022!
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SOLF I augusti anställdes Joanna 
Holm som tf diakoniarbetare och 
Sanna Huhta som dagklubbsbiträ-
de i Solfs församling. I november 
anställdes också Elisabeth Ström 
som tf barnledare. Blev jobbet som 
de tänkt sig? 

Elisabeth Ström, tf barnledare
Elisabeth Ström har de senaste fem-
ton åren jobbat hemma på jordbru-
ket. Innan dess jobbade hon elva år 
som dagklubbsledare i Korsholms 
svenska församling. 

– Jag halkar alltid in på klubbarna 
i något skede. Det är roligt att jobba 
med det jag har utbildning för. Och 

så är det roligt med arbetskamrater!
– Jobbet har varit riktigt bra hit-

tills. Dagklubbsbarnen är så spon-
tana, och jag fascineras av hur 
snabbt de accepterar en ny männ-
iska. De är trygga i sig själva.

Efter den långa pausen har hon 
fått fräscha upp minnet med vis-
sa saker.

– Jag har fått fundera på hur fyra-
åringar fungerar och vad de behöver. 
Men de är sig lika fortfarande. De 
behöver lek, rutiner och utevistelse. 

Restriktionerna ställer till det en 
del också i dagklubben.

– Vi har senarelagt starten och 
börjar 17.1. Vi är under tio perso-

ner så vi kan ordna verksamhet. Vi 
följer rekommendationerna, håller 
oss till vår grupp och är ute myck-
et. Vi har också hela församlings-
hemmet för oss själva. 

Sanna Huhta, dagklubbsbiträde
– Jag har trivts bra! Jag har inte er-
farenhet av att jobba med barn, så 
jag har varit öppen för allt. Det är 
roligt att få jobba med barn.

Sanna Huhta hade inte några 
speciella förväntningar på jobbet.

–  Barnen har tagit emot mig så 
fint! 

Hon har själv en fyraåring hemma, 
men upplever inte att det blir utma-
nande med barn hemma och borta.

– Jag märker att dagklubbsbar-
nen har samma intressen som min 
fyraåring. 

Hon har uppskattat alla former 
av verksamhet.

– Vi har haft roligt alla klubbda-
gar! Vi hittar på allt möjligt, bakar 
och åker pulka. Jag har åkt själv 
också, det tycker jag om, säger hon.

Joanna Holm, tf diakoniarbetare
– Jobbet har varit väldigt givande, 
tycker jag. 

Joanna Holm sköter tre grupper 
regelbundet: pensionärsträffar, 
motion och mission samt föräld-
ra-barn-gruppen.

– Jag är lärare till utbildningen 
så det känns inte svårt att hoppa in 
och leda olika slags grupper. 

Under hösten ordnades också en 
kvinnofrukost och födelsedagsfi-
rande för 75- och 80-åringar i för-
samlingen.

– Det var ganska mycket på mitt 
bord under hösten. Kring jul har 
jag haft mer klientkontakter, och 
det känns roligt att kunna fokuse-
ra mer på den biten.

Många bland personalen i Solfs 
församling är nya.

– Det kan vara svårt att veta vem 
man ska fråga, men alla här är så 
hjälpsamma, och så har vi bra kon-
takt med de andra diakoniarbetar-
na i Korsholm.

På grund av coronarestriktio-
ner görs inga spontana hembesök 
just nu, i stället blir det mer tele-
fonsamtal.

– Man får alltid ta kontakt och 
också träffa mig om det behövs.  

Hur gick det sen? 
Hur har det känts att vara ny på jobbet, blev det 
som man tänkt sig? Vad var svårt, vad var roligt? 
Tre nyanställda i Solfs församling berättar om 
sina erfarenheter. 
 
TEXT: ULRIKA HANSSON

KORSHOLM

Från vänster 
Elisabeth 
Ström, Sanna 
Huhta och 
Joanna Holm. 
FOTO: SUSANN 
NABB-VORNANEN
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NYKARLEBY Det åldersspann som omfat-
tas av styrgruppen är barn från noll till 
tretton år.

– Det är ett ganska spretigt åldersspann.  
Under det senaste året har vi i olika repri-
ser  sökt med ljus och lykta efter barnleda-
re utan att hitta  någon, säger Wikström.

För dagklubbarna har församlingen led-
are, men till de övriga grupperna, till exem-
pel för juniorgrupper, är de svåra att hitta.

– Men jag förstår varför. De här timmar-
na är inte särskilt attraktiva. Därför måste 
vi tänka om hur vi organiserar de här tjäns-
terna i församlingen. För att ha en attraktiv 
tjänst måste man erbjuda en lön som går 
att leva på. Det förutsätter en heltidstjänst.

Planen är att församlingen under våren 
ska se över helheten och hur den ska or-
ganiseras. 

– Det är klart att det inte bara handlar 
om ett behov. Realiteterna  kommer snabbt 
emot. Frågan är vad vi har för pengar att 
röra oss med. 

Vad är behovet?
– En tjänst som ledare för barnverksam-

heten med ansvar för hela åldersspannet 
upp till tretton i hela församlingen. Jag tän-
ker mig till exempel att klubbar som avslu-
tar verksamheten redan i maj kunde fort-

Svårt få 
ledare  
till barn-
grupperna
Utmaningen för styrgrup-
pen för barn och familj är 
att hitta ledare för grupp-
verksamheten för de olika 
ålderskategorierna. Grup-
pens ordförande Ulla-Brita 
Wikström hoppas ha en lös-
ning under våren.
 
TEXT: JOHAN SANDBERG

»Det är 
hårt på 
löne- 
sidan.«

PÅ GÅNG 
LOKALT 

Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Pedersöre prosteri utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Johan Sandberg, 
johan.sandberg@kyrkpressen.fi, tfn 040 831 3599. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

JAKOBSTAD, KRONOBY, 
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE

Ulla-Brita 
Wikström 
med barn-
barnen Iris 
och Elvira 
Forsblom.
FOTO: PRIVAT

sätta in i juni. De äldre barnen är ju i en 
sårbar situation då skolan slutat och har 
kanske inget att göra medan föräldrarna 
fortfarande jobbar. Det skulle vara viktigt 
att församlingen erbjöd fostrande och sys-
selsättande alternativ åt barnen när övrig 
verksamhet ligger nere. 

Församlingens barnläger på sportlovet 
och sommaren har varit väldigt populära. 

– Det visar ju att det finns ett behov av 
organiserad verksamhet för barn då de är 
lediga. 

Var ta pengarna?
– Vi måste se över vad vi nu betalar för 

alla snuttjobben. Kan vi baka ihop allt det 
till en attraktiv tjänst kan vi lösa det. Men 
det är hårt på lönesidan, det vet jag. 

Men målgruppen är viktig, anser hon.
–  Vi får inte tappa den. Speciellt de lite 

äldre barnen, tio- till trettonåringarna. Det 
får inte bli ett uppehåll före konfirmatio-
nen där församlingen inte har något att er-
bjuda. Här står vi inför en viktig utmaning.

Förutom i styrgruppen sitter Ulla-Brita 
Wikström också med i både kyrkofullmäk-
tige och i -rådet. Av de tre bitarna upple-
ver hon styrgruppen som det mest givan-
de. Barnen är en hjärtefråga.

–  Jag har i princip alltid jobbat med barn, 
både inom skolsektorn och inom försam-
lingen när jag slutade yrkeslivet. Det är en 
stimulerade grej att fundera på, säger den 
pensionerade rektorn.

Själv har hon fostrats in i församlings-
verksamhet med början från söndagssko-
la, junior och ungdomsarbetet. 

– Jag skulle gärna vara med i en bibel-
diskussionsgrupp, men någon sådan har 
jag inte hittat. 
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PEDERSÖRE PROSTERI
 
JAKOBSTAD
SÖ 23.1 kl. 12.00:  Virtuell gudstjänst från Jakob-
stads kyrka, Edman, Borgmästars. Johan Sand-
bergs gudstjänstgrupp. Sänds via församlingens 
Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstads-
svenskaforsamling.fi.
TI 25.1 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön 
och samtal.
SÖ 30.1 kl. 12.00:  Virtuell gudstjänst från Jakob-
stads kyrka, Edman, Borgmästars. Maria Salos 
gudstjänstgrupp. Sänds via församlingens Youtu-
bekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenska-
forsamling.fi.
TI 1.2 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön 
och samtal.

Sista anmälningsdag till Tonårsföäldrakurs är 
31.1.2022 via länk på www.jakobstadssvenskafor-
samling.fi
Diakonins telefonjour: må-ti, to-fr kl. 9-11.

KRONOBY
Sö 23.1 kl 10.00 Mässa med kyrkoherdeinstal-
lation: (strömmas, tvåspråkig) i Kronoby kyrka, 
biskop Bo-Göran Åstrand, Wallis, Kavilo, Komulai-
nen, Borgmästars, Lönnquist, Robert Slotte trum-
pet, dubbelkvartett.

Sö 30.1 kl 18.00 Taizémässa: i Kronoby fh. Kavilo, 
Borgmästars, Malin Storbjörk m.fl.

TERJÄRV
Sö 30.1 kl 10.00 Mässa: Terjärv fh, Saitajoki, Borg-
mästars.

NEDERVETIL
Sö 30.1 kl 10.00 Mässa: Nedervetil fh, Kavilo, 
Smedjebacka. 

LARSMO
Gudstjänsterna och högmässorna förrättas under 
perioden 3-31.1.2022 endast som strömma-
de gudstjänster. Gudstjänsterna strömmas via 
YouTube kanalen Larsmo församling live.

Sö 23.1 kl. 10 Högmässa via YouTube: Lassila, 
Wiklund, sång Lars-Victor Öst. Från ca kl. 11 är 
kyrkan öppen för nattvard i små grupper

Sö 30.1 kl. 10 Gudstjänst via YouTube: Sjöblom, 
Wiklund.

JAKOBSTAD MarkusPEDERSÖRE Öppna kyrkor

Virtuell introduktion till 
Den stora berättelsen
Söndag 23.1 kl 19 Virtuell introduktionskväll till Den stora berät-
telsen. En vandring genom Markusevangeliet. En åttadelad serie 
för smågrupper (se nästa sida). Prosten Boris 
Salo och kaplan Jan-Gustav Björk berättar 
hur du tillsammans med andra i en grupp 
kan studera Markusevangeliet under 
coronarestriktioner. Kvällen innehåller 
både materialintroduktion och praktis-
ka tips. Anmälan till jan-gustav.bjork@
evl.fi. Meddela e-mailadress och tele-
fonnummer så får du en länk med vilken 
du kan ansluta till introduktionskvällen.

Bön och ljuständning 
i kyrkorna
I Pedersöre strömmas en gudstjänst 
varje söndag från en av församling-
ens kyrkor, men de andra kyrkorna är 
också öppna en stund för bön och ljus-
tändning. En präst finns på plats och vi 
håller maxantalet 10 personer i gången inne 
i kyrkan. Välkommen att besöka kyrkan för en stilla 
stund om du känner att du behöver det! 

Ta gärna kontakt med någon av församlingens anställda om du 
har förbönsämnen eller önskar enskild nattvard. Kontaktuppgif-
ter till anställda, samt klockslag för bön- och ljuständningstillfälle-
na finns på församlingens webbsida.

NYKARLEBY
Gudstjänster
 Sö 23.1 kl 10 Bildströmmad gudstjänst: fr S:ta 
Birgitta kyrka, Östman, Edman, Ringvall. Kan ses 
på församlingens YouTubekanal
Sö 30.1 kl 10 Bildströmmad gudstjänst: fr Jeppo 
kyrka, Östman, Lönnqvist, Ringwall. Kan ses på 
församlingens YouTubekanal

Grupper och samlingar
Sö 23.1 kl 10 Söndagsskola: Jeppo fh, därefter 
varje sö utom vid fam.gtj.
Fr 28.1 kl 10 Små och stora: Jeppo fh, därefter 
varje fredag

OBSERVERA

På grund av coronaläget och 
möjliga nya restriktioner kan de 
uppgifter som finns i församlings- 
annonseringen förändras. 
Var goda och kolla aktuella 
händelser och senaste nytt på 
församlingarnas webbsidor!
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Ett nytt år
DET ÄR EN speciell känsla att avsluta 
det gamla året och gå in i ett helt nytt år. 
Kanske har du liksom jag köpt en ny ka-
lender som bara väntar på att fyllas med 
anteckningar och planer? Kanske hör du 
till dem som ger nyårslöften? Det är så 
mycket som ryms in under ett levnadsår. 
Glädjeämnen, nya upptäckter och upp-
levelser, insikter, sorger och motgångar. 

Medan vissa saker stannar kvar i min-
net är det skönt att få lämna bakom sig 
det som inte blev som man ville eller 
tänkte. Livet är ju sådant att det sällan 
blir så som vi planerar. Det kan ändå bli 
bra och vi får gå in i det nya året med ny 
förtröstan, nytt hopp och nytt mod. I 
Hebreerbrevet 13:8 läser vi ”Jesus Kris-
tus är densamme i går, i dag och i evig-
het.” I vår ständigt föränderliga tid är 
det skönt att det finns något bestående 
att falla tillbaka på. 

SOM DIAKONIARBETARE möter jag 
många människor i olika åldrar och livs-
situationer. Från de minsta som kommer 
med sina mammor eller pappor till för-
samlingens föräldra-barngrupper till de 
äldre som jag hälsar på och träffar i olika 
sammanhang. Det är mycket som skiljer 
oss människor från varandra men ännu 

mer som förenar oss. Det är väldigt gi-
vande att få umgås med de äldre. Deras 
vassa kanter har slipats ner och de är of-
ta ödmjuka och fulla av livsvisdom och 
erfarenheter. 

Alla behöver vi gemenskap med andra 
samt någon som ser oss och bekräftar 
oss. Under livets gång får vi våra sprickor 
och blir lite kantstötta. Just som de kant-
stötta människor vi är får vi finnas till för 
varandra och dela varandras glädje och 
sorger. Gud kan använda våra sprickor 
och bygga upp något fint och använd-
bart av dem.

UNDER HÖSTEN samlades diakoni-
arbetarna i Borgå stift till Forumdagar. 
Tanken var att vi skulle samlas i Tam-
merfors, men pandemin gjorde att eve-
nemanget fick ordnas på distans på web-
ben. Vi fick bland flera andra föreläsa-
re möta Jonas Helgesson från Sverige. 
Han avslutade sitt inspirerande tal till 
oss med uppmaningen att börja på med 
det vi vill göra och att Gud kommer att 
möta oss halvvägs. Det vill jag ge vida-
re till dig idag. Räkna med Herren då du 
går in i det nya året!

Malena Vesternäs är tf diakoniarbetare i Nykarleby.

MALENA VESTERNÄS

KOLUMNEN

»Gud kan använda 
våra sprickor.«

Sö 30.1 kl 14 Valmöte: Pensala bönehus, André 
Djupsjöbacka medv.
- kl 18 Ekumenisk bibeltimme: Hirvlax baptist-
kyrka
I januari hålls endast strömmade gudstjänster. 
Högst 10 personer medverkar. De fysiska evene-
mangen hålls om coronarestriktionerna tillåter. Vi 
uppdaterar annonseringen kontinuerligt. Följ med 
på församlingens webbplats och FB-sidan!
www.nykarlebyforsamling.fi 

PEDERSÖRE
Sö 23.1 kl 10. Gudstjänst strömmas: Purmo kyrka. 
Portin, Ellfolk-Lasén, Pandey
- kl 10. Bön och ljuständning: Esse kyrka. Salo
- kl 18. Bön och ljuständning: Pedersöre kyrka. 
Anderssén-Löf

Sö 30.1 kl 10. Gudstjänst strömmas: Esse kyrka. 
Salo, Ellfolk-Lasén, Malmsten-Ahlsved, Jonas & 
the Singers
- kl 18. Bön och ljuständning: Purmo kyrka. Portin
- kl 10. Bön och ljuständning: Pedersöre kyrka. 
Anderssén-Löf

Minior och junior, familjeklubbar, ungdomssam-
lingar planerar vi starta v. 4.

Den stora berättelsen. En vandring genom Mar-
kusevangeliet: En åttadelad serie för smågrupper 
– i familjen, per Teams och i samtalsgrupper enligt 
vad rådande restriktioner tillåter. För mera info se 
församlingens webbsida.
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världens största församling med en miljon 
medlemmar och jag deltog i en samling på 
Seouls olympiska stadion tillsammans med 
50 000 smågruppsledare. 

Församlingen i Sydkorea är uppbyggd 
så att alla medlemmar hör till en mindre 
grupp.

–  Orsaken är att församlingen skulle 
överleva vid den händelse att Nordkorea 
skulle ockupera landet och förhindra all 
normal församlingsverksamhet. Det är lite 
samma sak som vi upplever nu. Vi upplever 
inget militärt hot, men nog ett virushot.

Boris Salo ser nu att smågrupperna har 
en viktig funktion att fylla.

– Smågrupperna har sitt värde obero-
ende, men just nu skulle de vara viktigare 
än annars. Är det inte församlingens kal-
lelse just nu att satsa på smågrupper där 
människor får mötas och hjälpa varandra 
framåt, frågar han sig.

Markusevangeliet består av sexton kapi-
tel och han går igenom två kapitel per in-
spelat avsnitt. Att läsa – eller som Boris Sa-
lo enligt judisk tradition – berätta texten 
tar femton minuter. På det följer en trettio 
minuters kommentar.

– På en halvtimme hinner jag inte med 

något uttömmande. Tanken är att man ska 
se programmet i smågrupper och diskutera 
det. Upplägget är att man före eller under 
gruppsamlingen läser två kapitel ur kurs-
boken Den stora berättelsen, ser på inspel-
ningen och slutligen samtalar om de frå-
gor som finns i boken.

De åtta programavsnitten sänds först var-
je onsdag med början den här veckan på 
Larsmo När-TV:s kanal. Dagen efter finns 
de tillgängliga på Vibosas Youtubekanal. 
Länk till programmen finns på vibosa.fi 
och till exempel på pedersoreforsamling.fi.

– Församlingarna inom prosteriet upp-
manar nu folk att meddela om sitt intres-
se att delta i en grupp och om man har en 
grupp.

Hur stora ska grupperna vara?
– I normala fall är sex-åtta personer en ide-
alisk storlek. Men nu måste grupperna va-
ra mindre, för vi ska agera ansvarsfullt och 
följa myndigheternas anvisningar och re-
kommendationer. Man kan kanske börja 
inom familjen tills restriktionerna lättar.

– Vi får komma ihåg att Jesus har sagt att 
där två eller tre är samlade i hans namn så 
är han mitt ibland dem. 

Boris Salo har tillsammans med Larsmo När-TV spelat in åtta avsnitt om Markusevangeliet avsedda för samtal inom smågrupper.

LARSMO Den stora berättelsen. En vandring 
genom Markusevangeliet var tänkt som en 
kurs i Larsmo och Karleby församlingar i 
vår. Men då coronaläget inte tillåter någ-
ra större samlingar blev det att tänka om.

I stället för att hålla kursen har Boris 
Salo föreläst för Larsmo När-TV:s kame-
ror. Resultatet är åtta inspelade 45 minu-
ters avsnitt.

– Jag fick inte frid över att skjuta upp 
kursen och när jag förberedde en predi-
kan kom jag att tänka på mitt studiebe-
sök i Sydkorea på nittiotalet. Jag besökte 

Tiden inne satsa  
på smågrupper
Då pandemin sköt upp en inplanerad 
kurs valde Boris Salo att spela in kur-
sen i stället. Nu får flera församlingar 
glädje av den.

TEX OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

»Vi upple-
ver inget 
militärt 
hot, men 
nog ett 
virushot.«

PÅ GÅNG 
LOKALT 

JAKOBSTAD, KRONOBY, 
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE



MB  15 KYRKPRESSEN NR 2 • 20.1.2022 KYRKPRESSEN NR 2 • 20.1.2022

MELLERSTA  
NYLANDS PROSTERI
ESBO
Hybridhögmässor:
Esbo domkyrka sö 23.1 kl. 12.15: Ert-
man, Brunell, Kronlund.
Esbo domkyrka sö 30.1 kl. 12.15: 
Kanckos, Kronlund, Malmgren.
Mässorna strömmas över försam-
lingens Facebook-sida. Max.30 per-
soner kan delta på plats i kyrkan.

Konserter och musik:
Barnkörens vårtermin är i gång: 
(6–12-åringar). Övning på torsdagar 
i Esbo centrum. Anmäl dig och kom 
med via hemsidan esboforsamlingar.fi 

Ekumeniska böneveckan 18–25.1: 
fre 21.1 kl.18 Ekumenisk naturkväll i 
Esbo domkyrka (på finska). Diskus-
sion kring hur olika kristna kyrkor 
och samfund tänker och vad de lär ut 
om natur, miljö och skapelsen. Eve-
nemanget strömmas över Espoon 

tuomiokirkko-youtube.
Ekumenisk kyrkovandring: från Olars 
till Hagalund sö 23.1 kl.16–20.00.Kl.16 
bönestund i Esbo Pingstförsamlings 
kyrka, kl.17 bönestund i ortodoxa 
kyrkan i Hagalund (finska).
 
Familjeklubbar för föräldrar och 
småbarn: Paus på grund av corona-
restriktioner till och med 31.1.2022. 
Uppdaterad info om februari på es-
boforsamlingar.fi
 
Barn och unga: Verksamheten i dag- 
och miniorklubbarna fortsätter som 
normalt. 
 
Vuxna: Paus i körövningar, Torsdags-
träffen, Symamsellerna och Träffdax 
till och med 31.1.2022. 
Uppdaterad info om februari på 
esboforsamlingar.fi

Sportlovsläger i Mattby 21 - 25.2: Ett 
dagsläger för lågstadiebarn i åk 1 - 4 
mellan kl. 8.30 – 16.00 Anmälning 
via hemsidan esboforsamlingar.fi 

pågår till och med 23.1. Pris 70e (sys-
konrabatt 25%).

Diakonin stöder och hjälper: Ta kon-
takt med diakonerna: 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 Whatsapp el-
ler elektronisk tidsbokning asiointi.
espoonseurakunnat.fi Mer info es-
boforsamlingar.fi/stod-och-hjalp/
samtalshjalp. 

Behöver du hjälp med att skaffa 
covidintyg? Kontakta Taina Sandberg 
040 547 1856, taina.sandberg@evl.fi 
och boka en tid för träff.

Esbo svenska församlings kansli 
på Kyrkogatan 10: Vi betjänar per 
telefon må–fre kl. 9–13 och e-post. 
Kansliet är stängt för besök till och 
med 31.1.2022. 

Bokning av dop, vigsel och jordfäst-
ning samt beställning av ämbets-

betyg och släktutredningar: Esbo 
regioncentralregister, betjäning per 
telefon och e-post må–ti kl. 9–15 
och on–to kl. 9–12, fre stängt. 09 
8050 2600, keskusrekisteri.espoo@
evl.fi, Bokningstjänster, 09 8050 
2601, varauspalvelut.espoo@evl.fi. 
Begravningstjänster, 09 8050 2200, 
hautatoimisto.espoo@evl.fi.

Vid alla evenemang följer vi myndig-
heternas anvisningar. Munskydd bör 
användas. Ändringar i evenemangen 
är möjliga.  Aktuell information får du 
på esboforsamlingar.fi och sociala 
medier. Du kan också ringa försam-
lingens kansli, 09 8050 3000, må–
fre kl. 9–13.

GRANKULLA
Sö 23.1 kl. 18: Kvällsmässa, Ulrik 
Sandell, Barbro Smeds.

Må 24.1 kl. 17.30: Sorgegrupp i övre 
brasrummet, Catherine Granlund, 
Carola Wikström.

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

PROGRAMMET 
UNDER TIDEN

21.1–3.2I DIN FÖRSAMLING

Föränderliga tider!
På grund av coronapandemin har församling-
arna tvingats pausa mycket av sin verksamhet. 
Men gudstjänsterna finns kvar! På grund av nya 
restriktioner kan en del av den verksamhet som 
annonseras här ställas in. Därför är det bra att 
läsa församlingarnas webbsidor för att få ak-
tuell information om evenemang, grupper och 
annan verksamhet.
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Ti 25.1 kl. 9.30-10.30: Diakonimot-
tagning och brödutdelning i kyrkans 
aula.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig men-
talvårdsgrupp i Sebastos, Catherine 
Granlund, Carola Wikström. 

To 27.1 kl. 10-11: Lovsångs- och för-
bönegrupp i övre brasrummet, Ca-
therine Granlund, Carola Wikström.

Sö 30.1 kl. 12: Högmässa, Ulrik San-
dell, Jona Granlund, Heli Peitsalo. 
Kl. 18: Konsert i Grankulla kyrka. 
Musik av Armas Järnefelt. Janne 
Oksanen, piano. Fritt inträde, pro-
gramblad till förmån för Kyrkans 
Utlandshjälp.

Må 31.1 kl. 17.30: Sorgegrupp i övre 
brasrummet, Catherine Granlund, 
Carola Wikström.

Ti 1.2 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebas-
tos, Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 10.30: Diakonimottagning 
och brödutdelning i kyrkans aula.
Kl. 13: Sångstund för pensionärer i 
kyrkan, Barbro Smeds.
Kl. 13.30: Tisdagsträffen i övre salen, 
Catherine Granlund, Carola Wik-
ström,
Barbro Smeds. 
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig men-
talvårdsgrupp i Sebastos, Catherine 
Granlund, Carola Wikström. 
Kl. 18: Graziakören i övre salen, Heli 
Peitsalo. 

On 2.2 kl. 14: Kyrkosyföreningen i 
övre brasrummet. 
Kl. 17.15-19.15: Familjekväll i Gran-
kulla kyrka med matservering, pro-
gram och andakt, Daniela Hildén, 
Heli Peitsalo.

To 3.2 kl. 9.30: Familjelyktan i Se-
bastos. Daniela Hildén.
Kl. 10-11: Lovsångs- och förbö-
negrupp i övre brasrummet, Catheri-
ne Granlund.

Kontrollera närmare på grankulla-
forsamling.fi för de senaste uppda-

teringarna gällande restriktionerna.

KYRKSLÄTT
To 20.1 kl. 18.30: Sång och bön i S:t 
Mikaels kyrka, ledare Lars-Henrik 
Höglund
Fr 21.1 kl. 13–15: Effa på Hörnan. 
Eftermiddagsklubb för åk 1-6, mera 
info av Ela
Sö 23.1 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels 
kyrka, strömmas på vår facebook
Sö 23.1 kl. 13.30: Ekumenisk andakt 
och bönevandring från S:t Mikaels 
kyrka till Masaby, mera info av Heidi
To 27.1 kl. 16: StickMeet och Mission 
på Google Meet
Fr 28.1 kl. 13–15: Effa på Hörnan. 
Eftermiddagsklubb för åk 1-6, mera 
info av Ela
Lö 29.1 kl.10: Mannamässa för kropp 
och själ i Masaby kyrka. Församling-
en bjuder på lunch efteråt. Kollekten 
uppbärs också i torrvaror. Mässan 
strömmas på vår facebook
Sö 30.1 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels 
kyrka, strömmas på vår facebook
Ti 1.2 kl. 19: Gemensam Taize-mässa 
i S:t Mikaels kyrka 
To 3.2 kl. 18.30: Sång och bön i S:t 
Mikaels kyrka, ledare Lars-Henrik 
Höglund
Vi följer de rådande restriktioner för 
denna tid.
www.kyrkslattsforsamlingar.fi 
tel. 040 350 8213 
Diakonihjälpen betjänar hjälpbehö-
vande på tel. 050 478 4227

TAMMERFORS
Sön 23.1 kl. 11: Högmässa i Svenska 
Hemmet, Roger Rönnberg, Paula 
Sirén
Tis 25.1 kl. 12.30-15.45: Tisdagsklub-
ben för eleverna i årskurs 3 i Svenska 
Hemmet
Sön 30.1 kl. 11: Högmässa i Svenska 
Hemmet, Kim Rantala, Paula Sirén
Tis 2.2 kl. 12.30-15.45: Tisdagsklub-
ben för eleverna i årskurs 3 i Svenska 
Hemmet
Tyvärr har all gruppverksamhet för 
vuxna inhiberats p.g.a. corona-
restriktionerna.

VANDA 
SÖ 23.1. kl.10 Högmässa: Helsinge 
kyrka S:t Lars Kristian Willis och Heidi 
Åberg.
SÖ 23.1 kl.12 Högmässa: Dickursby 
kyrka Kristian Willis och Heidi Åberg 
SÖ 30.1 kl. 10 Högmässa: Helsinge 
kyrka S:t Lars Anu Paavola och An-
ders Ekberg.
TO 3.2 kl. 18 Bär det som en kro-
na: en musikföreställning om de-
pression. Kulturfabriken Fernissan, 
Dickursbyvägen 36 Gratis inträde. 
Anmälningar till vandasvenska@evl.
fi. Efter föreställningen möjlighet att 
samtala med en diakoniarbetare. 
SÖ 6.2 kl.10 Högmässa: Helsinge 
kyrka S:t Lars Anu Paavola och An-
ders Ekberg
SÖ 6.2 kl. 12 Högmässa: Dickursby 
kyrka Anu Paavola och Anders Ekberg. 
Coronainfo:Till gudstjänster och 
kyrkliga förrättningar kan delta 1/5 
av utrymmets deltagarkapacitet eller 
högst 30 personer t.om 31.1

HELSINGFORS  
PROSTERI
 
JOHANNES
Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12
GUDSTJÄNSTER                   
Mässa: söndagar kl. 10 på Heikasvä-
gen 7 på Drumsö. 
Högmässa: söndagar kl. 12 i Johan-
neskyrkan, Högbergsgatan 12. 
Veckomässan i Johanneskyrkan 
håller paus tills restriktionerna lät-
tar. 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).          
GEMENSKAP       
OBS! Samtalsgruppen Bibel, tro 
och tvivel hålls på Teams 24.1 kl. 
18:00. Mera info och länk fås av kisa.
korkman@gmail.com. Gäst: Fred 
Lindström.
OBS! Träffpunkt håller paus åtmins-
tone i januari pga. restriktionerna. 
Vi följer med läget och uppdaterar 
hemsidan då det kommer ny infor-
mation.
BARNFAMILJER 
Musiklek är på paus tills restriktio-
nerna lättar. Följ med uppdateringar 
på vår hemsida samt Johannes barn-
verksamhets Facebooksida. 
MUSIK                
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla 
kyrkan. I januari streamas lunchmu-
siken på Gamla kyrkans Facebooksi-
da (Vanha kirkko).
UNGDOMAR & UNGA VUXNA        
Besök ungdomsarbetets hemsi-
da johannesungdom.wordpress.com 
för senaste nytt! 

MATTEUS
Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3
www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus
ANDLIGT LIV 
Matteusmässa: I Matteuskyrkan, 
söndagar kl. 10. Följ med direkt via 
Matteus församlings Facebooksida 
och delta i gemenskapen i kommen-
tarsfältet. Strömningarna hittas ock-
så på församlingens hemsida www.
helsingforsforsamlingar.fi/matteus. 
Förändringar i programmet kan ske. 
Vi strömmar under resten av januari, 
och hoppas på samma i februari. Följ 
med på vår Facebooksida. 
Kvällsmässa: I Matteuskyrkan 30.1 kl. 
18. En stämningsfull mässa utan krav 
OBS Ingen mässa kl. 10. 
MU-mässa: Matteus Ungdoms 
veckomässor varje onsdag kl. 18! 
Välkommen med vare sig du är ung i 
ålder eller själ och hjärta. Fr.o.m. 19.1. 
Molnet: En bönegrupp som är öppen 
för alla. Du kan komma en eller flera 
gånger. Vi träffas varannan torsdag 
i Matteuskyrkan kl. 18–19.30. P.g.a 
restriktionerna träffas vi första gång-
en den 10.2. Välkommen! Info: Gun 
Holmström, 040 759 6851. Mer info 
finns också på hemsidan: www.hel-
singforsforsamlingar.fi/matteus 
BARN OCH UNGA    
Musiklek: Musiklek: På tisdagar 
fr.o.m. 18.1 kl. 10 samlas Matteus 
musiklek online. Välkommen med 
du som är hemma med barn och vill 
prata och sjunga bort en stund. För 
mera info och länk till tillfället, kon-
takta musikledare Daniela: daniela.
stromsholm@evl.fi.
Tweentisdag: Vi hoppas kunna 
fortsätta verksamheten i början av 
februari. 
Öppet hus för unga: Vi hoppas kunna 
fortsätta verksamheten i början av 
februari. 
MUSIK  
Popkören: Vi hoppas kunna börja 
sjunga igen i början av februari.  
Kyrkokören: övar online tisdagar kl. 
18:30. 
Vår Ton: Vi hoppas kunna börja 
sjunga igen i början av februari. 
ÖVRIGT
Samling för män: Träffas följande 
gång i februari. 
Kvinnor mitt i livet: Intressanta gäs-
ter, boksamtal eller promenader. För 
kvinnor i alla åldrar. Vi träffas i Matt-
euskyrkan, Åbohusvägen 3, följande 
gång 7.2. Mer info: Helena Salenius, 
helena.salenius@evl.fi. 
Stickklubben: Vi träffas igen den 3.2 
kl. 11. 
Behöver du hjälp eller stöd?   
Du kan alltid kontakta församlingens 
anställda och diakoniarbetarna om du 
behöver hjälp eller stöd i vardagen eller 
bara någon att tala med! Våra diakoni-
arbetare är Carita Riitakorpi 050-380 
3986 och Mari Johnson 050-380 3976.

VANDA
Om depression
Bär det som en krona, torsdag 
3.2 kl. 18: En musikföreställning 
om depression på Kulturfabriken 
Fernissan, Dickursbyvägen 36. 
Gratis inträde. Anmälningar till 
vandasvenska@evl.fi. Efter före-
ställningen finns det möjlighet att 
samtala med en diakoniarbetare. 
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PETRUS
Petruskyrkan Skogsbäcksvägen 15
www.petrusforsamling.net
GUDSTJÄNSTER
Varmt välkommen på gudstjänst! 
Just nu är 30 personer välkomna på 
plats, men du kan även följa med 
från din hemsoffa.
Högmässa i Munksnäs kyrka: Sön-
dagar kl. 10. Streamas till Petrus 
Facebook.
Högmässa i Åggelby gamla kyrka: 
Söndagar kl. 12. 16 personer på 
plats.
Puls-gudstjänst: Söndagar kl. 15.30 
i Petruskyrkan. En gudstjänst i ny-
are stil för alla åldrar. Följ även med 
gudstjänsten via Petrus Youtube. 
BARNFAMILJER
Följ Petrus Kidz-gruppen på face-
book och hör mer om barnverk-
samheten!
Barnens söndag online: Januari sö 
kl. 9-9.30. Då vi inte kan vara så 
många i kyrkan samtidigt på sön-
dagar flyttar vi online i januari. Vi 
har något kort för alla åldrar, också 
dom minsta, genast i början på vår 
träff. Själva innehållet är mest för 
barn från ca 5 år uppåt. Välkommen 
med och ha roligt tillsammans!
Musiklek online: Musiklek på Zoom 
to kl. 10–10.30 i januari. Musiklek 
passar för dig med barn 0–5 år. Vi 
sjunger nya och bekanta sånger och 
har det roligt tillsammans. Bor du 
någonstans längre borta? Nu kan 
du delta oberoende! Ta gärna med 
maracas (t.ex. en kryddburk med 
makaroni fungerar bra) och en fär-
grann sjal. Länk på hemsidan. Har 
du frågor? Kontakta Anne Koivula 
(@evl.fi). 
BÖN OCH ANDAKT
Du kan alltid skicka in dina böne-
ämnen: till pray.petrus@evl.fi, per 
post: Petrus församling, Skogs-
bäcksvägen 15, 00630 Helsingfors.
Förbön och Tack: Ti 25.1 kl. 19. Två-
språkig förbönsgudstjänst i Munk-
snäs kyrka. Bengt Lassus. Barn-
passning ordnas. Förbönstelefonen 
öppen må kl. 14.30-16.30, ons kl. 
18-20, 09-23407171. Du kan även 
sända böneämnen per e-post eller 
post till kontaktuppgifterna ovan. 
Välkommen både på plats eller di-
gitalt via Petrus Facebook, www.
facebook.com/petrusforsamling. 30 
personer är välkomna på plats. Vi 
uppmuntrar till användning av mun-
skydd och god handhygien.
Missa inte! Bönedygn: 22-23.1 kl. 
17-17. Gud bjuder in oss att på-
verka hur år 2022 blir genom bön 
och lovsång. Och han kanske har 
något viktigt att säga om vi tar oss 
tid att lyssna? Vi ber kring olika 
viktiga teman under dygnet – mer 
detaljerad info finns på Facebook 
och hemsidan. Vi ber mest online 
men ses även utomhus t.ex. för 

bönevandringar i olika stadsdelar. 
Dygnet avslutas med streamad 
Puls-gudstjänst på söndag kl. 
15.30. (30 pers på plats med för-
handsanmälan.) Skicka in person-
liga böneämnen till pray.petrus@
evl.fi.
EVENEMANG
Retreat på Snoan inställd: Den 
inplanerade retreaten på Snoan 28-
30.1.21 är tyvärr inställd.
Online konferens Disciple22 - Cap-
tivated: Disciple konferensen ord-
nas 28-30.1.22 helt digitalt under 
temat Captivated. Hur ser det ut 
då vi blir så fängslade av Gud att 
vi inte inte vill något annat än vara 
i hans närhet och följa honom? 
Kom med på en fantastisk helg 
med huvudtalarna Maria och Kim 
Sjögren från One Heart Church i 
Sverige samt Pekka och Anna-Liisa 
Heikkilä. Konferensen är nationell 
och har varit livsförvandlande för 
många under de tidigare åren. I år 
är konferensen helt gratis! För att 
få länkarna till streamen och se-
minarierna kan du anmäla dig via 
hemsidan www.disciple.fi. Samla 
några vänner och ta del av helgen 
tillsammans. 

RASEBORGS  
PROSTERI
 
EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Coronarestriktionerna påverkar 
verksamheten, se närmare info på 
vår webbplats. 
Gudstjänster sö 23.1
kl. 10: Högmässa i Ekenäs kyrka 
kl. 16: Musikandakten ”Gnistrande 
snökristaller”  i Snappertuna kyrka 
kl. 18: Kvällsmässa i Tenala kyrka
Gudstjänster sö 30.1:
kl. 10: Högmässa i Ekenäs kyrka
kl. 16: Musikandakt  i Tenala kyrka 
med Anders & Ann-Sofi Storbacka
Fynda secondhand håller stängt 
tillsvidare p.g.a. coronaläget. Följ an-
nonseringen. 
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ
Coronaläget kan förändras, och då 
kan evenemangen inhiberas eller 
ändra karaktär!
Följ med aktuell information på 
församlingens hemsida och Face-
book-sida. 
Sö 23.1:
- kl. 10.00 Tvåspråkig högmässa: 
Ingå kyrka. Max antal deltagare enligt 
gällande restriktioner: 30 personer. 
Sjöblom, Storbacka. 
Sö 30.1:
- kl. 10.00 Högmässa: Ingå kyrka. 
Max antal deltagare enligt gällande 
restriktioner: 30 personer. Hellsten, 
Gustafsson Burgmann. 

Ti 22.2:
- kl. 17.00-21.30 Vigselkväll: Ingå 
kyrka. Tilläggsuppgifter och tids-
beställning senast 11.2.2022 tel 09-
2219 030/församlingskansliet. 

OBS!
De allmänna corona-säkerhetsföre-
skrifterna bör följas: god handhygien 
upprätthålls, vid sammankomster 
skall andningsskydd användas då 
avstånd inte kan hållas. 
Ingå församlings kansli: öppet må-ti 
kl. 9-12, ons-to endast telefonbetjä-
ning, fre stängt.
Mera information: www.ingaforsam-
ling.fi

KARIS-POJO
Sö 23.1
kl. 10 Gudstjänst: i Pojo kyrka.
kl. 12 Högmässa: i Karis kyrka.
Sö 30.1
kl. 10 Högmässa: i Pojo kyrka.
kl. 12 Högmässa: i Karis kyrka.
Vigselsöndag 20.02.2022 kl. 15-17 i 
Karis kyrka: Vigsel varje timme - en-
kelt och lätt! Välkommen att ta kon-
takt till pastorskansliet senast må 7.2 
tfn 019 279 3000 (öppet må-to kl. 
9-13, fre stängt).
Närmare information om corona-
restriktioner finns på församlingen 
webbplats www.karis-pojoforsam-
ling.fi
 

ESBO STIFT
LOJO
Ändringar möjliga: uppdaterad info 
finns på församlingens hemsida. Vid 
frågor kan du kontakta Tanja Louhiv-
uori (044 328 4211) eller Tom Blom-
felt (044 328 4273).

23.1. kl. 13.00: Gudstjänst i Lojo S:t 
Lars kyrka. Kyrktaxi.

DOMPROSTERIET
BORGÅ
Sö 23.1. kl. 12.15 Folkmusikmässa: 
i Domkyrkan, Lindgård,  Lovén, 
Söderström, Hätönen, Tollander, 
Patrik Latvala, Sinikka Stöckell. 
Strömmas via länk på Youtube.  
Sö 30.1 kl. 12.15 Högmässa: i Dom-
kyrkan,  Apostolidou, Ståhlberg, 
Hätönen. Förutom medverkande 
kan 20 personer delta i mässan på 
plats i Domkyrkan. 

SIBBO
Sö 23. 1 kl. 10.30 Juni-2-gruppens 
startsöndag: i Kyrkoby församlings-
hem.
Sö 23.1 kl. 12 Högmässa: i Sibbo kyr-
ka. Strömmas.
Sö 30. 1 kl. 10.30 Augustigruppens 
startsöndag: i Kyrkoby församlings-
hem.
Sö 30.1 kl. 12 Högmässa: i Sibbo kyr-
ka. Strömmas.
Gällande övrig verksamhet: hänvisas 
till församlingens hemsida www.sib-
bosvenskaforsamling.fi.
Högmässor och gudstjänster ström-
mas: på Youtubekanalen Kirkko Si-
poossa – Kyrkan i Sibbo

KARIS-POJO
Går du i vigseltankar? Nu är det lätt!
Vigselsöndag 20.02.2022 kl. 15–17 i Karis kyrka: Vigsel varje 
timme – enkelt och lätt! Välkommen att ta kontakt till pastors- 
kansliet senast må 7.2 tfn 019 279 3000 (öppet må–to kl. 9–13, 
fre stängt).
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Seouls olympiska stadion tillsammans med 
50 000 smågruppsledare. 

Församlingen i Sydkorea är uppbyggd 
så att alla medlemmar hör till en mindre 
grupp.

–  Orsaken är att församlingen skulle 
överleva vid den händelse att Nordkorea 
skulle ockupera landet och förhindra all 
normal församlingsverksamhet. Det är lite 
samma sak som vi upplever nu. Vi upplever 
inget militärt hot, men nog ett virushot.

Boris Salo ser nu att smågrupperna har 
en viktig funktion att fylla.

– Smågrupperna har sitt värde obero-
ende, men just nu skulle de vara viktigare 
än annars. Är det inte församlingens kal-
lelse just nu att satsa på smågrupper där 
människor får mötas och hjälpa varandra 
framåt, frågar han sig.

Markusevangeliet består av sexton ka-
pitel och han går igenom två kapitel per 
inspelat avsnitt. Att läsa – eller som Bo-
ris Salo enligt judisk tradition – berätta 
texten tar femton minuter. På det följer 
en trettio minuters kommentar.

– På en halvtimme hinner jag inte med 

något uttömmande. Tanken är att man ska 
se programmet i smågrupper och diskutera 
det. Upplägget är att man före eller under 
gruppsamlingen läser två kapitel ur kurs-
boken Den stora berättelsen, ser på inspel-
ningen och slutligen samtalar om de frå-
gor som finns i boken.

De åtta programavsnitten sänds först var-
je onsdag med början den här veckan på 
Larsmo När-TV:s kanal. Dagen efter finns 
de tillgängliga på Vibosas Youtubekanal. 
Länk till programmen finns på vibosa.fi 
och till exempel på pedersoreforsamling.fi.

– Församlingarna inom prosteriet upp-
manar nu folk att meddela om sitt intres-
se att delta i en grupp och om man har en 
grupp.

Hur stora ska grupperna vara?
– I normala fall är sex–åtta personer en ide-
alisk storlek. Men nu måste grupperna va-
ra mindre, för vi ska agera ansvarsfullt och 
följa myndigheternas anvisningar och re-
kommendationer. Man kan kanske börja 
inom familjen tills restriktionerna lättar.

– Vi får komma ihåg att Jesus har sagt att 
där två eller tre är samlade i hans namn så 
är han mitt ibland dem. 

Den här artikeln är inlånad från de lokala sidorna för 
Pedersöre.

Boris Salo har tillsammans med Larsmo När-TV spelat in åtta avsnitt om Markusevangeliet avsedda för samtal inom smågrupper.

LARSMO Den stora berättelsen. En vandring 
genom Markusevangeliet var tänkt som en 
kurs i Larsmo och Karleby församlingar i 
vår. Men då coronaläget inte tillåter någ-
ra större samlingar blev det att tänka om.

I stället för att hålla kursen har Boris 
Salo föreläst för Larsmo När-TV:s kame-
ror. Resultatet är åtta inspelade 45 minu-
ters avsnitt.

– Jag fick inte frid över att skjuta upp 
kursen och när jag förberedde en predi-
kan kom jag att tänka på mitt studiebe-
sök i Sydkorea på nittiotalet. Jag besökte 
världens största församling med en miljon 
medlemmar och jag deltog i en samling på 

Tiden inne satsa  
på smågrupper
Då pandemin sköt upp en inplanerad 
kurs valde Boris Salo att spela in kur-
sen i stället. Nu får flera församlingar 
glädje av den.

TEX OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

»Vi upplever inget militärt 
hot, men nog ett virushot.«
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