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HELSINGFORS

PÅ GÅNG I STAN
MATTEUS, PETRUS OCH
JOHANNES FÖRSAMLING

Lokalsidorna för församlingarna i Helsingfors utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Joanna Nylund, joanna.nylund@kyrkpressen.fi,
tfn 040 831 6322. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

Den 20 november går vi till församlingsval i de evangelisk-lutherska
församlingarna. Vid valet utses medlemmarna till Helsingfors kyrkliga
samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige och respektive församlings
församlingsråd. Här hittar du kandidaterna i Helsingfors svenska församlingar.
FÖRSAMLINGSVALET 2022 KANDIDATERNA I JOHANNES FÖRSAMLING
Kandiderar till Församlingsråd

Kandiderar till Kyrkofullmäktige

Kandidatlista Tillsammans i Johannes

11

2

AHL-WARIS
Eva
FD, teol.stud.
Mejlans

19 4
HARMS-AALTO
Martina
FM, företagare
Rödbergen

27
PALMÉN
Sofia
studerande
Drumsö

12
BERGLUND
Arthur
ungledare,
studerande
Drumsö

20 5
HOLM
Björn
pensionär,
ITC-lärare
Drumsö

28 8
SIPPEL
Axel
studerande
Främre Tölö
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13
BERGMAN
Simon
organisationssekreterare
Arabiastranden

21
ISMARK
Runa
lärare, ped.mag.
Mejlans

29
STENBÄCK
Henrik
pol.mag,
pensionär
Drumsö

14
BJÖRNBERG
Maria
FM
Gardesstaden

22
LINDBERG
Stephanie
språkskyddssekreterare,
pol.mag.
Drumsö

30 9
SÄLLSTRÖM
Kalle
verksamhetsledare,
teol.kand.
Kronohagen

15
CAUSTON
Kristina
matematikstuderande
Berghäll

23 6
LINDHOLM
Malin
förbundssekreterare,
pedagogik
studerande
Munkholmen

31 10
TIIAINEN
Elina
psykiatrisk
sjukvårdare,
diakonissa
Drumsö

16
DAHLBERG
HEIKEL
Birgitta (Gitta)
journalist
Ulrikasborg

24 7
LUNDSTEN
Lars
docent
Hagnäs

32
ÖHMAN
Pia
socialarbetare,
sakkunnig i
ungdomsfrågor
Mejlans

17 3
GUSEFF
Fredrik
partisekreterare,
pol. mag.
Främre Tölö

25
NORDSTRÖM
Nanny
pol.mag.,
sjukpensionär
Drumsö

18
GRÄSBECK
Solveig
FM,
pianopedagog
Bortre Tölö

26
OLANDER
Patrik
ekon.mag.
Mejlans

33
ÖSTERMAN
Oliver
gymnasiestuderande,
hjälpledare
Drumsö

13

FÖRSAMLINGSVALET 2022 KANDIDATERNA I MATTEUS FÖRSAMLING
Kandiderar till Församlingsråd

Kandiderar till Kyrkofullmäktige

Kandidatlista Matteus – En livskraftig församling (rådet) / En livskraftig kyrka (fullmäktige)

8

9

SÖDERSTRÖM
Annica
FK
Nordsjö

16

WESTERLING
Maria
pensionär
Nordsjö

17

NORDSTRÖM
Siv
arkitekt
Nordsjö

WESTERLINGTIMONEN
Marika
PM,
skådespelare
Nordsjö

10
KYYRÖ
Tommi
EM
Fallbacka

18
LÖVDAHL
Håkan
DI, företagare
Botby

11
KOSKI
Lena
FL, translator
Degerö

12 3
KARJALAINEN
Benjamin
studerande
Gårdsbacka

19
SOLITANDER
Maria
ED, HR
Nordsjö

20 4
JORDAS
Linda
byråsekre
terare,TM
Botby gård

13

14 2

15

LEHTIPUU
Tove
lärare inom
småbarnspedagogik
Fallbacka

SALENIUS
Jan-Anders
FM,
gymnasielektor
Degerö

21 5

22

HOLMBERG
Björn
DE, pensionär
Kvarnbäcken

GRANVIK
Nina
TV-redaktör
Hertonäs strand

23 6

SALOKIVI
Jouni
projektchef
Brändö

SAXBERG
LEINONEN
Mirita
FöM, yrkespedagogisk
lärare
Degerö

HITTA DIN KANDIDAT:

7
STEFFANSSON
Rolf
TM,verksamhetsledare
Degerö

24
GÄDDA
Matias (Matti)
projektchef
Stensböle

25
VIKSTRÖM
Ulf
systemansvarig
Botby

26

FORSAMLINGSVALET.FI/
VALKOMPASSEN

NIEMI
Annika
HvM, lektor i vård
Botby

FÖRSAMLINGSVALET 2022 KANDIDATERNA I PETRUS FÖRSAMLING
Kandiderar till Församlingsråd

Kandiderar till Kyrkofullmäktige

I Kandidatlista Petrus för alla

8
LUMIVIRTA
Sabina
TM, pedagogisk
sakkunnig
Månsas

14

9
SANDSTRÖM
Caroline
fil. dr,
huvudredaktör
Munksnäs

10
SJÖBERG
Kajsa
socialarbetare
Södra Haga

11
DJUPSJÖBACKA
Sonja
klasslärare
Munkshöjden

12
GRANSKOG
Pamela
undervisningsråd
Södra Haga

13
STEN
Maria
präst, sakkunnig
Munkshöjden

14
GRANLUND
Jona
präst
Lidamalmen

Den 20 november går vi till församlingsval i de evangelisk-lutherska
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II Kandidatlista Petrus Framtid

15

16

AIROLA
Amos
ekon. kand.,
teol. stud.
Gamlas

17

PAJUNEN
Niklas
företagare,
tekn. stud.
Munksnäs

PERRET
Christoffer
VD
Södra Haga

VALDAG SÖNDAG 20 NOVEMBER.
RÖSTA I DIN HEMFÖRSAMLING!

18
PIMENOFF
Susanna
FM, företagare
Åggelby

III Kandidatlista Tro och gemenskap

19

20

ANTTILA
Tuomas
TM, lektor
i religion
Lillhoplax

21

KAJANDERPITKÄNEN
Päivi
hum. kand.,
tolk
Munksnäs

THORS
Holger
språklärare,
guide
Norra Haga

22
LASSUS
Britta
speciallärare
Norra Haga

23
MATTLIN
Michael
trädgårdsmästare
Munkshöjden

24
WOLLSTEN
Ann-Charlotte
(Lotta)
lärare inom
småbarnspedagogik
Grindbacka

25
PERRET
Johannes
Solution
architect/konsult
Kårböle

Petrus församlings kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige
I Petrus församling förverkligas endast ett val, dvs val av församlingsråd. Kandidaterna till
gemensamma kyrkofullmäktige motsvarar det antal, som skall inväljas och därför sker inget val.
De invalda är: Christoffer Perret, VD från Södra Haga, Torsten Sandell, pol.mag. TM från Sockenbacka, Niklas Pajunen, företagare, tekn.
stud. från Munksnäs
Suppleanter: Caroline Sandström, fil.dr., huvudredaktör från Munksnäs, Bengt Lassus, pensionerad kyrkoherde från Norra Haga, Tuomas
Anttila, TM, lektor i religion från Lillhoplax

FÖRHANDSRÖSTNING 8–12 NOVEMBER
på bl.a. Narinken, Redi, Kaari och Malmintori.
Se hela listan på helsingforsforsamlingar.fi
KYRKAN I HELSINGFORS

Matteus
församling
Andligt liv

Mässor: regelbundet varje söndag kl. 10 i Matteuskyrkan. Utom de söndagar vi firar kvällsmässa, 4.12 och 1.1
MU-mässa: (MatteusUngdom):
Onsdagar kl. 17:30 + kyrkfika.
Öppet hus för ungdomar från
kl. 15.
Öppen bönegrupp: Molnet träffas från och med 6.10, varannan
torsdag, i Matteuskyrkan kl.
18–19:30. Mer info: Gun Holmström, tfn 040 7596851.
Allhelgonadagens ljusandakt
Lördagen den 5.11 kl. 18 i MattKYRKPRESSEN NR 22 • 26.10.2022

PROGRAMMET GÄLLER FREDAG 28.10–TORSDAG 10.11.

euskyrkan tänder vi ljus för dem
som avlidit under det gångna året.

Barn och familj

Musiklek tisdagar: Klapp &
klang kl. 10 (från 1 år uppåt ) och
Gung & sjung kl. 11 (för 0–1 åringar) i Matteuskyrkan. Mera
info: daniela.stromsholm@evl.fi,
050-5967769.
Tweentisdag för åk 3–6: Tisdagar
kl. 14–17 i Matteuskyrkan. Mellanmål, pingis, tv-spel, pyssel
m.m. Popkör kl. 15:30–16:15.
Pysselklubb: Lediga platser
ännu i Nordsjö! För åk 1-2 i skolorna på Matteus församlings
område, på eftistid torsdagar,
varannan vecka. Mera info:
catarina.barlund-palm@evl.fi,
050-380 3936.

Barnkör: För åk 1-2 i skolorna
på Matteus församlings område, på eftistid torsdagar,
varannan vecka. Mera info daniela.stromsholm@evl.fi, 0505967769
Popkör: för barn i årskurserna
3–6. Tisdagar kl. 15.30–16.15 i
Matteuskyrkan. Matteus barnkör övar i skolorna på Matteus
församlings område, på eftistid
torsdagar. Körledare: daniela.
stromsholm@evl.fi, 0505967769

Musik

Kyrkokören: övar tisdagar kl.
18.30 i Matteuskyrkan. Körledare: niels.burgmann@evl.fi,
(09) 2340 7326.
Vår Ton: för dig som aldrig vågat

sjunga i kör men ändå skulle vilja försöka. Vi sjunger visor, kanon och schlager onsdagar mellan 15.30-16.30. Ledare: Niels
Burgmann. Tag gärna kontakt
om du har frågor, 050-566 9418
eller niels.burgmann@evl.fi

Gemenskap

Stickklubben: 3.11 kl. 11–13
(jämna veckor i höst). Handarbete, inspiration och skratt.
Mera info: Carita Riitakorpi,
050-380 3986.
Bokklubben Bokmalarna: Träffas i Matteus en gång i månaden. 14.11 kl. 14-16 vi läser och
diskuterar Henri Nouwens bok
”Att söka en helhet”. Mer info
via kansliet, 09 2340 7300 (ti
&to 10-14)

Kvinnor mitt i livet: 7.11 kl.1820:30 i Matteuskyrkan. Kom
som du är och dela tankar om
livet just nu. Kontakt: Stina Hjelt
050- 300 5911.
Valdiskussion i Matteus: 2.11 kl
18:30.
Den 20.11 är det dags för församlingsval (förhandsröstning
8-12.11). Vet du vem du ska
rösta på? Välkommen att träffa
kandidaterna som ställer upp
i församlingsvalet för Matteus
församling onsdagen den 2.11 kl
18:30 (mässa 17:30). Det blir en
lättsam utfrågning, samt möjlighet att ställa dina egna frågor till
kandidaterna. Vi håller till i stora
församlingssalen. Välkomna!
Behöver du hjälp eller stöd?
Du kan alltid kontakta försam-
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HELSINGFORS
lingens anställda och diakoniarbetarna om du behöver hjälp
eller stöd i vardagen eller bara
någon att tala med! Våra diakoniarbetare är Carita Riitakorpi
050-380 3986 eller Mari Johnson 050-380 3976.
MATTEUS FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus
Kansliet: För tillfället är det fysiska
kansliet stängt. Telefontid tis o tor
10–14, tfn (09) 2340 7300,
matteus.fors@evl.fi.
Lokaler: Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3 (Matteussalen vån. 1).

Johannes
församling
Gudstjänster

Middagsbön och diakonijour: tisdagar kl 12-14 i Johanneskyrkan  
Veckomässa: onsdagar kl 18 i
Johanneskyrkan
Högmässa i S:t Jacobs kyrka:
söndagar kl 10. 30.10 medverkar
diakonigruppen och 6.11 medverkar eftisbarn. Lunchservering
efter mässan 6.11.
Högmässa i Johanneskyrkan:
söndagar kl 12. Obs! 6.11 ingen
högmässa i Johanneskyrkan,
sammalyst med högmässan i
S:t Jacobs kyrka.
Evensong - Aftonsång: söndag
6.11 kl. 18 i Johanneskyrkan.
Kvällsgudstjänst på Alla själars
dag med musik av Henrik Sundblad, i ny gestalt av Dag-Ulrik
Almqvist. Chorus Sanctæ Ceciliæ, S:t Jacobskören, Tomas
vokalensemble och Johannes
kantorer medverkar.
Gregoriansk requiemmässa:
onsdag 2.11 kl 18 i Johanneskyrkan.
Nallegudstjänst: fredag 4.11 kl 10 i
Johanneskyrkan. Tema: Trygghet
Missa inte! Parentationsgudstjänst: Alla helgons dag 5.11 kl
16 i Sandudds nya kapell. Tillsammans tänder vi ljus för alla
våramedlemmar som avlidit
under det gångna året. Sebastian Silén, violin och Johannes
kantorer medverkar.
Tomasmässan: tisdag 8.11 kl 18 i
Johanneskyrkan.

Gemenskap

Middagsbön och diakonijour: tisdagar kl 12-14 i Johanneskyrkan.
Träffpunkt: tisdag 1.11 kl 1415.30 i Högbergssalen. Dagens
gäst är Ann-Kristin Schevelew
som berättar om skillingtryck.
Diakoniträff: torsdagar kl 12 i S:t
Jacobs kyrka. Kaffe och diskussion. 27.10 funderar vi tillsammans på söndagens högmässa.
Urstark och livrädd - om mod
och motstånd, tisdag 1.11 kl. 18 i
Johanneskyrkans samtalsrum.
Kaffe med Johannes: 7.11 kl 1315 i Folkhälsanhuset, Brunakärr.
Johanneskaffe på stan: 7.11 kl
14-16, Café Uppopulla, Backasgatan 49, Vallgård. Träff utanför
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caféet kl 13.55. Kom och träffa
anställda och andra församlingsmedlemmar! Vi bjuder på
kaffe & tilltugg.
Förhandsröstning i församlingsvalet och valet till kyrkofullmäktige i kansliet 8-12.11 kl 9-18. De
övriga förhandsröstningsställena kan du se i valreklam samt
på församlingens hemsida.

För familjer och barn

Familjecafé: Måndagar och
fredagar kl 9.30–12.30 i Hörnan
(Högbergsg.10), torsdagar kl
9.30–12.30 i S:t Jacobs kyrka
(Kvarnbergsbr.1, vån 2)
Musiklek: Måndagar och
fredagar kl 10 i Hörnan (Högbergsg.10), torsdagar kl 10 i S:t
Jacobs kyrka (Kvarnbergsbr.1),
tisdagar kl 10 i Arabiastrandens
invånarhus (Indiag.1, utrymmet
”Kääntöpaikka”)
Babyrytmik: måndagar kl 11 i
Hörnan
Ingen förhandsanmälan behövs
till barnverksamheten. Mera info
om familjecafé, babyrytmik och
musiklek ger Stella Wahlström,
050 578 1444.
Fritids: måndag-torsdag kl.
13-16:30 för åk 3–6 i S:t Jacobs
kyrka på Drumsö, Kvarnbergsbrinken 1. Här kan du kocka,
spela, skapa, leka ute m.m.
Mellanmål kostar 1€. Mera info:
Axel Åberg, 050 408 4637
Family fun: onsdag 2.11 kl 17-19
i Hörnan
Nallegudstjänst: fredag 4.11 kl
10 i Johanneskyrkan. Servering
efteråt i kryptan.
Missa inte! Barnens Alla helgons
dag: lördag 5.11 kl 16-18.30 på
Sandudds begravningsplats.
För mera info, se församlingens
hemsida.
Familjekarneval i Ode: lördag
5.11 kl 12-16. Våra barnledare
finns på plats och berättar om
verksamheten.

Musik

Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i
Gamla kyrkan
Evensong - Aftonsång: söndag
6.11 kl. 18 i Johanneskyrkan.
Kvällsgudstjänst på Alla själars
dag med musik av Henrik Sundblad i ny gestalt av Dag-Ulrik
Almqvist. Chorus Sanctæ Ceciliæ, S:t Jacobskören, Tomas
vokalensemble och Johannes
kantorer medverkar.
Furahakören: övar varannan lördag kl 10 i körsalen, Högbergsgården, andra våningen. För mer
info, kontakta Anna Maria på
annamaria.bockerman@evl.fi.
Välkommen med!
Programmet för unga hittar du
på ungdomsverksamhetens
egen hemsida, johannesungdom.wordpress.com.
Mera info om församlingens
verksamhet finns på vår hemsida: helsingforsforsamlingar.fi/
johannes.

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

Petrus
församling
Gudstjänster

Varmt välkommen på gudstjänst!
Högmässa: kl. 10 Munksnäs
kyrka, söndagsskola för barn.
Kl. 12 Åggelby gamla kyrka.
30.10 Thylin, Sandell. 6.11 Thylin,
Sandell. Kaffe efteråt.
Puls-gudstjänst: kl. 15.30 i
Petruskyrkan. Puls är en en
avslappnad söndagsgudstjänst
med undervisning, gemenskap
och lovsång. Kaffe efteråt. Barnkyrka och CoolKids för barnen
(undantag 30.10). Välkommen!

Barnfamiljer

Följ Petrus Kidz-gruppen på
facebook för aktuell info!
Musiklek: Kom med i höstens
musiklekgrupper! Musiklek är
speciellt för dig med barn 0-5år.
Tisdagar kl. 10 i Malms kyrka
och torsdagar kl. 10 i Hagasalen.
Kontakta Anne Koivula, anne.
koivula@evl.fi, för mer info.
Knattekyrka: Välkommen på en
skön morgon för hela familjen!
Vi sjunger, leker och äter tillsammans. Söndag 30.10 kl. 10. i
Petruskyrkan.

Sjung i kör

Petrus vokalensamble: Välkommen alla nya körsångare! Vi
sjunger i stämmor och uppträder sporadiskt. Kören övar i regel torsdagar kl. 18.30 i Åggelby
gamla kyrka. Mer information av
kantor Mathias Sandell (@evl.fi).
Lovsångsgruppen: För alla som
gillar att sjunga! Lovsångsgruppen medverkar på Förbön och
Tack. Övning före förbönsgudstjänsten varannan tisdag kl. 18.

Bön och lovsång

Du kan alltid skicka in dina böneämnen: till pray.petrus@evl.
fi, per post: Petrus församling,
Skogsbäcksvägen 15, 00630
Helsingfors.
Förbön och Tack: Ti 1.11 kl. 19.
Tvåspråkig förbönsgudstjänst i
Munksnäs kyrka. Daniel Björk,
Bengt Lassus. Barnpassning
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 kontakt-

JOHANNES Volontärer

Kom med som
julvandrare!
Vill du vara med om en fin upplevelse och samtidigt göra något
meningsfullt? Kom med och hjälp oss förverkliga våra julvandringar i Johanneskyrkan! Det finns olika slags roller, också sådana utan repliker. Julvandringarna genomförs dagtid veckorna
47 och 48, men du behöver inte kunna vara med varje gång.
Om Kontakta Maria Repo-Rostedt, maria.repo-rostedt@evl.
fi, 050 577 3995, så får du veta mera.

MATTEUS Musik

Konsert med Matteusmusiker
11.11.22 kl 18 bjuder Matteusmusiker på konsert i
Matteuskyrkan. Låturvalet består av låtar som
betytt mycket för församlingens medarbetare
under deras liv – medarbetarna bjuder även på
berättelserna bakom låtarna. Konserten börjar
18:30, men från 18 finns det möjlighet till fika och
förhandsröstning i församlingsvalet.

PETRUS Andlig fördjupning

Alpha
Alpha är ett tillfälle att utforska livet och
tron under 10 kvällar med middag, föreläsning och samtal. Kursen är menad för alla
oavsett tidigare kunskap eller bakgrund.
Vi träffas onsdagar kl.18 i Petruskyrkan.
Anmäl dig till Rebecka Björk (@evl.fi)! Mer
info hittar du på petrusforsamling.net/alpha.
uppgifterna ovan. Välkommen
på plats eller följ med digitalt via
Petrus facebook, www.facebook.com/petrusforsamling.
Öppen Himmel bön- och lovsångskväll: 28.10 kl. 18 i Petruskyrkan. En kväll med bön,
lovsång och tid i Guds närvaro.
Vill du lära dig höra Guds röst,
och vara inför honom. Vi kan
alla höra höra och umgås med
honom. Välkommen!
Rotad i Ordet: 7.11 kl. 18 i Malms
kyrka. Kom med på en resa djupare i Bibeln och bli rotad i din
tro. Tuomas Anttila.

Gemenskap

Gudstjänstgruppen i Munksnäs:
För dig som känner att du hör
hemma i gudstjänsten i Munksnäs och vill bygga en djupare
gemenskap. Träff i Munksnäs kyrka kl. 18. Kontakta kaplan Ronny
Thylin (@evl.fi) för mer info.
Dagscafé: 8.11 kl. 13. Välkommen
med på en eftermiddag med
kaffe, gemenskap. Missionslotteri, ta gärna med små vinster.
Dagscafé är speciellt för dig som
är dagledig. Varannan tisdag kl.
13. Vi ses i Petruskyrkan. Mer info
av diakonissan Bodil Sandell, tel.
09 2340 7227 / 050 3803 925.

Kurser

Alpha: Alla funderar på livets stora frågor. Alpha är ett tillfälle att

utforska livet och tron under 10
kvällar med middag, videoföreläsning och samtal. Kursen är för
alla, oberoende av tidigare kunskap eller bakgrund. Onsdagar
kl. 18 i Petruskyrkan. Anmälan till
Rebecka Björk (@evl.fi) Mer info
på petrusforsamling.net/alpha.
Transform Equip: Fördjupa din
tro, formas i din karaktär och
mogna som Jesu efterföljare.
Transform Equip bjuder på en
lördagmorgon med gemenskap
och undervisning om det profetiska. 29.10 kl. 9.30, drop in
med kaffe från kl. 9. Lätt lunch
serveras för 5 euro. Varmt välkommen – oberoende församlingstillhörighet. Mer info: www.
transform.fi.
Online
Följ med Petrus församling:
Instagram och facebook @
petrusforsamling för andligt
innehåll och för att hållas uppdaterad om vad som händer i
församlingen!
PETRUS FÖRSAMLING
www.petrusforsamling.net
Kansliet: Må-ti, to-fre kl. 10-13, ons
kl. 13-16, tel. 09-2340 7100. Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors.
Lokaler: Hagasalen och Södra Haga
kyrka, Vesperv. 12, Malms kyrka,
Kommunalv. 1, Munkshöjdens kyrka,
Raumov. 3, Munksnäs kyrka, Tegelst.
6, Petruskyrkan, Skogsbäcksv. 15,
Åggelby gamla kyrka, Brofogdev. 12.
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BORGÅ • SIBBO • VANDA
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.
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Sjukhuspräst på
svenska vid Pejas
Anu Paavola jobbar just nu som sjukhuspräst
vid Pejas sjukhus. Hon vill gärna föra fram
att hon bemöter patienter också på svenska.
Oftast pratar patienterna om helt andra saker
än religion, men ibland stiger de andliga berättelserna fram – och ger kraft.
TEXT: ULRIKA HANSSON
VANDA Det finns ingen svensk sjukhusprästtjänst vid Pejas sjukhus i Vanda. Däremot finns
det nu präster som också kan betjäna på svenska, inte minst Anu Paavola som jobbar fram till
årsskiftet som sjukhuspräst. Hon är tjänstledig
från sitt ordinarie jobb som församlingspastor
i Vanda svenska församling.
– En del äldre svenskspråkiga människor, som
inte kan finska, från kusttrakterna opereras här.
De är väldigt tysta på finska, men pratsamma
och pigga på svenska, säger Anu Paavola.
I sådana fall har hennes svenska varit till stor
nytta.
– Jag ger inga diagnoser, men jag kan hjälpa
personalen och informera dem om hur alert
patienten verkar, om han eller hon till exempel hänger bra med i aktuella nyheter.

Sjukhusprästen
Anu Paavola
bemöter alla
på samma villkor, oberoende
av övertygelse. Vid Pejas
sjukhus finns
också ett stilla
rum öppet för
alla samfund.
FOTO: PRIVAT

När det krisar
Det är första gången Anu Paavola jobbar som sjukhuspräst. Hon inledde jobbet i slutet av juli och
upplever det som både spännande och givande.
– När en människa har en svag stund i sitt liv
är jag där och försöker hjälpa henne att gå igenom sina känslor. Det är en fördjupad själavårdsuppgift. Ofta handlar det också om krisarbete,
att sitta bredvid när någon förändring inträffar
i en människas liv.
Uppgifterna varierar stort.
– Jag kan ordna en bönestund i sjukhuskapellet om någon avlidit, jag diskuterar med den som
fått en allvarlig diagnos eller med den som tappat lusten att leva. Jag pratar med dem som befinner sig i terminalvård och med deras anhöriga. Personalen kan också behöva mig när något stort och omvälvande hänt, då kan vi ha en
genomgång med alla som varit i tjänst då. När
oväntade dödsfall sker, när man försökt rädda
ett liv men inte lyckats, är det mycket känslor
inblandade också för personalen.

En brobyggare
Patienter kan våga berätta om sina andliga upplevelser för en präst, något man inte gör lika lätt
för en läkare.
– Som präst ska jag lyssna noga och fråga mig:
Vad är det i den här religiösa berättelsen som visar på egenskaper som kan ge personen kraft?
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Sjukhusprästerna
Man kan meddela vårdpersonalen om man vill
komma i kontakt med Anu Paavola eller någon
av de andra sjukhusprästerna vid Pejas sjukhus
eller Katrinesjukhus. Sjukhusprästerna arbetar
i regel vardagar kl. 8–17. I helgerna jourar sjukhussjälavårdare.
Sjukhusprästen kan vara en samtalspartner för
alla, oberoende av övertygelse eller religion. De
hjälper också patienter att komma i kontakt
med representanter från andra religioner.
Vid Pejas finns ett rum för stillhet, öppet för alla samfund och religioner.

»Det finns
en kraft i
religiösa
berättelser som
kan hjälpa människan.«

Också om patienten exempelvis är i psykos så
har den andliga upplevelsen något att säga. Det
finns en kraft i religiösa berättelser som kan
hjälpa människan att leva mitt i sin sjukdom.
En sjukhuspräst kan prata på två språk, påpekar Paavola: det religiösa och det vetenskapliga, tack vare att prästen också kan ha psykolgiska fakta om en patient.
– På det viset motarbetar vi inte läkarna och
det vetenskapliga utan samarbetar.
– De allra flesta samtal jag för handlar inte
alls om religion. Man får prata om vad man
vill med mig.

Till Anu Paavolas uppgifter hör dessutom arbetshandledning för anställda, inte minst om de
levt med stor belastning i jobbet. Hon är också
något av en brobyggare.
– Om jag träffar på personer som är ensamma kan jag med deras lov kontakta den lokala församlingens diakoni. De kan sedan besöka personen eller hjälpa hen att komma med i
församlingsverksamheten.
En egenskap är speciellt viktig att ha som
sjukhuspräst.
– Intuitivitet, en magkänsla. När en person
pratar om något är det viktigt att du förstår vilken fråga du ska ställa för att få svar. Och du kan
inte vara rädd för döden, för här dör människor.
För att själv hitta lugn och ny kraft har Anu
Paavola sina metoder.
– Jag stillar mig med en andakt under dagen,
exempelvis via en app, eller tar en meditativ promenad i de långa sjukhuskorridorerna. Jag har
också egen arbetshandledning.
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BORGÅ Online-träff

BORGÅ

Café au Lady 9.11, 23.11, 7.12

Fr 28.10 kl. 18 Familjernas filmkväll: Domprostgården,
Finnbyv.6

Var och när hålls Café au Lady-träffarna?
• Vi samlas varannan vecka – huvudsakligen på
onsdagar eller torsdagar kl. 18–19.30.
• Koka din egen kopp kaffe eller te och anslut till
vår online-träff via Teams.
• Kom med genom att skicka sms eller mejl till
församlingspastor Elefteria ”Ele” Apostolidou.
• I fortsättningen får du automatiskt en digital
mötesinbjudan inför varje träff.

Lö 29.10 kl. 18 Konsert i Domkyrkan: Bach, Konttinen &
Hämäläinen
Sö 30.10 kl. 10 Gudstjänst Kullo bykyrka: Apostolidou,
Söderström
Kl. 12.15 Vigningsmässa i Domkyrkan: Bo-Göran
Åstrand, Fred Wilén predikar, Sandra Mörk, Heidi Juslin-Sandin, Cecilia Forsén, liturg Lindgård, Smeds,
Hätönen, Fiona Chow, sång, Cornicines Borgoenses.
Strömmas

Ta gärna kontakt med Ele!
• Om du har frågor eller behöver tekniskt stöd
hjälper Ele dig gärna.
• Det är fint om du har en webbkamera på din
dator så kan vi se dig.
• Ett headset är också bra, för då hör vi varandra bra.
Hoppas vi ses och hörs!
Församlingspastor Elefteria Apostolidou
E-post: elefteria.apostolidou@evl.fi

Må 31.10 Kl. 10 Motion och mission: Träff vid gångbron,
östra sidan vid ån
Kl. 9-12 Babyträff: i Domprostgården, Hindsberg
Kl. 14 – 15.30 Kaffeandakt: Café Ankaret, Runebergsg.
24, Lindström, Urda Lindberg
Ti 1.11 kl. 12 Lunch för pensionärer och arbetssökande:
Lundagatan 5
On 2.11 Tant-träff: musikrummet Runebergsg. 24. Pensionerade dagklubbsarbetare
To 3.11 kl. 9 Familjeträff i Domprostgården: Strömfors,
Antila
Kl. 18-20 Peace Café: Församlingshemmet på Lundag.5,
Sihvo, Eisentraut-Söderström
Lö 5.11 kl. 12.15 Högmässa med ljuständing i Domkyrkan: Smeds, Apostolidou, Söderström
Sö 6.11 kl.12.15 Högmässa i Domkyrkan: Apostolidou,
Blom, Mikael Helenelund, kantor Leo Kylätasku, trumpet. Barnens kyrkstund i Lilla kyrkan under predikan.
KL. 18 Konsert i Domkyrkan: Fauré Requiem, Hyvinge
orkester och oratoriekör, Borgå kammarkör, dirigent Eric-Olof Söderström. Biljetter 25 €.
Må 7.11 KL. 13 Sjömansmissionskretsen i Café Ankaret:
Runebergsg.24, Göta Ekberg
Kl. 18 Café au Lady online: Kontakta församlingspastor
elefteria.apostolidou@evl.fi för att få länken till Teams.
Kl. 17.30 Familjekväll i Domprostgården: Fredrik Geisor,
Strömfors
Ti 8.11 kl. 12 Lunch för pensionärer och arbetssökande:
Lundagatan 5

On 9.11 Kl. 13 Mariakretsen: i församlingshemmets musikrum, Denice Sjöström
To 10.11 Kl. 9 Familjeträff i Domprostgården: Strömfors,
Antila
Kl. 13.30 Missionskretsen: Musikrummet, Kerstin Vikström
kl. 18 Samling kring Guds ord: Runebergsg. 24, stora
salen, Erik Vikström

SIBBO

Mer information: på Sibbo svenska församlings hemsida
www.sibbosvenskaforsamling.fi
Lö 29.10 kl. 17 Mässan Diligam te: Sibbo kyrka. Instrumentensemble, kör och solist. Predikan av Hilkka Olkinuora.

Sö 30.10 kl. 12 Högmässa: Sibbo kyrka.
Sö 30.10 kl. 18 Fields of Gold: Sibbo kyrka. Konsert till
minnet av Kjell Lönnqvist. Solister, husband och församlingens medarbetare.
On 2.11 kl. 10 Frukost: Söderkulla kyrka. Inleds med kort
andakt.
Lö 5.11 kl. 12 Mässa med ljuständning: Sibbo kyrka.
Samling för sörjande i Prästgården efter mässan.
Lö 5.11 kl. 13–16.30 Möten vid gravgården: Kyrkoby begravningsplats. Församlingens medarbetare på plats vid
Ljusets kapell. Glöggservering.
Sö 6.11 kl. 18 Mässa i Taizéstil: Sibbo kyrka.

VANDA Dikt & musik

SIBBO Samling & glögg

Diktkväll må 31.10 kl. 16.30–17.30

Möten vid begravningsplatsen

Att dikta är att förändra ljuset. Fri entré. Kaffeservering före föreställningen.
Anmälningar: kulttuuriliput.vantaa.fi
Programmet ”Att dikta är att förändra ljuset” med Claes Andersson i ett urval som
består av dikter och musik,
tolkade av Teaterföreningen
Svalan i regi av Erik Pöysti.
På scen Mikael Enberg,
Birgitta Nyberg, Bo-Eric Rosenqvist, Ellinor Silius-Ahonen och Märta Uggla.
Arr. Vanda kulturservice tillsammans med Vanda
svenska församling.

Lö 5.11 kl. 13–16.30 vid Kyrkoby begravningsplats. Församlingens
medarbetare är på plats vid Ljusets kapell. Vi bjuder på glögg.
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Ti 8.11 kl. 9 Förhandsröstningen i församlingsvalet inleds: Pastorsexpeditionen. Info i separat kunggörelse i detta
blad.
On 9.11 kl. 10 Frukost: Söderkulla kyrka.
Inleds med kort andakt.
On 9.11 kl. kl. 12 Åttaeuroslunch: Kyrkoby församlingshem.
Anmälan till församlingens julutfärd: till
Lahtis 30.11. Anmälan öppen till 22.11.
Info och anmälan till pastorskansliet Tfn
09-239 1005, e-post sibbo.forsamling@
evl.fi.

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
VANDA

ONS 26.10 kl. 14.30 Allsånger på Folkhälsanhuset: Vallmovägen 28. Vi sjunger
våra mest omtyckta och kända allsånger
tillsammans med Gunnar Weckström
som allsångsledare och Ingmar Hokkanen vid pianot.
TO 27.10 kl. 13 Sottungsby-Håkansbölekretsen: i Håkansböle kyrka, Håkansbölevägen 48. Andakt, samvaro, kaffe och
tilltugg.
TO 27.10 kl. 14.00 – 16.00 The English Bible study group: i Dickursby
kyrka. Anmälningar till Heidi Salminen
0503301828.
SÖ 30.10 kl. 10 Högmässa: i Helsinge
kyrka S:t Lars. Lucas Snellman och Anders Ekberg.
SÖ 30.10 kl.12 Mässa: i Dickursby kyrka.
Lucas Snellman och Anders Ekberg.
MÅ 31.10 kl. 16.30 Diktkväll: i Dickursby
kyrka. Att dikta är att förändra ljuset.
Kaffeservering före föreställningen. Anmälningar: kulttuuriliput.vantaa.fi
TI 1.1 kl. 13 S:t Martins diakoni och pensionärskrets: i Virta kyrkan, lilla försam-

lingssalen. Andakt, samvaro, kaffe och
tilltugg.

KOLU M N E N

ONS 2.11 kl.18 Sångstund: i Dickursby
kyrka. Välkomna med på sångstund i
Dickursby kyrka varje onsdag och må
bra med rösten! Tervetuloa rentouttavaan lauluhetkeen Tikkurilan kirkossa
keskiviikkoiltaisin!
ONS 2.11 kl. 18–20 Ungdomskväl:l i
Dickursby kyrka. Öppen verksamhet för
alla ungdomar på svenska.
ONS 2.11 kl 18 Tvåspråkig minnesstund:
till minnet för avlidna missbrukare i Villa
Römperi. Ånäsgatan 9.
FRE 4.11 kl.10 –11 Musiklek: i Dickursby
kyrka. Välkommen med på musiklek för
ca 1-4 åringar med vuxen på 2 våningen i
utrymmet Kärlek.
FRE 4.11 kl.14 – 15.30 Babyrytmik: Välkommen på babyrytmik för ca 3-6mån
med vuxen på andra våningen i utrymmet Kärlek.
FRE 4.11 kl. 14 Veckomässa: i Folkhälsanhuset. Janne Sironen och Anders
Ekberg.
LÖ 5.11 kl.16 Gudstjänst: till de dödas
minne i Helsinge kyrka S;t Lars. Janne
Sironen och Anders Ekberg.
SÖ 6.11 kl.10 Högmässa: i Helsinge kyrka
S:t Lars. Janne Sironen och Anders Ekberg.
ONS 9.11 kl. 18 Sångstund: i Dickursby
kyrka. Välkomna med på sångstund i
Dickursby kyrka varje onsdag och må
bra med rösten! Tervetuloa rentouttavaan lauluhetkeen Tikkurilan kirkossa
keskiviikkoiltaisin!
ONS 9.11 kl 18–20 Ungdomskväll: i Dickursby kyrka. Öppen verksamhet för alla
ungdomar på svenska.
ONS 16.11 kl. 13 Pensionärernas födelsedagsfest: i Dickursby kyrka. Festen är till
alla som fyller 75, 80,85, 90 och uppåt
år 2022! Anmälan senast 7.11 till Annakatri Aho 0504645068.

MATS FONTELL

Med sprakande färger
och härliga rytmer
I OKTOBER har skolorna haft sitt efterlängtade höstlov. Så också våra
skolor i Borgå. Under höstlovet drar vi alltid iväg på läger med de yngsta
skolbarnen till vår vackra lägergård i Pellinge skärgård. Naturen sprakar
av härliga färger och ett alldeles speciellt skimmer ligger över havet före
vinterns och isarnas ankomst.
VARJE LÄGER har ett tema och i år lånade vi rubriken från en omtyckt
andlig barnsång som sjungs på olika håll i Norden. Med sprakande färger
och härliga rytmer, vad kan väl passa bättre som tema på ett höstlovsläger?
Höstens sprakande färgpalett som skaparen bjuder på är i sig inspirerande
både under andaktsstunder och i pysselprogram. Härliga rytmer är också
livets ständiga följeslagare. Under lägret fick barnen bygga sina egna färgglada rytminstrument som bildade en stor skön lägerorkester. I kombination med ord och små verser blev resultatet en oförglömlig höstläger-rap!

»Bråttom är ett ord som nästan ingen
tycker om, det skapar mest gräl och
sjuk mage.«
BORGÅ Lär dig spela!

Kurs i chimesspel
för vuxna
Kom och lär dig spela chimes med
kantor Anne Hätönen. Kursen riktar
sig till vuxna i alla åldrar både män och
kvinnor. Vi börjar torsdag 17.11 och
fortsätter fyra torsdagar framöver fram
till 15.12. Klockslaget är kl. 18–19.30.
Anmäl dig till Anne Hätönen, anne.
hatonen@evl.fi.
Platsen är kapellet i fjärde våningen
i Församlingshemmet, Lundagatan 5.
Vi medverkar i De vackraste julsångerna i Domkyrkan 18.12. Kursen är
gratis.

KYRKPRESSEN NR 22 • 26.10.2022

Barnen fick också fundera på vilka ljud i olika rytmer Guds natur med
allt dess liv bjuder på. Regnet som droppar, göken som sjunger sitt kukkuu, vindens prassel bland löven och mycket mera. Vi var överens om att
det är bäst och skönast när livet har en lagom lugn rytm. Ofta ska det vara
så bråttom så både vuxna och barn blir stressade. Bråttom är ett ord som
nästan ingen tycker om, det skapar mest gräl och sjuk mage. En promenad till exempel i skogen hjälper oss att hitta tillbaka till den där lugna
fridfulla livsrytmen igen.
UNDER LÄGERANDAKTEN i vårt mysiga skärgårdskapell pratade vi
om den första sköna och trygga rytmen som vi lever med när vi i mammas
mage vaggas intill ljudet av hennes hjärtslag.
Du skapade mig, du vävde mig i moderlivet, du såg mig innan jag föddes, skriver David i Psaltaren 139.

Mats Fontell är ungdomsarbetsledare i Borgå svenska domkyrko
församling.
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Valet handlar om
Borgåbornas
välmående
Snart finns det möjlighet att förhandsrösta
i församlingsvalet på många olika platser
i Borgå. Om röstningsprocenten höjs med
fem procent blir det fest på terrassen.
TEXT: ULRIKA HANSSON
BORGÅ – Ju enklare man gör det för församlingsmedlemmarna att rösta, desto fler röster
blir det, något som erfarenheter från tidigare val
också visat, säger Simon Lampenius, kommunikationschef vid Borgå kyrkliga samfällighet.
För att göra det enklare för Borgåborna att
rösta i församlingsvalet i november ordnas förhandsröstningsmöjligheter över hela stan, i kapellen, i olika köpcenter, på skolor och äldreboenden. Man ordnar också konserter i samband
med röstningen i Kullo och Pellinge.
– Är man exempelvis på arbetsresa så kan man
också förhandsrösta på annan ort, men då måste man komma ihåg valnumret på sin kandidat,
påpekar Lampenius.
Församlingsvalet handlar också om attityd.
– Jag har bestämt mig för att det här valet är roligt, och då blir det så också, säger informationssekreterare Gunvor Haddas i domkyrko
församlingen i Borgå.
Inställningen bland de uppställda kandidaterna till församlingsrådet och kyrkofullmäktige är det heller inget fel på.
– Vi har väldigt aktiva kandidater och
det är jätteroligt! De har bett om att få ordna torgträffar, för att träffa väljare, och en
valdiskussion, säger Haddas.
Simon Lampenius konstaterar att attityden
kan vara en annan på annat håll.
– Om du frågar mannen på gatan om församlingsvalet kan det hända att svaret blir: Vad då
för val? Det är realismen. Men vi samarbetar
mycket med de lokala medierna för att informera om sådant som är viktigt för Borgåborna.
Lampenius anser att det är viktigt att försöka hålla byråkratin så långt bort från församlingsvalet som möjligt.
– Vi försöker att inte prata kyrkiska, och i stället betona att det handlar om att stöda Borgåbornas välmående genom det församlingen är
genom sina medlemmar.
Det är fint att det finns förhandsröstningspunkter ute i byarna.
– Men det handlar också om hur församlingen kommer att synas ute i byarna under kommande valperiod, allt från vilken verksamhet
som ordnas där till vilka lokaler som prioriteras, säger Lampenius.

Möjlighet att påverka
– Man ska rösta i församlingsvalet i och med att
kyrkan fortfarande är en stor del av kulturen i
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Om röstningsprocenten höjs,
med knappt 5
procent, till 20
procent, bjuder
Gunvor Haddas
på bubbel på
sin terrass. FOTO:
SIMON LAMPENIUS

Simon Lampenius betonar att man
kan förhandsrösta också
på annan ort
än den egna.
FOTO: MALIN
LÖNNROTH

»Vi försöker att
inte prata
kyrkiska.«

vårt land. Det kyrkan sysslar med berör många
människor, säger Gunvor Haddas.
– Många har reagerat på det de ser som kyrkans föråldrade syn på samkönade äktenskap.
Om man röstar i församlingsvalet väljer man in
dem som sedan väljer kyrkomötesombud. Och
det är kyrkomötet som beslutar om det här, säger Simon Lampenius.
Gunvor Haddas har avgett något av ett vallöfte.
– Om vi höjer röstningsprocenten till 20 procent i år så bjuder jag anställda, kandidater, valombud och valnämnden på bubbel på min terrass.
Röstningsprocenten i förra församlingsvalet
låg på 15,3 procent.
– Så vi borde få kring 500 röster fler än i förra valet, konstaterar Lampenius.
– Och det är inte så hemskt mycket mer, til�lägger Haddas.
24 kandiderar för församlingsrådets 14 lediga platser och 20 för de 15 platserna i fullmäktige, många kandidater är uppställda för båda
beslutsorganen.
– Vi är nöjda med uppslutningen kring det

här valet, det finns kandidater så det räcker, säger Haddas.

Församlingsvalet i korthet
Förhandsröstningen pågår 8–12.11. Den egentliga valdagen infaller 20.11.
Du hittar all nyttig information om röstningsställen och tidpunkter, valkompass m.m. på
www.domkyrkan.fi/forsamlingsval
På ovannämnda adress kan du beställa församlingens nyhetsbrev inför valet och få en påminnelse om närmsta röstningsplats och tidpunkt.
Uppmana gärna en kompis att rösta!
Du kan träffa kandidaterna i centrum av Borgå
29.10 och 12.11.
Valdiskussion på Församlingshemmet på Lundagatan 5 ordnas 26.10 kl. 18–19.
I samband med förhandsröstningen ordnas ett
par konserter: lördag 12.11 i Kullo bykyrka kl. 14
med damkören Primavera och i S:t Olofs kapell
i Pellinge 12.11 kl. 18 visafton med Siri och Peetu Widestam.
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ÅBOLAND-ÅLAND

PÅ GÅNG LOKALT
VÄSTÅBOLAND, ÅBO
MARIEHAMN, JOMALA

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.

Se hit,
alla pysslare!
Nu öppnar församlingen en ny Skaparklubb för barnen i Nagu första lördagen
varje månad.
TEXT: SOFIA TORVALDS
NAGU Nytt för Nagubarnen i höst är församlingens Skaparklubb, som kör i gång första lördagen i november. Då står pyssel med allhelgonatema på programmet.
– Vi ska pyssla kring högtiden och sedan är
vi ute och leker om vädret tillåter det. Vi bjuder
också på mellanmål, berättar Ciara Virtanen,
som leder klubben.
Som medhjälpare har hon några andra församlingsungdomar, som exempelvis kan gå ut
och sparka boll med de snabbaste pysslarna i
gruppen.
– Klubben är kanske roligast för dem som faktiskt är intresserade av att pyssla, säger Ciara
Virtanen.
Kyrkoherde Sara Grönqvist tillägger att tack
vare medhjälparna går det bra att göra så att en
del pysslar i en timme och en del i fem minuter
– det finns något att göra för allihopa.
– Alla är välkomna! säger Ciara.

Ciara Virtanen
blir glad när
hon ser att
barn njuter av
att få skapa
någonting.
FOTO: PRIVAT

Roligt att se barnen pyssla
Klubben riktar sig till alla barn som kan ta sig
till klubbrummet i Nagu klockan 11–13.30 första lördagen varje månad.
– Jag tycker det är viktigt att möta våra barn
och unga i församlingen – att vi får en kontaktyta som inte bara bygger på gudstjänster och
förrättningar, utan att vi kan visa att vi finns där
också i vardagen, säger Sara Grönqvist.
Ciara Virtanen, som alltså leder klubben, är
bagarkonditor till utbildningen. Själv tycker hon
följdaktligen om att pyssla – men kanske inte
alltid med penna och papper.
– Jag tycker att det är särskilt roligt att få se
vad barnen pysslar och skapar. Det tycker jag
om, säger hon.
Det kan hända att hennes egna kunskaper
som bagarkonditor också kommer till användning när vi närmar oss jul.
– Jag skulle gärna dekorera pepparkakor, säger kyrkoherde Sara Grönqvist, som för övrigt
säger sig vara en usel pysslare.
Det finns alltså en chans för Skaparklubbens
deltagare att själva berätta vad de skulle gilla
att göra, även om klubbens program bygger på
en stomme som kretsar kring kyrkoårets viktiga högtider.
– Och eftersom vi är församlingens Skaparklubb har vi också en andakt, säger Ciara Virtanen.
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”Något jag vill göra”

»Det finns
något att
göra för
allihopa.«

Bakgrunden till Skaparklubben i Nagu är att
församlingen hade lediganslagit en ungdomsledartjänst i skärgården, som tyvärr inte väckte intresse.
– Då började vi fundera på att ordna en klubb,
och rent logistiskt var Nagu det bästa alternativet – det är också den ort där det finns mest barn
efter Pargas, säger Sara Grönqvist.
Ciara Virtanen är tjugoåring och har varit med
i församlingens verksamhet länge. Sedan konfirmandtiden har hon lett olika klubbar, varit
med på minior- och juniorläger och som ledare
vid konfirmandläger.
Sara Grönqvist är nyfiken på vad Ciara kände
när hon tidigare i höst fick frågan om hon ville
leda en Skaparklubb.
– Först var det en lätt panikkänsla, hjälp,
klarar jag av det? Men sedan kom jag till att
visst är det här något jag kommer att klara av

och vill göra, säger Ciara Virtanen.
Sara Grönqvist tillägger att Ciara varit en underbar lägerledare.
– Min syn är att det kommer att gå jättebra och
jag hoppas på en bra start i november!

Skaparklubben
Samlas första lördagen varje månad i församlingens klubbrum i Nagu kl. 10–13.30. Församlingen bjuder på mellanmål.
Första träffen är lördagen den 5 november. Den
gången kretsar pysslet kring allhelgona.
Skaparklubben leds av Ciara Virtanen, som har
några andra ungdomar som medhjälpare.
Alla barn är hjärtligt välkomna – också barn som
inte bor i Nagu!
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MARIEHAMN Allsång & loppis

ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt:
Sö 30.10 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Pär Lidén,
Hanna Lehtonen. Ekumeniska ansvarsveckans samling i
församlingshemmet efter högmässan.
On 30.10 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Pär Lidén,
Hanna Lehtonen.
Lö 5.11 kl. 10: Alla helgons dags gudstjänst med ljus
tändning i Pargas kyrka, Sara Grönqvist, Hanna Lehtonen. Efter gudstjänsten sopplunch i församlingshemmet.
Sö 6.11 kl. 12: ”Mässa med alla” i Pargas kyrka, Claus
Terlinden, Hanna Lehtonen.
On 9.11 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Saara Maria
Roto, Hanna Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 30.10 kl. 11: Högmässa i Nagu kyrka, Kjell Granström,
Robert Helin.
Lö 5.11 kl. 18: Alla helgons dags tvåspråkiga kvällsgudstjänst med ljuständning i Nagu kyrka, Kjell Granström,
Robert Helin.
Sö 6.11 kl. 11: Högmässa i Nagu kyrka, Kjell Granström,
Eeva Granström, Robert Helin, Uma Söderlund. Tema
söndag med presentation av Nagu kyrkas nya cembalo.
Efter högmässan lunch med soppa, kaffe och tårta i församlingshemmet.
Korpo kapellförsamling:
Lö 5.11 kl. 18: Alla helgons dags kvällsgudstjänst med
ljuständning i Korpo kyrka, Esa Killström, Mikael Granlund.
Sö 6.11 kl. 12: Gudstjänst i Korpo kyrka, Esa Killström, Janette Lagerroos. Konfirmanderna inleder sin skriftskola.
– kl. 15: Allhelgonahelgens gudstjänst i Norrskata kyrka,
Esa Killström, Brita Holmström.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 30.10 kl. 11: Finsk högmässa i Houtskär kyrka, Esa
Killström, Uma Söderlund.
Lö 5.11 kl. 11: Alla helgons dags gudstjänst med ljuständning i Houtskär kyrka, Janette Lagerroos, Uma Söderlund.
Iniö kapellförsamling:
Lö 5.11 kl. 13: Alla helgons dags gudstjänst med ljus
tändning i Iniö kyrka, Saara Maria Roto, Robert Helin.

ÅBO

lör 29.10:
- kl 18: Regnbågsmässa, Aurelia. Bäck, Söderlund.
sön 30.10:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Björkgren (pred), Bäck
(lit), Eklund, Söderlund. Gudstjänstgrupp Sefanja medverkar. Barnhörna. Kyrkkaffe.

Gemenskap för en
bättre värld!

En eftermiddag för en bättre värld 28 oktober kl. 14–18 i S:t Görans församlingshem.
Allsång med Guy Karlsson, Loppis och ”Afternoon Tea” (”Afternoon Tea” behöver förbokas och kostar 12€/person) till Kyrkans
Utlandshjälps katastroffond.
Välkomna!

mån 31.10:
- kl 14: Missionskretsen, Aurelia.
tis 1.11:
- kl 14.30–18.30: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.
- kl 18.30-20: Samtal om livet ”Att vara beroende”,
Aurelia. Att vara människa är att vara begränsad och
beroende men också att få känna sig bekräftad och
behövd. Kom med och samtala tillsammans med Björn
Vikström och Maria Björkgren-Vikström.
ons 2.11:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma församlingshem.
Ordnas i samarbete med Folkhälsan i S:t Karins.
- kl 13–15: Café Orchidé, Aurelia. Maria Wikstedt ”Alla
helgons dag”.
- kl 13.30-15.30: Barnhålan för åk 3–6, Aurelia.
tors 3.11:
- kl 9.30-11.45: Familjecafé, Aurelia.
lör 5.11:
- kl 15.30 Musikgudstjänst med parentation: Uppståndelsekapellet. Grahn (pred), Wikstedt (lit). Ljus tänds till
minnet av de församlingsmedlemmar som avlidit under
det senaste året.
sön 6.11:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Björkgren-Vikström

(pred), Grahn (lit). Åbo svenska kyrkokör (dir. Frank Berger) och gudstjänstgrupp Ester medverkar. Barnhörna.
Kyrkkaffe. Högmässan kan även ses via www.virtuaalikirkko.fi
mån 7.11:
- kl 12-12.15: Lunchmusik med Ensemble MMXX, Domkyrkan.
tis 8.11:
- kl 14.30–18.30: Ungdomshålan, Aurelia.
- 17-18.30: Garn & Tråd, Aurelia. Tycker du om att handarbeta? Kom gärna med och sticka eller virka in lite av
livets röda tråd i arbetet som du håller på med!
- kl 18-18.30: Orgelkonsert för konfirmander och andra
intresserade med Nicholas Söderlund, Domkyrkan. Fritt
inträde.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.
ons 9.11:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma församlingshem.
Ordnas i samarbete med Folkhälsan i S:t Karins.
- kl 13–15: Café Orchidé, Aurelia.
- kl 13: Frukostklubben, Tårget (Slottsg. 3, Åbo). Tage
Kurtén “Varför skriva romaner?”. Anmälningar senast
7.11 kl. 10 till tkurten@abo.fi eller 045-125 5880.
- kl 13.30-15.30: Barnhålan för åk 3–6, Aurelia.
- kl 17: Sorgebearbetningsgruppen start, Aurelia. Om du
varit med om en förlust kan du få hjälp med att bearbeta din sorg och dela din erfarenhet med andra. Anmäl dig

JOMALA Konsert

VÄSTÅBOLAND Cembalo

Jomala sjunger för utlandshjälpen

Högmässa med
cembalomusik i Nagu

Konsert i Sankt Olofs kyrka fredagen den 28.10 kl. 18.30. Barn och
unga från Jomala sjunger tillsammans i kör och som solister.
Till förmån för Kyrkans utlandshjälp.
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Söndagen den 6.11 blir det temasöndag i
Nagu med presentation av Nagu kyrkas
cembalo. Dagen börjar med högmässa
med cembalomusik kl. 11. Efter högmässan
bjuder församlingen på soppa, kaffe och
tårta i församlingshemmet. I samband
med lunchen håller församlingsmusiker
Ulla-Maija Söderlund ett föredrag om
cembalomusiken. Varmt välkommen
från när och fjärran!
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senast 7.11 till Maria Wikstedt 040–3417463, maria.
wikstedt@evl.fi. Ta gärna kontakt om du har frågor.
- kl 18: Bönegruppen, Aurelia.
tors 10.11:
- kl 9.30-11.45: Familjecafé, Aurelia.

ÅLANDS PROSTERI
JOMALA

Sön 30.10 kl. 11 Högmässa
Sön 30.10 kl. 16 Konsert i kyrkan: G.F. Händels oratorium Messias
Tors 3.11 kl. 12 Herrlunch: Anmälan till kansliet senast 1.11
Lör 5.11 kl. 11 Allahelgonamässa: Äng, Hansen
Sön 6.11 kl. 12.30 Mässa på Rönngården
Sön 6.11 kl. 18 Sånger om himlen: i Sankt Mårtens
kyrka, Mariehamn
Tis-lör 8-12.11 kl. 9-18 Förhandsröstning till församlingsvalet: i Olofsgården

MARIEHAMN

FR 28.10 kl. 14-18: ”En eftermiddag för en bättre
värld” i församlingshemmet. Allsång med Guy,
”Afternoon Tea” (förbokas) och loppis som tillfaller
Kyrkans Utlandshjälp.
SÖ 30.10 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans kyrka. *
TI 01.11 kl. 19.30: Kvällsmässa i S:t Görans kyrka.
TO 03.11 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t Görans kyrka.
TO 03.11 kl. 12.00: Sopplunch i församlingshemmet.
FR 04.11 kl. 14.00: Önskepsalmen i Mariakapellet.
OBS platsen!
FR 04.11 kl. 19.00: Musikandakt i Mariakapellet.
Jenny Nyberg medverkar.
LÖ 05.11 kl. 11.00: Högmässa med parentation (vi
tänder ljus för dem som avlidit under året) i S:t Görans kyrka, Freda’kören medverkar. *
LÖ 05.11 kl. 18.00: Finskspråkig mässa i S:t Görans
kyrka, Mats Backman medverkar.
SÖ 06.11 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans kyrka. *
TO 10.11 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t Görans kyrka.
TO 10.11 kl. 12.00: Sopplunch i församlingshemmet.
Taxi till gudstjänst, tfn 018-19500.
*= Livestreaming på församlingens Facebooksida.

NORRA ÅLANDS FÖRSAMLING

25.10 kl. 12 Herrlunch: i Sunds församlingshem
26.10 kl. 12 Herrlunch: i Geta församlingshem
28.10 kl. 12 Herrlunch: i Mikaelsgården

30.10 kl. 11 Högmässa: i Finströms kyrka. Ingrid
Björkskog, John-Adam Sjölund.
30.10 kl. 11 Högmässa: i Vårdö kyrka. Outi Laukkanen, Maria Sjölund.
1.11 kl. 18.30 Getakören: inleder höstens övningar i
församlingshemmet.
4.11 kl. 19 ”I gott bevar” – konsert: i Allhelgonatid
med Bel Canto i Sunds kyrka
4.11 kl. 19 Högmässa med parentation: i Vårdö kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund.
4.11 kl. 20 Högmässa med parentation: i Geta kyrka. Jon Lindeman, Johanna Evenson.
5.11 kl. 11 Högmässa med parentation: i Finströms
kyrka. Jon Lindeman, Johanna Evenson, Mikaelskören.
5.11 kl. 11 Högmässa med parentation: i Sunds kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund.
6.11 kl. 13 Nattvard med parentation: på Tallgården
6.11 kl. 13 Andakt med parentation: på Rosengården
6.11 kl. 15 Nattvard med parentation: på Strömsgården
6.11 kl. 15 Andakt med parentation: på Hemgården.
På församlingens hemsida, norraalandsforsamling.ax,
hittar du information om regelbunden gruppverksamhet.

ECKERÖ-HAMMARLAND

S:t Lars kyrka
Tjugoförsta söndagen efter pingst
Högmässa 30.10 kl.11: med Jean Banyanga och
Pipsa Juslin. Kollekt: Ekumeniska rådet.
Parentation fred 4.11 kl.18: Musik från kl 17. Högmässa med ljuständning för de som avlidit under
året med Eva Williams och Pipsa Juslin
S:ta Catharina kyrka
Parentation på Alla helgons dag lörd 5.11 kl 18:
Musik från kl 17. Högmässa med ljuständning för de
som avlidit under året med Eva Williams och Pipsa
Juslin. Kollekt: Förbundet Kristens Skolungdom
Reformationsdagen
Gudstjänst 6.11 kl 11: med Jean Banyanga och Pipsa
Juslin. Kollekt: Svenska Lutherska Evangelieföreningen r.f
Övrigt
Klapp & klang: torsdagar kl 10.30 i Catharinagården.
Catharina-Larskören: onsdagar kl 18.30 i Catharinagården.
Sykretsen: måndagar jämna veckor kl 12.30 i
Catharinagården.
Herrlunchen: sista torsdagen i månaden kl 12.00 i
Catharinagården (Hammarland), anmälan senast
tisdag samma vecka till pastorskansliet tel 38387.
Eckerö herrar hjärtligt välkomna med.

ÅBO Förhandsrösta!

Åbo svenska församlings förhandsröstningsställen
i församlingsvalet 2022:
• 8–12.11 kl. 9–18 Regioncentralregistret, Eriksgatan 3 i Åbo
• 8–12.11 kl. 11–18 Aurelia, Auragatan 18 i Åbo
• 8.11 kl. 11–14 Arken, Åbo Akademi, Fabriksgatan 2 i Åbo
• 10.11 kl. 11–14 Aurum, Henriksgatan 2 i Åbo
• 11.11 kl. 11–13 Katedralskolan i Åbo, Gamla stortorget 2 i Åbo
Åbo svenska församlings medlemmar är välkomna att rösta
på valdagen 20.11.2022 kl. 11–20 i Aurelia, Auragatan 18 i Åbo.

KOLU M N E N

SOFIA LILJESTRÖM

I grunden vilja gott
JAG ÅTERKOMMER alltid då och då till en tanke om
oss människor som jag tror är verkligt viktig. Min tanke är att människor i grunden vill gott och önskar leva
gott. Det kanske låter som en självklar tanke för somliga, men en fullkomligt omöjlig sanning för andra. I mitt
jobb som ungdomspräst och barnkörsledare tycker jag
mig se den här tendensen om och om igen.
I barnkören, som jag leder, möter jag på barn med mycket iver och energi, och får ofta lära ut musik likväl som
respekt, förståelse och kommunikation. Där möter jag livets utmaningar med barnen och jag känner så med dem
i deras besvikelser. När jag sitter bredvid ett barn efter
övningen en stund för att diskutera varför det blev buller och bus, så kommer det fram andra bitar om sorg och
utanförskap i deras vardag. Visst skyller barnet ibland
ifrån sig gällande det som hänt (vem har inte gjort det),
för det känns så obekvämt i kroppen när läraren tittar
på det man gjort fel. Men om man har lite tålamod och
lyssnar lite till så blir det tydligt att de själva vet vad som
hände och att de egentligen önskar att det inte gått så.
Det blev fel, men de vill göra gott.

»De vill så mycket och de vill
världen väl.«
BLAND UNGDOMARNA syns samma sak när vi samlas vid församlingens ungdomscafé. Vi skapar en trygg
gemenskap och försöker se och höra varandra. Att vara ung och därför bli misstrodd och nedvärderad i olika sammanhang gör dem så djupt ledsna. Det skär i själen när man hör dem. När man lyssnar till vad de skulle
vilja förverkliga och förbättra i världen, så lyser de upp.
De vill så mycket och de vill världen väl. Klart de gör fel
ibland, det gör vi alla. Vi alla utmanas att inte skylla ifrån
oss och i stället våga göra det goda.
Jag förstår innerligt att man blir besviken, arg och förstörd av människors elaka handlingar. Det är viktigt att
det sägs i ord hur ledsen och sårad man blev, det är enda sättet att tillåta helande att ske. Jag säger inte att det
är en lätt väg, men det är gott för oss att vi tror att andra
vill väl. Det tror jag Gud också vill för oss.

Sofia Liljeström är församlingspastor och barnkörsledare i Åbo svenska församling.
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ÅBOLAND-ÅLAND

Hon har varit
en röst för
S:t Karins
Åsa Gustafsson har jobbat inom socialvården. Som förtroendevald har hon märkt att
diakonin tar hand om människor som man
borde göra: genom att se på hela deras livssituation.
TEXT: SOFIA TORVALDS

S:T KARINS Åsa Gustafsson har suttit med i församlingsrådet i Åbo svenska församling och i
samfällighetens kyrkofullmäktige – men i höst
ställer hon inte längre upp i församlingsvalet.
Hon vill ge utrymme för nya förmågor.
– Det ska finnas plats för nya. Jag är jätteglad
över de nya namnen på vår lista.
Åsa Gustafsson är 48 år, och när hon växte
upp fanns skolorna i Åbo.
– Min kontakt med kyrkan inleddes i tonåren,
då Åbo svenska församling hade ungdomslokalen Hålan på Eriksgatan i Åbo centrum.
När hon blev äldre och fortfarande bodde kvar
i S:t Karins kom hon i kontakt med den finska
församlingens verksamhet.
– Där engagerade jag mig i allt från porslinsmålning till barnklubbar.
När hon för åtta år sedan fick frågan om hon
ville ställa upp i församlingsvalet funderade hon
inte länge.
– Läget var lämpligt för mig just då, och det
kändes bra att sitta med som representant för
de svenskspråkiga församlingsmedlemmarna i
S:t Karins, även om jag inte varit så aktiv i församlingen under senare år.

Det är låg
tröskel att
ställa frågor
om sådant
man inte förstår, säger Åsa
Gustafsson.
FOTO: PIRITA AHO

Åsa Gustafsson
Är verksamhetsledare för Samkretsen
vid Sfp, det vill säga de svenska språköarna i Finland. Har tidigare jobbat
bland annat som chef vid barnskyddet.
48 år, bor i S:t Karins. Singel.
Gör på fritiden: Gillar att plocka allt från
bär till svamp, men är också involverad
i brukshundsverksamhet. Har varit och
är ordförande för stora, internationella
hundutställningar.
Favorithundras: Rottweiler. ”De har
kanske inte det bästa ryktet, men de är
ljuvliga! Kanske jag ännu en dag har tid
att ha en.”

Fick jättebra utbildning

gift att slå vakt om svenskan i en stor samfällighet med många finska församlingar?
– Jag har erfarenhet från kommunalpolitiken,
så på den punkten har jag faktiskt varit positivt
överraskad. Man får tala svenska, sjunga psalmer på svenska och alla protokoll finns tillhanda också på svenska. Också finska kyrkoherdar
som håller inledningsandakter vid samfällighetens möten använder svenska. Men visst är
det här en fråga som Åbo svenska församling
och dess förtroendevalda måste komma ihåg
att påminna om.

Hon påminner om att S:t Karinsborna är privilegierade då de får höra till Åbo svenska församling – bor du i till exempel Nådendal eller Reso
så är det en finskspråkig församling som gäller.
– Jag har också tyckt att det är min uppgift
att vara en röst för S:t Karins i Åbo svenska församling.
Vad har du tyckt om det här förtroendeuppdraget?
– Det har varit jätteintressant! I början förstod
jag inte alla termer men fick hjälp till exempel
av Siv Sandberg, som är väldigt insatt och erfaren. Vi har fått jättebra utbildning, och det är
låg tröskel att ställa frågor om sådant man inte förstår.
Har du haft en känsla av att det varit din upp-
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»Gällande
svenskan
har jag varit positivt
överraskad.«

Finns det frågor som du särskilt brunnit för
och velat driva i församlingsrådet?
– Jag har tidigare i min karriär jobbat inom
barnskyddet, och därför har församlingens
diakoniarbete varit särskilt viktigt för mig.
Det har känts viktigt att kunna stöda diakoni-

arbetarna i det viktiga arbete de gör.
Hon påpekar att de varit med om mycket under de senaste åtta åren: flyktingvågor, ensamma äldre, pandemin …
– I och med att jag jobbat inom socialvården
har jag förståelse för att det inte bara handlar
om att exempelvis hjälpa en person att betala sin
hyra. Det är många saker som bildar en helhet i
en människas liv. Där tycker jag att diakonin gör
ett jättefint arbete. På socialbyrån och på kommunal nivå kan man kanske ge en betalningsförbindelse, men diakonin har sedan hundra
år tillbaka haft ett bättre arbetssätt: man arbetar med en människa som helhet och ser hela
hennes situation.
– Nu hoppas jag bara att vi kan locka nya unga
att söka jobb inom diakonin – och att kyrkan
lite skulle sänka sina höga kompetenskrav för
dem som har tjänster inom diakonin.
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SYDÖSTERBOTTEN
PÅ GÅNG LOKALT NÄRPES, KRISTINESTAD, KORSNÄS, MALAX, PETALAX, BERGÖ
Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Närpes prosteri utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Pian Wistbacka, narpes@kyrkpressen.fi, tfn 040 831 5797.
Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

En oas och
en mötesplats
Visionen var ett ställe som inkluderar
alla människor. En plats där det finns
något för alla åldrar. Efter sin fjärde
säsong är Strandhem i Närpes nu mer
populärt än någonsin.
TEXT: PIAN WISTBACKA
NÄRPES – Strandhemskonceptet är lite som en
buffé av aktiviteter: det finns något för alla, och
man får välja vad man vill delta i, berättar Caroline Heikkinen.
Strandhem har nu stängt för säsongen, men
planeringen är i full gång inför nästa år. Under
sex sommarveckor är verksamheten omfattande:
här finns café, sommarprat med inbjudna gäster som berättar om sitt liv, andakter och barnläger. Man kan också komma bara för att bada
bastu, låna en roddbåt eller kajak.
– Det finns något för alla. Visionen bygger på
att inkludera människor och ge meningsfullhet åt alla: långtidsarbetslösa, hemmamammor,
barn, äldre … Alla har en plats här. Det är det som
är så fint. Det finns också något för alla åldrar.
Barnen har engagerats i verksamheten alla
dagar. Handledare på plats har ordnat program
för barnen och också tagit hand om djuren. Och
här finns det gott om djur att bekanta sig med:
– Får, ankor, hönor, kalkoner. Och grisar! räknar Caroline Heikkinen upp.
Djuren lånas eller hyrs ut av privatpersoner
och bor på Strandhem ungefär två månader om
sommaren.
– Nästa år ska vi också ha getter och kor.
Nytt för nästa år är nämligen ett utvecklingsprojekt i samarbete med NTM-centralen. Projektet värnar om beteshagar vid strandområden,
som gynnar fågelliv och insektsliv. Som bäst
stolpas de nya beteshagarna upp vid Strandhem.

Började med en galen idé
Det är Filadelfiaförsamlingen som driver verksamheten. Strandhem köptes ursprungligen på
1970-talet och fungerade som lägergård i cirka 30
år. Sedan stannade verksamheten av, och området var till och med ute till försäljning i några år.
Den nya visionen för Strandhem kom under
en söndagsgudstjänst, berättar Caroline Heikkinen.
– Det kom som en blixt från en klar himmel.
”Det här ska vi göra!” sa jag till Sanna Ek. ”Hur
tycker du att det låter? Vill du vara med?”
Sanna Ek, som tillsammans med Caroline
Heikkinen blev en av drivkrafterna för projektet, var genast med på idén.
– ”Det här är för galet! Hur ska jag berätta det
för församlingens pastor”, tänkte jag.
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Mats Gädda
och Mantach
Kostiantyn
gör stolpar till
nya hagar på
Strandhem i
Nämpnäs.

Kalkonen
Snövit.

Nere till höger:
Caroline Heik
kinen hälsar
på i fårhagen.
FOTON: PRIVAT

Men också församlingen nappade på den galna idén, och är starkt engagerad i projektet.
– Det är många bitar i det här, och många som
ställer upp. Församlingen och allmänheten gör
det här tillsammans.

Viktiga volontärer

»Alla har
en plats
här. Det
är det
som är
så fint.«

Under sommarveckorna jobbar fem anställda
på Strandhem, två handledare och tre i köket.
Största delen av verksamheten sköts ändå på
volontärsbasis.
– Utan volontärerna skulle det här inte vara
någonting! säger Caroline Heikkinen.
– I fjol hade vi 160 personer engagerade. Vis-

sa har gett en dag, vissa flera veckor.
Strandhem ska vara ett ställe där det inte är
prestationerna som värderas, konstaterar hon.
Och alla är med på samma villkor.
– I verksamheten funderar vi inte på vem som
är arbetslös eller vem som lider av psykisk ohälsa, utan alla inkluderas.
Grundvisionen var att platsen skulle vara en
oas och en mötesplats för Närpesborna.
– Vi har försökt möta människan på 2020-talet, med de behov som finns. En viktig ledstjärna för oss är att man inte måste var med, man
får vara med. Alla bidrar med någonting bara
genom att de kommer.
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MALAX Samling

KORSNÄS

Sorgegrupp

Fre 28.10 kl. 13: Silvergruppen, Korsnäs församlingshem.
Gäst: Guy Kronqvist berättar om sina hjälpsändningsre
sor till Litauen. Silver Sisters uppträder. Kaffe, till förmån
för missionen.
Sö 30.10 kl. 11: Högmässa i kyrkan, Guy Kronqvist, De
seré Granholm.
Lö 5.11 kl. 11: Allhelgonagudstjänst med ljuständning för
de församlingsmedlemmar som avlidit sedan allhel
gona i fjol. Sång av Kyrkokören, dir. Deseré Granholm.
Om ljuständning önskas för andra avlidna än Korsnäs
församlings medlemmar, vänligen meddela till pastors
kansliet, tel. 044 4101800.
Lö 5.11 kl. 12: Sopplunch till förmån för mission
en i Korsnäs församlingshem. Älgkött-, svamp- och
korvsoppa. Hembakat bröd, kaffe med dopp. Tack till
Korsnäs älgjaktlag för köttet samt andra givare.
Må 31.10 kl. 12: Lunch på Bistro, huvudsakligen på egen
bekostnad. Ifall ekonomin är ett hinder, tag kontakt med
diakonen.
Ons 2.11 kl. 8.30: Matutdelning i församlingshemmet
Ons 2.11 kl. 11: Veckans kaffestund i församlingshemmet
Sö 6.11 kl. 11: Högmässa i Molpe bykyrka.
Sö 6.11 kl. 18: Vad skall vi göra av församlingen? Diskus
sionskväll inför församlingsvalet i församlingshemmet.
Ett antal kandidater medverkar. Kaffe med dopp till för
mån för missionen.
Må 7.11 kl 14: Månadens kaffebön i församlingshemmet.
Ti 8.11 – lö 12.11: Förhandsröstning i församlingsvalet i
pastorskansliet varje dag kl. 9-18.
Ti 8.11: Förhandsröstning i Harrström daghem kl. 18.3021.00.
On 2.11 kl. 8.30: Matutdelning i församlingshemmet
On 9.11 kl. 10: Missionsträff i Korsbäck.
On 9.11 kl. 11: Veckans kaffestund i församlingshemmet
On 9.11 kl. 18: Skriftskola i församlingshemmet
On 9.11: Förhandsröstning i Molpe bykyrka kl. 18.3021.00.
To 10.11: Förhandsröstning i Korsbäck byagård kl. 18.3021.00.
To 10.11 kl. 10: Missionsträff, Harrström Uf.
Fre 10.11 kl. 13: Missionsträff i Molpe bykyrka kl. 13.00.
Fre 10.11: Förhandsröstning i Taklax bönehus kl. 18.3021.00.

KRISTINESTAD

www.kristinestadssvenskaforsamling.fi
Fr 28.10 kl. 18: Bible study in English and Ukrainian in Krs
förs.hem.
Fr 28.10 kl. 19: Internationell kväll med sång och bön i
kyrksalen i Lfds förs.hem.

Du som drabbats av sorg och förlorat en nära an
hörig inbjuds att delta i sorgegruppen som Malax
församling startar fredag 11.11. Vi träffas i Kyrk
hemmet kl. 15–16.30 sammanlagt fem gånger.
Syftet med en sorgegrupp är att dela erfarenhet
er och tankar med andra som befinner sig i samma
livssituation. Tillsammans kan vi stödja varandra
och sorgen kan bli lite lättare att bära. Deltagarna
avger ett tystnadslöfte, så allt som sägs stannar
inom gruppen. Som ledare fungerar kaplan Kristian
Norrback och diakon Anne Bjurbäck. Vi önskar att
du anmäler dig senast 9.11 till pastorskansliet tel.
050 462 9575.

Fr 28.10 kl. 19–22: Magasinet öppet för ungdomar.
Lö 29.10 kl. 18: SLEF:s höstfest i Krs förs.hem. Medv.
Anna och Magnus Dahlbacka, Daniel Norrback, Tom
Bergman, Olle Nilsson. Sång av Henrica Lillsjö. Servering.
Sö 30.10 kl. 12: Högmässa i Krs kyrka. Norrback, Marti
kainen.
Sö 30.10 kl. 15: Högmässa i Sideby kyrka. Norrback,
Martikainen, Glädjedropparna.
Sö 30.10 kl. 16: Diakonin 150 år i Sideby kyrka. Det är
150 år sedan fösta diakonissan vigdes i Finland. Diakon
ins jubileumsår uppmärksammas denna dag med ge
mensam måltid (6 euro) varefter vi tar del av diakonins
nationella och lokala historia samt får titta på tidigare
diakonissors arbetsredskap och kläder. Basar.
Ti 1.11 kl. 12.30: Missionsstuga i Krs förs.hem. Träff med
umgänge, sång och bön, kaffe med tilltugg. Insamlade
medel går till missionsarbetet.
Ti 1.11 kl. 13: Kenya syförening i grupprummet i Lfds förs.
hem.
On 2.11 kl. 08.45: Morgonbön i Krs kyrka.
On 2.11 kl. 10–12: Markus Engström har mottagning på
diakonikansliet i Krs.
On 2.11 kl. 15: Barnkören startar i förs.hemmet i Krs. Väl
kommen med!
On 2.11 kl. 18: Ekumenisk bön i Saalem.
Fr 4.11 kl. 19: Andakt inför Alla helgons dag i Åsändans
kapell. af Hällström Inga-Lene, Teir Gunilla, Bergqvist
Kenneth.
Fr 4.11 kl. 19: Andakt inför Alla helgons dag i Tjöck kapell.
Norrback Daniel.
Fr 4.11 kl. 19–22: Magasinet öppet för ungdomar.

KRISTINESTAD Musik

NÄRPES Musikal

Barnkören övar

Vägen hem

Församlingens barnkör börjar träf
fas i församlingshemmet i Kristi
nestad onsdagar kl. 15.00–15.40.
Vi övar tre gånger i november in
för familjegudstjänsten på första
advent.
Start 2.11, därefter 16.11 samt
23.11. Välkommen! Kantor Anna
Karin Martikainen leder musiken
och nya ungdomsledaren Ellinor
Grahn är med vid träffarna.

Musikalen ”Vägen hem” av Ani
ta Bohl och Jerker Leijon bygger
på liknelsen om den förlora
de sonen. Musikalen går av sta
peln söndagen den 30.10 kl 18 i
Pörtom kyrka med Pörtom mu
sikgäng.
Musiker: Patric Sjölander, An
dreas Skrifvars, Tomas Fant, dir.
Jan-Ola Granholm.
Fritt inträde/Kollekt.
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Lö 5.11 kl. 10: Gudstjänst med parentation i Lappfjärds
kyrka. Norrback, Martikainen, Lfds kyrkokör.
Lö 5.11 kl. 12: Gudstjänst med parentation i Krs kyrka.
Engström, Martikainen, Krs kyrkokör.
Lö 5.11 kl. 18: Gudstjänst med parentation i Sideby kyr
ka. Norrback, Martikainen, Glädjedropparna.
Sö 6.11 kl. 10: Högmässa i kyrksalen i Lfds förs.hem.
Engström, Martikainen.
Sö 6.11 kl. 18: Gospelkör i Krs förs.hem.
Må 7.11 kl. 19: Nådehjonen övar i magasinet i Lfds förs.
hem. Välkommen med!
Ti 8.11 kl. 12: Härkmeri syförening.
Ti 8.11 kl. 19: Bibelstudium i Krs förs.hem.
On 9.11 kl. 08.45: Morgonbön i Krs kyrka.
On 9.11 kl. 10-12: Markus Engström har mottagning på
diakonikansliet i Krs.
On 9.11 kl. 19.00: Karagruppen i grupprummet i Lfds
förs.hem.
To 10.11 kl. 11.30: Pensionärssamling i Krs förs.hem.

NÄRPES
Närpes:
Lö 29.10 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria.
Sö 30.10 kl 12: Högmässa i Töjby bykyrka med ljuständ
ning för avlidna under året för Töjby distrikt. Jakobsson,
Sam Lindén
Sö 30.10 kl 15: GloriaDei-mässa i Luthergården. Marcus
och Elias Jakobsson, sångprogram, program för barn
Må 31.10 kl 13: Symöte i Rangsby bykyrka. Blomberg
Ti 1.11 kl 14: Tjat&Prat i Café Albert. Lillbäck-Engström
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On 2.11 kl 17:30: Samtalsgrupp ”Trädgården”. Lill
bäck-Engström
Lö 5.11 kl 12: Allhelgonadagens gudstjänst i När
pes kyrka. Parentation av avlidna under året.
Jakobsson, Lindén-Liljehage, S:ta Maria försam
lingskör
Sö 6.11 kl 12: Suomenkielinen messu Närpiön kir
kossa. Gunilla Teir, Lindén-Liljehage, S:ta Marian
kuoro
Må 7.11 kl 12: Kalas för 70- & 75-åringar i försam
lingshemmet. Blomberg, Granholm, Lillbäck-Eng
ström
Ti 8.11 kl 13: Tiistaikerho i församlingshemmet
On 9.11 kl 12: Pensionärssamling i församlings
hemmet. Mat. Blomberg
On 9.11 kl 18: Litteraturskafferiet, Närbok, Blom
berg, Grönberg
On 9.11 kl 18: Luthergården: Nystart-samling;
Albert Häggblom, Tomas Klemets, Brita Jern, Lau
date, Sam Lindén
To 10.11 kl 13: Dagssamling i Böle bystuga
To 10.11 kl 13: Diakonisyföreningen i församlings
hemmet
Sö 13.11 kl 12: Högmässa i Närpes kyrka. Sund
qvist, Sam Lindén
Övermark:
Lö 29.10 kl 09.30: Kvinnofrukost i Övermarks
församlingshem. Gunlis Landgärds talar om ”Till
sammans – glädje och styrka i frivilligarbete”.
Anmäl senast 25.10 till Örn 040 711 7685.
Sö 30.10 kl 10: Högmässa i Övermark kyrka.
Sundqvist, Granholm
Lö 5.11 kl 10: Allhelgonadagens gudstjänst i Över
mark kyrka. Parentation av avlidna under året.
Jakobsson, Nanna Rosengård
Pörtom:
Sö 30.10 kl 18: Musikalen ”Vägen hem” i Pörtom
kyrka med Pörtom musikgäng. Musiker: Sjölan
der, Skrivfars, Tomas Fant, dir. Granholm
Lö 5.11 kl 18: Allhelgonadagens gudstjänst i Pö
rtom kyrka. Parentation av avlidna under året.
Sundqvist

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

Sö 30.10 kl. 14: Gudstjänst i församlingshemmet.
Englund, Brunell. Skriftskolan medverkar. OBS
platsen!
Må 1.11 kl. 9.30: Familjeklubben i församlings
hemmet.

PETALAX Skolelever

Kvällsprogram för
femmor och sexor
Välkomna på tisdagshäng i prästgården varannan
tisdag kl. 18! Målgruppen är åk 5 uppåt. Vi plane
rar programmet för kvällarna tillsammans och har
en andakt.

Må 1.11 kl. 13: Minior och junior i församlingshem
met.
On 3.11 kl. 18: Kyrkokören i församlingshemmet.
Lö 5.11 kl. 16: Ljuständning i kyrkan för avlidna
församlingsmedlemmar sedan förra allhelgona.
Kyrkokören medverkar.
Sö 6.11 kl. 14: Gudstjänst i församlingshemmet.
Tornberg, Brunell. OBS platsen!
Må 7.11 kl. 9.30: Familjeklubben, i församlings
hemmet.
Må 7.11 kl. 13: Minior och junior i församlingshem
met.
Ti 8.11 kl. 18: Ungdomskväll i församlingshemmet.
On 26.10 kl. 13: Andakt på Fyrgården.
On 9.11 kl. 18: Kyrkokören i församlingshemmet.

KOLU M N E N

MALAX

Sö 30.10 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Tornberg,
Lax.
Sö 30.10 kl. 16: The Gospel Voice i KH.
On 2.11 kl. 19: Kvällsandakt i KH.
Lö 5.11 kl. 15: Pyhäinpäivä. Muistojumalanpalvelus
kirkossa. Taksi. Norrback, Lax.
Lö 5.11 kl. 18: Alla helgons dag. Minnesgudstjänst i
kyrkan. Kyrktaxi. Norrback, Lax.
Sö 6.11 kl. 10: Reformationsdagen. Högmässa i
kyrkan. Norrback, Lax.
Sö 6.11 kl. 14: Lutherläsarnas möte på Reforma
tionsdagen i KH.
Sö 6.11 kl. 17: Bön för alla i KH.

PETALAX

Sö 30.10 kl. 12: Gudstjänst i församlingshemmet.
Englund, Brunell. OBS platsen!
Ti 1.11 kl. 9.30: Familjeklubben i församlingshem
met.
Ti 1.1 kl. 13: Minior i församlingshemmet.
On 2.11 kl. 13.30: Syföreningen i församlingshem
met.
On 2.11 kl. 16.30: Junior i församlingshemmet.
To 3.11 kl. 18.30: Kyrkokören i församlingshem
met.
Lö 5.11 kl. 19: Ljuständning i kyrkan för avlidna
församlingsmedlemmar sedan förra allhelgona.
Kyrkokören medverkar.
Sö 6.11 kl. 12: Högmässa i församlingshemmet.
Tornberg, Brunell. OBS platsen!
Ti 8.11 kl. 9.30: Familjeklubben i församlingshem
met.
Ti 8.11 kl. 13: Minior i församlingshemmet.
Ti 8.11 kl. 18: Tisdagshäng i prästgården, målgrupp
åk. 5-6.
On 9.11 kl. 16.30: Junior i församlingshemmet.

INGA-LENE AF HÄLLSTRÖM

Våga vara
den jag är
DET HAR tagit mig nästan 40 år att inse att jag inte är
den enda som inte fått plocka ihop mig själv till människa. Jag har aldrig trott det, men när jag nu tänkt tanken blir det lättare att ha överseende med andra. Men
framförallt med mig själv.
En stor del av livet har jag gått i väntan på att få bli bra
på något, jag har önskat att jag hade varit annorlunda
– snyggare, smartare och gladare till att börja med. Jag
hade kunnat sätta ner mycket tid och energi på att ändra på mig själv för att bli mer som de jag beundrar, utan
att komma till ett bra resultat. Därför är jag glad att jag
”redan” i det här skedet av livet lät mig själv förstå att det
inte är min uppgift att vara någon annan. Min uppgift
är att vara jag. Ingen lätt uppgift precis, men vem annan
skulle göra det bättre?
Det är mycket vi inte valt som format oss – vår födelseplats, vår uppväxt, våra gener och så vidare. Vi kan
skylla på vårt arv, vår familj, vår skola eller våra vänner när det går dåligt för oss. Vi kan välja att bli bittra
och arga. Eller så väljer vi att möta våra liv så ansvarsfullt som möjligt. Ska det inte finnas en mening med
olika möten, prövningar, vägar i våra liv?

»Min uppgift är att vara jag.
Ingen lätt uppgift precis,
men vem annan skulle
göra det bättre?«
JAG HAR börjat tänka att Han som satt ihop mig har
en avsikt med den här uppsättningen gener och egenskaper. Min uppgift är inte att ändra på den utan snarare att
ta reda på Hans avsikt med mig. Så är det också med det
jag möter i livet. Mycket av det som kommer på min väg
kan jag inte påverka. Jag kan bli arg och irriterad över
att det saktar ner farten på min raka, valda väg. Men jag
kan också välja att se krökarna som viktiga inslag på livets väg – de ska lära, berika, skala av och forma mig.
Kan det vara så att den viktigaste uppgiften i livet
är att ha rätt inställning? Rätt inställning både till oss
själva och till det som livet för med sig.

Inga-Lene af Hällström är diakon i Kristinestads
svenska församling.
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SYDÖSTERBOTTEN
Baltikumvännerna
gör gott
I ”gruvon” i Korsnäs har Baltikumvännerna
sitt högkvarter. Målet är att hjälpa –
utomlands såväl som hemma.
TEXT: HANNA HOFMAN
KORSNÄS I den nedlagda gruvans före detta matsal intill Strandvägen i Korsnäs huserar sedan
mitten av 1990-talet Baltikumvännerna. Verksamheten är tudelad: Den primära uppgiften är
förmedling av hjälp till Litauen och till behövande på hemmaplan, oftast i samarbete med socialväsendet. Den andra delen är loppisverksamhet.
Namnet Baltikumvännerna härstammar från
tiden då verksamheten sköttes av en ideell förening. Men då krafterna sinade i föreningen tillfrågades Korsnäs församling om de kunde ta
över verksamheten. Det skedde i januari 2021.
Namnet lever dock kvar, eftersom det är välkänt
i Korsnäs med omnejd.
Verksamheten fungerar med frivilliga krafter under ledning av diakonidirektionen. Glädjande nog har skaran frivilliga ökat och den är
guld värd.
Eftersom verksamheten vid gruvområdet har
utökats de senaste två somrarna med bland annat café, vandringsled, rullstolsbana och escape
room, fanns det behov av längre öppettider. Efter en del pusslande och tillfrågande av frivilliga blev resultatet att vi kunde ha öppet alla dagar som caféet hade öppet, det vill säga fem dagar i veckan under sex veckors tid.
En del frivilliga har varit med sedan verksamheten startade och andra är inne på sitt andra år. De frivilliga motiverar sitt engagemang
med att det känns bra och meningsfullt att hjälpa den som har det svårt. Utöver det fyller det
ett viktigt socialt behov, det brukar bli många
skratt runt bordet när vi jobbar! Kaffepausen
är också viktig.
Är du intresserad av verksamheten på ”gruvon”, som Baltikumvännerna kallas i folkmun,
är det bara att komma med! Det finns alltid en
plats och uppgifter som man kan få. Även män
är välkomna!

Några i skaran
av engagerade
frivilliga: från
vänster Helena
Kulp, Anneli
Nyberg, diakon
Hanna Hofman,
Doris Honka
nen.
Lilla bilden:
Guy Kronqvist
med flera lastar
säckar. FOTON:
PRIVAT

Baltikumvännerna
Förmedlar hjälp till Litauen och till behövande
i hemlandet.
Bedriver även loppisverksamhet i Korsnäs.
Var tidigare en ideell förening. Numera administreras verksamheten av Korsnäs församling.

Praktiskt arbete
Den huvudsakliga verksamheten under året består av tisdagsöppet. Då samlas ett gäng damer
i varierande ålder runt det stora sorteringsbordet. Cirka 15 sorterare är indelade i två grupper
och de jobbar huvudsakligen varannan tisdag.
Till Baltikumvännernas lokal är alla välkomna att föra sina saker på tisdagarna. Varorna bör
vara hela och felfria. Sorterarna sorterar sedan
kläderna enligt ett system i olika plastsäckar,
och en del kläder sätts ut på loppissidan. Det är
viktigt med kvalitet, så de kläder som är smutsiga och trasiga sorteras bort.
På loppissidan kan man hitta allt från kläder
till saker i hemmet, dock inte möbler, eftersom
utrymmet är begränsat. Loppissidan brukar år-
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»Skaran
frivilliga
har ökat
och den är
guld värd.«

ligen inbringa cirka 6 000 euro. Med dessa pengar finansieras en årlig hjälpsändningstransport
till Litauen. Därtill får diakonins och socialens
klienter en matkasse till jul, som är mycket uppskattad.
När förvaringsutrymmet är fullt beställs en
hjälpsändningstransport till Litauen. Tidigare åkte några frivilliga själva med transporten,
men sedan räknade de ut att det är billigare att
beställa en transport via ett transportföretag.
I Litauen finns sedan många år ett inarbetat
och förtroendefullt samarbete med Samariterförbundet, som tar emot säckarna och fördelar
dem över landet.

Efterlyses: hygienprodukter till ukrainska
flyktingar
Avslutningsvis en hälsning från Samariterför-

bundet i Litauen: de önskar speciellt hygienprodukter till ukrainska flyktingar vid gränsen, som de jobbar mycket för nu. Den som
vill kan därför gärna komma in med hygienprodukter av diverse slag till pastorskansliet i
Korsnäs dagtid, eller lämna dem utanför diakonidörren. Vi tar emot hygienprodukter fram
till 8 november.
Till sist en fråga: Har du större saker, till exempel möbler och maskiner som du vill donera? Vi skickar gärna även sådana saker med
transporten till Litauen. Då behöver du komma med dem till ”gruvon” på förmiddagen den
dag som hjälpsändningen lastas. Datumet är
ännu oklart – ta kontakt med diakon Hanna
Hofman för närmare information.
Slutligen hälsar diakon Hanna alla välkomna till gruvon!
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KORSHOLM

PÅ GÅNG LOKALT
KVEVLAX, SOLF
REPLOT, KORSHOLM

Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Korsholm utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Ulrika Hansson, ulrika.hansson@kyrkpressen.fi, tfn 040 831 6788.
Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

Vad då församlingsråd och kyrko
fullmäktige?
Församlingsvalet är inte alltid lätt att förstå
sig på. Vad sysslar de beslutande organen
med? Och varför ska du rösta?
TEXT: ULRIKA HANSSON
VALET Det är inte alltid det lättaste att hänga
med i beslutsgången och att ha koll på vad de
olika beslutande organen gör i en församling.
Det kan Kerstin Weckström från Solf hålla med
om. Hon har suttit som förtroendevald i många
perioder och kan räta ut en del frågetecken.
– I församlingsrådet behandlar man frågor
som gäller den egna församlingen. I kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet behandlar man sådant som gäller hela samfälligheten,
till exempel fastigheter.
Kerstin Weckström sitter som bäst som viceordförande i församlingsrådet i Solf, och är
också med i gemensamma kyrkorådet och har
tidigare suttit i gemensamma kyrkofullmäktige.
Det som man som väljare i första hand behöver
ha koll på är att kandidater i den egna församlingen ställer upp för en plats i antingen församlingsrådet eller kyrkofullmäktige, eller
för både och. Gemensamma kyrkorådet
utses däremot av fullmäktige.
– Det kan hända att många upplever att
de inte riktigt vet hur allt det här fungerar och vi har diskuterat om vi borde ordna utbildning om de olika organen och
beslutsgången.
Kerstin Weckström jobbar som musiklärare vid Borgaregatans skola och Vasa gymnasium. Förtroendeuppdragen har hon upplevt
som meningsfulla.
– Av olika orsaker har jag inte haft tid att gå
i kyrkan och delta i annan kyrklig verksamhet
så ofta som jag skulle ha önskat, min dotter tävlar i dressyr i landslaget bland annat, så jag har
tänkt att med förtroendeuppdrag kan jag bidra
till församlingen.
Hon har inte upplevt stora åsiktsstormar.
– Vi är ofta ganska eniga. Beslutsgången är
långsam, men det finns påverkningsmöjligheter.
Församlingsmedlemmar kan komma och prata med oss medlemmar i kyrkorådet om olika
önskemål och angelägenheter som rör den egna församlingens verksamhet, byggnader, områden och så vidare. Då kan vi ta upp det på våra möten.

Varför rösta?
Petra Högkvist i Korsholm är medveten om att
röstningsprocenten varit låg i församlingsval.
– Jag tycker det är viktigt att vi ger vår röst.
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Petra Högkvist
tycker det är
viktigt at hitta
en kandidat
som tycker
ungefär som
man själv.
Kerstin Weckstöm har lång
erfarenhet av
beslutsfattande
i församlingen
och samfälligheten.
FOTO: PRIVAT

Det är en rättighet vi har i en demokrati. Jag har också fått med min sambo fast han kanske inte tycker det
är lika viktigt som jag. Man kan
inte klaga på verksamheten om
man inte röstar.
Ett sätt att påverka är att försöka hitta en kandidat som står för
ungefär samma åsikter som en själv.
– Jag hittar inte sådana som till
hundra procent tänkter som jag, jag
måste kompromissa i vissa frågor.
Petra Högkvist har några saker hon tycker är
extra viktiga.

– Jämställdheten i församlingen och barnoch ungdomsarbetet. Jag tycker det barn- och
ungdomsarbete som finns i församlingen just
nu är jättebra. Jag har deltagit i verksamheten
med båda flickorna när de var små. Sedan har
de fortsatt att vara med i körer.
– Kvinnoprästfrågan har varit på tapeten i
Österbotten. Alla ska få jobba i en församling
och känna gemenskapen, det är en viktig fråga.
Vissa egenskaper är viktiga som förtroendevald, anser Högkvist.
– Det ska vara någon som kan tala för sin sak.
Men man ska också kunna lyssna på andra, diskutera olika åsikter utan att ta det personligt.

Kort ABC i kyrkopolitik

»Det är
viktigt att vi
ger vår röst.
Det är en
rättighet vi
har i en demokrati.«

Förhandsröstningen i församlingsvalet 2022 pågår 8–12.11. Valdagen infaller 20.11. På församlingarnas webbplatser hittas röstningsställen och
tidpunkter.
I valet väljer de röstberättigade vem som ska sitta i församlingsrådet och i gemensamma kyrkofullmäktige för en fyraårsperiod. Om det inte finns
tillräckligt med kandidater blir det sämjoval.
Församlingsrådet leder tillsammans med kyrkoherden, som är ordförande i församlingsrådet,
församlingens verksamhet och fattar beslut som
berör den egna församlingen.
En kyrklig samfällighet består av flera församlingar som har gått samman inom olika områden
såsom ekonomi och förvaltning.

Gemensamma kyrkofullmäktige utövar den
högsta beslutfattande makten i en kyrklig samfällighet, och tar beslut som angår hela samfälligheten, det kan exempelvis gälla fastigheter och
tjänster. Ordförande i fullmäktige väljs av fullmäktigeledamöterna.
Gemensamma kyrkorådet utses av gemensamma kyrkofullmäktige. Rådet förbereder ärenden
till fullmäktige och verkställer de beslut som fattas i fullmäktige. I gemensamma kyrkorådet ingår
en fastighets- och en personalsektion. I kyrkorådet sitter förtroendevalda från alla församlingarna
i samfälligheten, antalet fastställs enligt församlingens storlek. Alla kyrkoherdarna sitter i kyrkorådet och ordförandeskapet cirkulerar mellan dem.
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KORSHOLMS PROSTERI

KORSHOLM Ljuständning

KORSHOLM

Allhelgonahelgen i Korsholms svenska församling

Våffelkalas för pappor och barn: lö 29.10 kl 9.30 i
Smedsby fg. Vi bjuder på nygräddade våfflor med sylt
och grädde. Pyssel och program.
Gudstjänst: sö 30.10 kl 11 i kyrkan. Benjamin Häggblom
och Erica Nygård.
Bönegruppen: samlas ti 1.11 kl 18 i Smedsby fg, i Gröna
rummet.
Musikskolans elevmatiné: to 3.11 kl 18 i församlingshemmet. Elevframträdanden.
Gudstjänst med parentation: lö 5.11 kl 11 i kyrkan. Mats
Björklund och Ann-Christine Nordqvist-Källström. Kör
för alla medverkar. Vi läser upp namnen och tänder varsitt ljus för alla dem som avlidit under det gångna året.
Allhelgonakonsert: lö 5.11 kl 19 i kyrkan. Korsholms
kammarorkester, dir. Erica Nygård. Ann-Louise Wägar,
fagott, Evelina Koskinen, violin. Biljetter 10 € kan köpas
på plats el. via Studio Ticket.
Innerlighetens mässa med ljuständning: sö 6.11 kl 18 i
Smedsby fg. Mats Björklund och Ann-Christine Nordqvist-Källström. Medverkande: Korall-kören, dir. A-C
Nordqvist-Källström.
Missionssyföreningen: samlas må 7.11 kl 13 i Smedsby fg
i rum Glöd.
Karaträff: ti 8.11 kl 13 i Smedsby fg. Kaffe och diskussioner.
Bönegruppen: samlas ti 8.11 kl 18 i Smedsby fg, i Gröna
rummet.
Föräldra-barncafé: on 9.11 kl 9.30-11 i Tölby hembygdsgård. Fri lek och pyssel, kaffe med dopp och en liten
sångstund till sist.

KVEVLAX

Bön- och nattvard: fr 28.10 och fr 4.11 kl.8.45 i kyrkan.
Familjegudstjänst: sö 30.10. kl.10 i fh. Vi börjar med frukost kl.9. Ålander, Österbacka, Dagklubbsbarnen, Barnkören, Kass, Andrén.
Bön för bygden: må 31.10 kl.19 i Krubban.
Mathjälpen: ti 1.11 och ti 8.11 kl.10. Kontakta Nina Andrén
om du inte hämtat mat tidigare tfn 044 0462312.
Symöte: on 2.11 kl.13 i ds.
Föräldra-barngrupp: on 2.11 och on 9.11 kl.9.30 i dagklubben. Nina Andrén.
Karakaffe: to 3.11 kl.9.15 i ds. Fåglar i vår närhet, Leif Öling.
Gudstjänst på Alla helgons dag: lö 5.11 kl.10. Ljuständning för de som avlidit sedan Alla helgons dag 2021.
Vesterlund, Andrén, Kyrkokören.
Kvällsgudstjänst: sö 6.11 kl.18. Vesterlund, Lithén.
Bibel- och bönegruppen: ti 8.11 kl.19 i Krubban.
Pensionärsträff: on 9.11 kl.12.30 i fh. Lunch kl.12.30, pris
10 € Program från kl.13. Lisen Kullas-Nyman: Positiv
livssyn i med- och motgång.

REPLOT

Gudstjänst: Replot sö 30.10 kl.10. Berg, Wargh. Kyrkkaffe.
Högmässa: Björkö sö 30.10 kl.12.30. Berg, Wargh. Kyrkkaffe.
Minnesgudstjänst med ljuständning: Replot Alla helgons
dag 5.11 kl.10. Berg, Wargh, Skärikyrkans kör. Kyrkkaffe.
Minnesgudstjänst med ljuständning: Björkö Alla helgons
dag 5.11 kl.12:30. Berg, Wargh. Kyrkkaffe.

På lördag 5.11 samlas vi för minnesgudstjänst i
Korsholms kyrka kl 11. Då tänder vi ett ljus och läser
upp namnen på dem som avlidit och begravts under det år som gått. Mats Björklund och Ann-Christine Nordqvist-Källström leder gudstjänsten och
”Kör för Alla” medverkar.
På kvällen är det Allhelgonakonsert kl 19 i kyrkan,
med Korsholms kammarorkester under ledning av
Erica Nygård. Solister är Ann-Louise Wägar, fagott
och Evelina Koskinen, violin. På programmet: E. Elgar - G. Gershwin - N. Leyden-A. Piazzolla - H. Villa-Lobos. Biljetter kan köpas antingen på plats eller
via Studio Ticket för 10 euro.

Musikgudstjänst i allhelgonatid: Replot sö 6.11 kl. 18.
Berg, Wargh.
Mathörna: Björkögården on 9.11 kl.13. Anm senast 7.11 till
Barbro Lähdesmäki tel. 044 3520 011.

SOLF

Högmässa: sö 30.10 kl 10 med Patrica Strömbäck och
Patrik Vidjeskog.
Välgörenhetskonsert: sö 30.10 kl 18 i kyrkan. Lotta Borg
och Sofie Hed, ack. Patrik Vidjeskog. Andakt: Patrica
Strömbäck. Kollekt tas upp till förmån för Audru församling i Estland.
Motion & Mission: må 31.10 kl 9.30. Samling vid församlingshemmet för kort andakt och gemensam promenad.
Ledare: Joanna Holm.
Bönegruppen: samlas må 31.10 kl 19 på vinden i församlingshemmet.
Träff för Små & Stora: ti 1.11 med drop-in från kl 9.30 i församlingshemmet. Fri lek, gemensam frukost och klappoch klangsånger med Elisabeth Ström och Sanna Huhta.
Minnesgudstjänst: lö 5.11 kl 16 med Patrica Strömbäck
och Patrik Vidjeskog. Vi minns dem som avlidit och jordfästs under det gångna året genom att läsa upp namnen
och tända ljus för dem.
Gudstjänst: sö 6.11 kl 10 med Patrica Strömbäck och
Patrik Vidjeskog.
Motion & Mission: må 7.11 kl 9.30.
Bönegruppen: samlas må 7.11 kl 19 på vinden i församlingshemmet.
Träff för Små & Stora: ti 8.11 med drop-in från kl 9.30
Pensionärsträff: on 9.11 kl 13 i församlingshemmet med
Benjamin Häggblom som gäst.

BERGÖ

Sö 30.10 kl. 14: Gudstjänst i församlingshemmet. Englund, Brunell. Skriftskolan medverkar. OBS platsen!
Må 1.11 kl. 9.30: Familjeklubben i församlingshemmet.
Må 1.11 kl. 13: Minior och junior i församlingshemmet.
On 3.11 kl. 18: Kyrkokören i församlingshemmet.
Lö 5.11 kl. 16: Ljuständning i kyrkan för avlidna försam-

På söndag kl 18 firas Innerlighetens mässa med
ljuständning i
Smedsby församlingsgård.
Mats Björklund är predikant och Ann-Christine Nordqvist-Källström är kantor. Medverkar gör Korall-kören, dir. Ann-Christine Nordqvist-Källström. Musiken
till mässan är skriven av kantor Gerd Lindén-Liljehage
och en del av texterna är skrivna av Jessica Bergström.

lingsmedlemmar sedan förra allhelgona. Kyrkokören
medverkar.
Sö 6.11 kl. 14: Gudstjänst i församlingshemmet. Tornberg, Brunell. OBS platsen!
Må 7.11 kl. 9.30: Familjeklubben, i församlingshemmet.
Må 7.11 kl. 13: Minior och junior i församlingshemmet.
Ti 8.11 kl. 18: Ungdomskväll i församlingshemmet.
On 26.10 kl. 13: Andakt på Fyrgården.
On 9.11 kl. 18: Kyrkokören i församlingshemmet.

MALAX

Sö 30.10 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Tornberg, Lax.
Sö 30.10 kl. 16: The Gospel Voice i KH.
On 2.11 kl.19: Kvällsandakt i KH.
Lö 5.11 kl.15: Pyhäinpäivä. Muistojumalanpalvelus kirkossa. Taksi. Norrback, Lax.
Lö 5.11 kl.18: Alla helgons dag. Minnesgudstjänst i kyrkan. Kyrktaxi. Norrback, Lax.
Sö 6.11 kl.10: Reformationsdagen. Högmässa i kyrkan.
Norrback, Lax.
Sö 6.11 kl.14: Lutherläsarnas möte på Reformationsdagen i KH.
Sö 6.11 kl.17: Bön för alla i KH.

PETALAX

Sö 30.10 kl. 12: Gudstjänst i församlingshemmet. Englund, Brunell. OBS platsen!
Ti 1.11 kl. 9.30: Familjeklubben i församlingshemmet.
Ti 1.1 kl. 13: Minior i församlingshemmet.
On 2.11 kl. 13.30: Syföreningen i församlingshemmet.
On 2.11 kl. 16.30: Junior i församlingshemmet.
To 3.11 kl. 18.30: Kyrkokören i församlingshemmet.
Lö 5.11 kl. 19: Ljuständning i kyrkan för avlidna församlingsmedlemmar sedan förra allhelgona. Kyrkokören medverkar.
Sö 6.11 kl. 12: Högmässa i församlingshemmet. Tornberg, Brunell. OBS platsen!
Ti 8.11 kl. 9.30: Familjeklubben i församlingshemmet.
Ti 8.11 kl. 13: Minior i församlingshemmet.
Ti 8.11 kl. 18: Tisdagshäng i prästgården, målgrupp åk. 5-6.
On 9.11 kl. 16.30: Junior i församlingshemmet.

KVEVLAX Drängstugan

SOLF Sångkväll

Karakaffe 3.11 kl. 9.15

Vänförsamlingskonsert
i Solf 30.10 kl. 18

Välkomna på Karakaffe
torsdag 3.11 kl. 9.15 i
drängstugan! Vi träffas
varannan torsdag, udda
veckor. Denna gång får vi
lyssna på Leif Öling som
berättar om fåglarna i vår
närhet. Bilden är tagen
från Karakaffets vandring
på Petsmo vandringsled i
september.
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Kom och lyssna till vackra sånger med välsjungande Lotta Borg, som har med sig
Sofie Hed. Ackompanjemang Patrik Vidjeskog. Vi får också själva sjunga några
psalmer tillsammans.
Kvällen avslutas med en andakt av Patrica Strömbäck.
Kollekten går oavkortad för verksamheten i vänförsamlingen Audru i Estland.
Välkommen att förena nytta med nöje!
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Valtider - här är
kandidaterna!

KOLU M N E N

Församlingsvalet närmar sig och varje röstberättigad församlingsmedlem kan med sin
röst påverka vem som ska ta beslut om verksamhet, tjänster, fastigheter och mycket mer.
TEXT: ULRIKA HANSSON

FÖRSAMLINGSVALET Den 8–12 november pågår förhandsröstningen i församlingsvalet och den 20 november infaller den egentliga röstningsdagen. Här presenteras de kandidater som är uppställda i din församling. Observera att det på något håll förekommer sämjoval och att en del kandidater saknas på fotona, men alla nämns i bildtexterna.
På webben hittar du mer information om valet och också valkompassen som kan hjälpa dig vidare. Hoppas du hittar just din kandidat och att du ser nyttan med att rösta i församlingsvalet 2022!

FREDRIK KASS

Dags att fira
demokratin!
ATT RÖSTA för mig är något som kommer med modersmjölken, eller egentligen
är det ett fadersarv. Valtider tar mig tillbaka till när jag i lågstadieåldern tillsammans med min pappa spikade upp valaffischer på riksdagskandidater. Och att det
var spännande att se hur det gick för den
kandidat som vi hade arbetat för. Att sedan få åldern inne för att jag skulle kunna
gå och rösta var något jag såg fram emot,
men inget jag reflekterade mycket över för
det var bara så naturligt. Jag röstar.
Den senaste tiden har jag reflekterat betydligt mer över röstandet och demokratin. I tider när det hålls skenval i ockuperade områden blir tacksamheten större över
att vi får gå och rösta i fria val.

»Församlingen bygger vi tillsammans.
Din röst är viktig.«

DEN 24 februari hade församlingsrådet i
Kvevlax ett möte. Samma kväll ordnades
en bönestund i kyrkan för Ukraina. I protokollet från det mötet finns en liten anmärkning …”mötet ajournerades kl. 18.50
vid behandlingen av denna paragraf. Församlingsrådet gick till kyrkan för att delta
i bönestunden för Ukraina med anledning
av Rysslands invasion av Ukraina. Mötet
återupptogs kl. 19.51.” Det kändes viktigt
att både praktisera demokrati och att be
under den kvällen.
I NOVEMBER hålls församlingsvalet. Förhandsröstningen sker tisdag 8.11 till lördag 12.11 och valdagen är söndagen 20.11.
Se på din församlings hemsida för mera
information om valet och följ med infon
i Kyrkpressen. Men framför allt, som församlingens medlem, gå och rösta. Församlingen bygger vi tillsammans. Din röst är
viktig. Vi får nu göra ett ställningstagande och praktisera demokrati. Och vi får be.
Tacka Gud för vår församling och be för
den. Och vi får be för vår värld. Att freden
blir till verklighet.

KVEVLAX FÖRSAMLING

KANDIDATER TILL FÖRSAMLINGSRÅDET I KVEVLAX FÖRSAMLING:
Övre raden från vänster: Sara Holms, Yngve Östman, Anders Månsus,
Lars Burman, Lars-Erik Åkerholm. Nedre raden från vänster: Eva Grop,
Maj-Lis Backman, Gunilla Asplund, Lars Tammelin, Alf Burman
På bilden saknas kandidaterna: Håkan Granberg, Johanna Levälahti,
Alexandra Wasberg.

Fredrik Kass är kyrkoherde i Kvevlax
församling.

REPLOT Kyrkkaffe igen!

Välkommen på kyrkkaffe!
Nu har vi igen kyrkkaffe efter de flesta av våra
gudstjänster i Replot och Björkö. I Replot
serveras kyrkkaffet vid ingången till kyrkan.
I Björkö dricker vi kaffe i Björkögården. Du är
varmt välkommen att stanna kvar en stund
och umgås med oss anställda och andra
gudstjänstbesökare!
KANDIDATER TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE FRÅN
KVEVLAX FÖRSAMLING: Övre raden från vänster: Lars-Erik Åkerholm,
Yngve Östman, Alf Burman, Lars Tammelin. Nedre raden från vänster:
Sara Holms, Maj-Lis Backman, Gun Beijar. På bilden saknas kandidat:
Håkan Granberg
KYRKPRESSEN NR 22 • 26.10.2022
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KORSHOLM
REPLOTS FÖRSAMLING

REPLOTS FÖRSAMLINGSRÅD: Övre raden från vänster: Susanne Ekblad, Lars Johan
Andersson, Roland Wiik, Maj-Helen Nyback, Niklas Lindvik. Nedre raden från vänster:
Barbro Håkans, Elisabeth Backman, Anne Ohls.

REPLOTS GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: från vänster: Niklas Lindvik, Lena
Gammelgård, Lena Nystrand och Maria Åbacka-Ilola.

KORSHOLMS FÖRSAMLING

KANDIDATERNA I VALET FÖR GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: Nedre raden från
vänster: Anna-Karin Lärka, Mikaela Mattlar, Elvis Ahlgren, Mikael Fredman och Peter
Back. Övre rader från vänster: Ann-Marie Granholm, Kerstin Lång, Henrik Ingo, Marcus
Beijar och Yngve Lithén. På bilden saknas: Rune Särs och Jonas Wikström.

KANDIDATERNA TILL FÖRSAMLINGSRÅDET: Nere från vänster: Mikaela Mattlar, Julia
Järveläinen, Anna-Mari Bäckman, Kerstin Lång, Mikael Ventin, Elvis Ahlgren och Peter
Back. Uppe från vänster: Ann-Marie Granholm, Mia Koski, Johanna Nystrand, Henrik
Ingo, Mikael Fredman och Yngve Lithén. Saknas på bilden: Gun-Viol Skoglund, Rune
Särs och Anette Wollsten-Håkans.

SOLFS FÖRSAMLING

KANDIDATER I FÖRSAMLINGSRÅDSVALET 2022 LEVANDE FÖRSAMLING:
Nere från vänster: Jeanette Smeds, Solveig Pått, Barbro Wester och Siv-Britt Vestling.
Uppe från vänster: Thommy Bergström, Ulla Björknäs, Hans Engelholm och Eva Snåfs
Saknas på bilden: Ebba-Stina Beukelman, Britt-Marie Engblom och Camilla Westerlund
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VALET TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE BLEV I SOLF ETT SÄMJOVAL.
Levande församling: Nere från vänster: Solveig Pått och Inger Tallgård. Uppe från vänster: Christer Bjon, Monica Asplund, Hans Engelholm och Ragnvald Wester.
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JAKOBSTAD, KRONOBY,
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE

PÅ GÅNG
LOKALT

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

Bo Norrbäck leder arbetet på begravningsplatsen vid Pedersöre kyrka.

Kyrkogården klar
för allhelgona
Högsäsongen på begravningsplatsen lider mot sitt slut
och de sista fallna löven börjar vara bortstädade. Nu
väntar allhelgona, då ljusen tänds på gravarna.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
PEDERSÖRE – Alla är välkomna till gravgården på allhelgona för att tända ljus
eller för att se på ljusen som brinner i
mörkret. Jag brukar själv också komma hit då. Det ser ut som om man gick
på ett flygfält, säger församlingsmästare Bo Norrbäck.
Han uppmanar besökarna speciellt
att se sig för var man går i mörkret.
– Gå längs de upplysta gångarna så
länge du kan. En del gravar har fortfarande kantstenar som man inte ser.
För några år sedan skadade sig en
besökare som föll från avsatsen mellan gamla och nya delen av begrav-
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ningsplatsen.
– Efter det förbättrade vi belysningen
där och i höst har vi satt upp fyra pollare som utmärker kanten ytterligare.
Bo Norrbäck har ett önskemål till alla som kommer med ljus till gravarna.
– Vi skulle vara tacksamma om ljusen
blev sorterade rätt när de tas bort. Ta av
metallocket och sätt det i lådan för metallavfall. Många gör det, men inte alla.
Det skulle bespara oss mycket arbete.
Högsäsongen på kyrkogården börjar på vårarna med städning och slutar vid tiden för allhelgona, också med
städning.

– Vi städar upp löven som faller tills
snön kommer och marken fryser.
Löven dominerar arbetet hela oktober, kanske in i november.
– Den här årstiden tar lövarbetet inte
slut. Det ser likadant ut när du kommer
till jobbet nästa dag. Vanligtvis har vi
läget under kontroll, förutom just idag,
säger Bo Norrbäck och hänvisar till den
kraftiga vinden och regnet senaste natt.
Gravgårdsarbetarna vid Pedersöre
kyrka sköter ett cirka sex hektar stort
område samt grönområdena vid Bennäs
kyrkhem och Bonäs prästgård
– Vi är två anställda året om. I år har vi
haft fem säsongsanställda plus skolungdomarna som är fem eller sex per gång.
Till arbetet hör också att se till att de
500 gravar som de har skötselavtal på
sköts som avtalat. Nyligen har man slutfört arbetet med de 120 gravar som ska
ha någon form av höstdekorationer. Det
kan handla om att planterd calluna eller att sätta ut granris. På allhelgona är
det vanligtvis Bo Norrbäck som tänder
ljus vid 52 avtalsgravar.

»Det ser ut som
om man gick på
ett flyg fält.«

Han han 40 års erfarenhet av jobbet.
När han började var det räfsan som gällde. Nu blåser man ihop löven och samlar upp dem med maskin. Räfsan behövs ännu, men inte i samma utsträckning som förr.
Vad är det bästa med ditt jobb?
– Friheten och att få jobba utomhus. Säsongarbetarna har sina givna uppgifter
som de sköter och jag bestämmer ganska långt själv min uppgift för dagen.
Som arbetsledare gäller det att prioritera och ha koll så att allt blir gjort. Jag
ser inte längre det som är gjort utan det
som är ogjort. Det är en yrkessjukdom.
Motiverade och ansvarstagande arbetskamrater gör att vi har en vacker begravningsplats.
Han tycker också om att träffa folk
i jobbet.
– Vissa behöver få prata när de kommer till gravgården. Jag har hört ganska mycket under åren och ibland känner jag mig nästan som en själavårdare.
Men jag behöver inte säga så mycket,
bara lyssna. Och det som jag hör berättar jag inte vidare. När jag visat gravplatser åt folk säger de ibland att jag måste
tycka de beter sig konstigt. Men det gör
jag inte, jag är beredd på alla reaktioner.
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PEDERSÖRE PROSTERI

PEDERSÖRE Musikcafé

JAKOBSTAD

Gospel och lovsång
i Bennäs kyrkhem

FR 28.10 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets
ungd.utr., Nylund-Wentus, Mård.
LÖ 29.10 kl. 19.00: Psalmafton-Sångafton med Adorate
i Jakobstads kyrka, Wester, Borgmästars.
SÖ 30.10 kl. 12.00: Gudstjänst i Jakobstads kyrka, Turpeinen, Borgmästars, Diana Söderbackas gudstjänstgrupp. Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk
finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
SÖ 30.10 kl. 17.30: Fokus i Församlingscentret. Gäster:
Mahamad från Syrien och Dawa från Himalaya, Martyrkyrkans Vänner. Barnfokus. Servering.
MÅ 31.10 kl. 13.00: Andakt med nattvard på Solbacken,
Turpeinen, Johansson.
MÅ 31.10 kl. 13.30: Andakt med nattvard på Björkbacka,
Turpeinen, Johansson.
TI 1.11 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön och
samtal.
ON 2.11 kl. 14.00: Andakt med nattvard på Mariahemmet, Björk, Borgmästars.
ON 2.11 kl. 14.00: Tvåspråkig andakt med nattvard på
Folkhälsan, Edman, Kanckos.
ON 2.11 kl. 18.00: U-klubben i Jakobstads kyrka, Edman,
Wester, Ekman, Kyrkokören, orgel Mats Björklund.
On 2.11 kl. 18.00: Samtalsgrupp för män startar i Församlingscentret, Jan-Erik Sandström.
TO 3.11 kl. 12.00: Lunchmusik i Jakobstads kyrka, Anders
Forsman.
TO 3.11 kl. 13.00: SLEF:s missionssamling i Församlingscentret, Tomas Klemets.
TO 3.11 kl. 13.15: Andakt med nattvard på HötorgCentret,
Edman, Wester.
TO 3.11 kl. 14.15: Andakt med nattvard på Villa Jung, Edman, Wester.
TO 3.11 kl. 16.00: Temadag Tomas Sjödin i Församlingscentret. Kl. 16.00 ”Lita på att det ljusnar”, kl. 18.30 ”Ljudet av tystnad”. Musik Heidi Storbacka. Arr.: Förbundet
Kyrkans Ungdom och Jakobstads svenska församling.
TO 3.11 kl. 18.00: Konsert med unga organister i Jakobstads kyrka, Musikskolans och Wava-institutets orgelelever, Borgmästars, Johansson.
FR 4.11 kl. 13.30: Andakt med nattvard på Ahlbäckhemmet, Turpeinen, Wester.
FR 4.11 kl. 14.30: Andakt med nattvard på Edit, Turpeinen, Wester.
FR 4.11 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets
ungd.utr., Mård.
LÖ 5.11 kl. 12.00: Högmässa i Jakobstads kyrka, Edman,
Björk, Borgmästars, Wester, kören Cantate. Sänds även
via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.
jakobstadssvenskaforsamling.fi.
LÖ 5.11 kl. 18.00: Parentation i Pedersöre kyrka. OBS!
Platsen. Krokfors, Borgmästars, Wester, diakoniarbetarna. Ett enskilt ljus tänds och den avlidnes namn läses
för var och en av våra församlingsmedlemmar som har
avlidit sedan senaste Alla helgons dag (oberoende av var
jordfästningen ägt rum). Ett gemensamt ljus tänds även
för dem som avlidit och begravts på annan ort och för
annan sorg. Sänds även via församlingens Youtubekanal.

Kyrkans Ungdom i Pedersöre inbjuder till musikcafé i Bennäs kyrkhem lördagen den 29.10
kl. 19. Gäst är Fanny Sjölind som bjuder på
gospel och lovsång, samt även eget material.
Fanny är dirigent för kören Jacob Gospel samt
medlem i Mrs Bighill Singers.
Kvällen passar alla åldrar. Paus med servering av salt och sött.
Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
SÖ 6.11 kl. 12.00: Gudstjänst med små och stora, dop
i Jakobstads kyrka, Björk, Wester, Eftis, Sångfåglarna.
Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns
på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
SÖ 6.11 kl. 17.30: Fokus i Församlingscentret. Vittnesbördskväll, Ralf Salo. Mats Sjölinds lovsångsteam, barnfokus, servering.
MÅ 7.11 kl. 17-19: Ung Action, aktivitet för unga, Mård.
Mera info på Instagram Jeppis_ung
TI 8.11 kl. 9-18: Förhandsröstning i församlingsvalet i
Jakobstads bibliotek, Runebergsgatan 12, och Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2.
TI 8.11 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön och
samtal.
TI 8.11 kl. 12.00: Taizéandakt i Johanneskapellet, Wester.
ON 9.11 kl. 9-18: Förhandsröstning i församlingsvalet i
Jakobstads bibliotek, Runebergsgatan 12, och Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2.
TO 10.11 kl. 9-18: Förhandsröstning i församlingsvalet i
Jakobstads bibliotek, Runebergsgatan 12, och Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2.
TO 10.11 kl. 9-12: Förhandsröstning i församlingsvalet i
Optimas cafeteria, Trädgårdsgatan 30.
TO 10.11 kl. 10-12: Förhandsröstning i Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20.
TO 10.11 kl. 12.00: Lunchmusik i Jakobstads kyrka, Wester.
FR 11.11 kl. 9-18: Förhandsröstning i församlingsvalet i
Jakobstads bibliotek, Runebergsgatan 12, och Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2.
LÖ 12.11 kl. 9-18: Förhandsröstning i församlingsvalet i
Jakobstads bibliotek, Runebergsgatan 12.

KRONOBY

Kronoby
Finskspråkig gudstjänst: Sö 30.10 kl 10.00 i Kronoby
kyrka, Ventin, Uunila.
Mässa: Lö 5.11 kl 10.00 i Kronoby kyrka, Wallis, Klingenberg, Kyrkokören. Lunch, anm. Christina Omars 050 537
7760.
Mässa: Sö 6.11 kl 10.00 i Kronoby kyrka, Wallis, Uunila.
Terjärv
Gudstjänst: Sö 30.10 kl 13.00 i Terjärv kyrka, Wallis,
Borgmästars. Skördetack.

Mässa: Lö 5.11 kl 10.00 i Terjärv kyrka, Saitajoki, Borgmästars, Kyrkokören.
Gudstjänst: Sö 6.11 kl 10.00 i Högnabba, Saitajoki, Borgmästars.
Nedervetil
Gudstjänst: Sö 30.10 kl 10.00 i Nedervetil kyrka, Wallis,
Borgmästars.
Mässa: Lö 5.11 kl 10.00 i Nedervetil kyrka, Store, Uunila,
Kyrkokören, dir. Marguerithe Sandstedt-Granvik. Kyrkkaffe.
Mässa: Sö 6.11 kl 13.00 i Nedervetil kyrka, Wallis, Uunila.

LARSMO

To 27.10 kl. 19 Karasamling: i prästgården. Jonas Ahlsved
och sånggruppen Fiskarna medverkar.
Lö 29.10 kl. 19 Möte med Martyrkyrkans vänner: i församlingshemmet med anledning av MKV:s 40-årsjubileum. Dawa från Himalaya, Mohamad från Syrien och
biskop Johan Candelin medverkar, servering.
Sö 30.10 kl. 10 Högmässa: Lassila, Forsman, sång Monica Wenman. Välsignelse av medarbetare. Kyrkvärd: Storströmmen I. Strömmas via församlingens YouTube kanal.
Må 31.10 Pastorskansliet är stängt.
On 2.11 kl. 18.30 Kvinnocafé: i församlingshemmet.
Victoria Snellman och Pia Fagerholm medverkar.
Fre 4.11 kl. 19-20 Musik i allhelgonatid: stilla musik i
kyrkan med Anders Forsman. Kyrkan är öppen för alla
och du kan komma och gå som det passar dig bäst.
Lö 5.11 kl. 10 Högmässa med parentation (ljuständning till de avlidnas minne): Lassila, Sjöblom, Forsman.
Körsång. Kyrkvärd: Storströmmen II. Strömmas via
församlingens YouTube kanal. Efteråt kyrklunch och sorgesamling i församlingshemmet, pensionerade sjukhusprästen Hans-Christer Laggnäs medverkar.
Sö 6.11 kl. 10 Gudstjänst: Sjöblom, Forsman. Sång: Matilda Åkerlund och Linnea Grankulla. Kyrkvärd: Risöhäll.
Strömmas via församlingens YouTube kanal.
- kl. 15 Nattvardsmässa i Risöhäll bönehus. Lassila

NYKARLEBY

Gudstjänster
Sö 30.10 kl 10 Gudstjänst: Nkby fh, Smeds, Ringwall
- kl 12 Högmässa: Munsala kyrka, Östman, Lönnqvist,
kommenterad
Lö 5.11 kl 10 Gudstjänst: med parentation, Nkby fh,

LARSMO Gemenskap

JAKOBSTAD Orgelvecka

Kvinnocafé i Larsmo

Bekanta dig
med kyrkorgeln

Onsdag 2.11 kl. 18.30 gästas kvinnocaféet i församlingshemmet av Victoria Snellman som kommer att ta fram glimtar ur sin livsvandring och
berätta om stickning och sin firma Lykkeliten. Diakoniarbetare Pia Fagerholm informerar om diakonin i Larsmo. Servering.
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Har du drömt om att få spela på en
kyrkorgel? Nu finns det en möjlighet
att bekanta sig med instrumentet. Orgeln i Jakobstads kyrka fyller 50 år och det uppmärksammas med en Orgelvecka i församlingen, 28.10–4.11.
Jakobstads svenska och finska församling ordnar stunder i kyrkan där orgeln är i fokus, till exempel lunchmusik, psalmkvällar, gudstjänster, barngrupper som besöker kyrkan mm.
En konsert med unga organister hålls torsdag kväll 3.11. Efter konserten
får den som vill titta in i orgeln eller till och med prova på att spela.
KYRKPRESSEN NR 22 • 26.10.2022

Smeds, Ringvall, Kent Lundqvist, ljuständning för avlidna sedan senaste allhelgona.
- kl 12 Högmässa: med parentation, Jeppo
kyrka, Smeds, Ringvall, ljuständning för avlidna sedan senaste allhelgona.
- kl 18 Parentation: Munsala kyrka, Edman,
Lönnqvist, ljuständning för avlidna sedan
senaste allhelgona.
Musik
Sö 6.11 kl 18 Sång och dikt: i allhelgonatid,
Nkby fh (KU)
Samlingar och grupper
To 27.10 kl 13 Missionsmöte: Jeppo bönehus, Göran Stenlund
- kl 14 Fest för 75-åringar: Munsala fh,
Smeds, Holm-Haavisto, Lönnqvist
Fr 28.10 kl 18 Möte: med Martyrkyrkans
vänner, Nkby fh, Johan Candelin, Dawa (Dalai Lamas tidigare livvakt) m.fl.
Sö 30.10 kl 14 Möte: Jeppo bönehus, Daniel
Djupsjöbacka, musik Emma o Mats Sjölind.
Sö 30.10 kl 18 Samtal i soffan: Nkby fh,
m Leif Westerlund, samtalsledare Kerstin
Storvall
Må 31.10 kl 18 Kenyamissionen: Nkby fh,
sångafton m Bo-Greger Nygård
To 3.11 kl 13 Missionsmöte: Jeppo bönehus,
Mary Nystrand-Pärus
- kl 18 Reflexspårning: vid Stenskatavägen,
Andra sjön, för pappor o barn.
Dagar kring ordet i Pensala 4-6.11 (SLEF):
Fr 4.11 kl 19 Möte: Pensala bönehus, Magnus
Dahlbacka, Leif Eriksson, kören Wörship
Lö 5.11 kl 14 Möte: Pensala bönehus, Slef
100 år, Tomas Klemets, Johanna Wargh, Jonathan o Göran Stenlund
Sö 6.11 kl 14 Nattvardsgudstjänst: Pensala
bönehus, Albert Häggblom, Niclas Nylund
Må 7.11 kl 18 Kenyamissionen: Nkby fh, Alf
Wallin
To 10.11 kl 13 Missionsmöte: Jeppo bönehus,
Toni Heikkilä
- kl 17 Sorgegrupp: Nkby fh, Östman,
Holm-Haavisto, infotillfälle.
Vi uppdaterar annonseringen kontinuerligt.
Följ med på församlingens webbplats och
FB-sidan! Alla gudstjänster från Jeppo kyrka
ljudströmmas.
www.nykarlebyforsamling.fi

PEDERSÖRE

Gudstjänster
Sö 30.10 kl. 10 Gudstjänst, Esse kyrka:
Portin, Pandey, lovsångsgrupp: Jonas & the
Singers. Strömning i Youtube
- kl. 13 Högmässa, Pedersöre kyrka: Portin,
Pandey
- kl. 18 Högmässa, Purmo kyrka: Sandvik,
Malmsten-Ahlsved, kören EvangeliVox
To 3.11 kl. 8 Morgonmässa, Purmo kyrka:
Sandvik, Östman

Lö 5.11 kl. 10 Högmässa, Esse kyrka: Kaj
Granlund, Malmsten-Ahlsved. Strömning i
Youtube
Sö 6.11 kl. 10 Högmässa, Pedersöre kyrka:
Albert Häggblom, Pandey, Kyrkokören
- kl. 13 Gudstjänst, Emaus bönehus: Sandvik, Östman. Kyrkkaffe. Möte ca kl. 14, Tore
Jungerstam
Ljuständningar för avlidna
Lö 5.11 kl. 16 Pedersöre kyrka: Portin, Östman, St Olofskören
- kl. 19 Esse kyrka: Sandvik, MalmstenAhlsved, Församlingskören
- kl. 19 Purmo kyrka: Portin, Pandey, sångensamble
Samlingar och grupper
Fr 28.10 kl. 18.30 Lovsångskväll: Purmo
kyrka. Lovsångsgruppen Hoppet. Kung
Lö 29.10 kl. 17 Pedersörebygdens sång- och
musikförbunds jubileumskonsert 100 år:
Pedersöre kyrka. Andakt Hans Häggblom
- kl. 19 Musikcafé: Bennäs kyrkhem, Fanny
Sjölind
- kl. 19 Sammankomst: Lepplax bykyrka
Sö 30.10 kl. 14 Sammankomst: Punsar bönehus
- kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus
Må 31.10 kl. 13 Symöte: Forsby bykyrka,
Kung
- kl. 13 Symöte: Kållby bönehus. Eivor o
Nisse Johansson
- kl. 19.30 Salamu: Purmo kyrkhem
Ti 1.11 kl. 13.30 Sundby-Karby symöte:
Sundby byahem. Benita Finne
On 2.11 kl. 13.30 Missionsmöte: Emaus bönehus
Fr 4.11 kl. 18 Sorgens, Dödens, Livets olika
ansikten: Pedersöre kyrka, orgel Östman
Lö 5.11 kl. 14 Sammankomst: Punsar bönehus
- kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus
Sö 6.11 kl. 14 Sammankomst: Punsar bönehus
- kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus
On 9.11 kl. 13 Missions-stickcafé: Esse frs.
hem
To 10.11 kl. 18.30 Bibelsits: Ytteresse bönehus
- kl. 19 Bibel & bön: Forsby bykyrka
On 16.11 kl 12 Lunch för daglediga: Esse förs.
hem. Gäst Monica Borgmästars. Anm till
Barbro 0403100458 senast 9.11. Pris 12 €
Bibel o bön: tisd. kl. 18-19.30 (obs tiden!)
Bennäs kyrkhem. Varje vecka
Ti 8.11 – lö 12.11 Förhandsröstning i församlingsvalet: se skild info om valet

NYKARLEBY Möte

Dalai Lamas förra livvakt
vittnar om Jesus
På fredagen den 28 oktober kl. 18 hålls möte med
Martyrkyrkans vänner i Nykarleby församlingshem.
MKV:s ordförande Johan Candelin, Dawa Singye från
Indien m.fl. medverkar. Dawa har ett spännande förflutet och har växt upp i Indien och Bhutan. Från 18
års ålder tjänstgjorde han som livvakt i Dalai Lamas
säkerhetsstyrka. Efter att ha mött Jesus verkar han
idag som evangelist för att nå Himalayas befolkning
med evangeliet. Efter mötet blir det servering. Varmt
välkomna!
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KOLU M N E N

LARS-JOHAN SANDVIK

Efter pandemin
VÅRA SAMHÄLLEN håller på att hämta sig efter covid-plågan. Mitt intryck är att det går trögare i kyrkan och i församlingarna. Det regelbundna gudstjänstlivet slogs sönder och en
olycklig paus följde. Pausen fick i och för sig fart på massor
av streamade gudstjänster, men skadan då det gäller den konkreta gudstjänstfirande gemenskapen är uppenbar och repareras inte automatiskt.
Många äldre blev borta och när en rutin bryts i hög ålder
krävs stora ansträngningar för att återetablera den. Men också yngre kristna årsgrupper lyser mer än förr med sin frånvaro. Denna frånvaro lyser faktiskt störande i gudstjänsterna,
det kommer ett illavarslande ljussken från tomma kyrkbänkar.
Ett helt annat ljus skulle vi behöva i våra söndagsgudstjänster.

»Nu behövs våra insatser för
att reparera och förnya
gudstjänstlivet.«
ATT REPARERA denna gudstjänstskada kräver medvetna
församlingsbors aktiva insatser. Ni församlingsbor ska inte acceptera att beslut kring gudstjänsterna fattas i huvudsak på basen av de kyrkligt anställdas synpunkter. Framför allt är gudstjänsten en mänsklig gemenskap inför Guds ansikte och inte
en programpunkt som ska produceras och konsumeras. En gemenskap uppstår kring gudstjänstlivet i varje kyrka och den gemenskapen ska aktiveras både i planering, utförande och utvärdering av gudstjänsterna. Det är minsann ingen enkel uppgift,
men vill vi att nya personer ska börja känna sig hemmastadda
i våra gudstjänster och i våra kyrkor så är det helt nödvändigt.
Jag har på nära håll sett två församlingsfusioner, först i Nykarlebynejden och nu i Pedersörenejden. Fusionerna blev oundvikliga, men min iakttagelse är att de hittills har varit ogynnsamma för gudstjänstlivet i båda fallen. De nya gudstjänsttiderna har ofta bestämts utgående från en krympande tjänstestabs kalendrar, men att manipulera med dessa tider har visat
sig vara ett sätt att undergräva församlingsbornas hemkänsla och ansvarstagande för egen kyrka och eget gudstjänstliv.
Tanken att vi församlingsbor med bilar ska börja förflytta oss
till de andra kyrkorna i vår nya församling ser kanske vacker
ut, men den är helt orealistisk och det beror inte på patriotism
utan på gudstjänstens grundidé.
Nu behövs våra insatser för att reparera och förnya gudstjänstlivet i våra församlingar. Första steget är att delta och iaktta och
det andra steget är att gemensamt diskutera hur vi vill ha det.

Lars-Johan Sandvik är t.f. kaplan i Pedersöre.
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PÅ GÅNG
LOKALT

JAKOBSTAD, KRONOBY,
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE

Kom in i kyrkan på fredag kväll före allhelgona, sitt en stund, vila kravlöst och lyssna på musiken, tänd ett ljus, uppmanar kantor Henrik Östman.

Spelar musik
från möten
med sörjande
Under åren som kantor har Henrik Östman
mött flera människor i sorg. Vissa möten
förknippar han med ett musikstycke han
spelat på jordfästningen. Kvällen före allhelgona spelar han ett urval av dem i
Pedersöre kyrka.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
PEDERSÖRE Henrik Östman har valt ut tio stycken som han har ett speciellt starkt minne av. Ett
minne som han förknippar med ett möte med
sörjande. De här styckena har han sammanställt till en helhet han kallar Sorgens, dödens,
livets olika ansikten. Det framför han i Pedersöre kyrka fredagen den 4 november klockan 18,
kvällen före allhelgona.
– Det är mycket folk som kommer till kyrkogården på fredag kväll för att tända ljus och kyrkan
brukar vara öppen då. Trots att man sörjer sina
anhöriga är det en liten feststämning, säger han.
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»I den
ordlösa
musiken
börjar
något
hända.«

– Folk får komma och gå medan jag spelar.
Det får vara lite skymt i kyrkan. Man får gärna
röra sig i den. Jag vill att det ska vara kravlöst.
Alla tio musikstycken han spelar den kvällen
har valts av människor i sorg.
– Under mina tjugo år som kantor har jag mött
många människor i sorg. Många av de här mötena har lämnat spår i mitt minne och berört mig
på ett speciellt sätt. Jag både ser, hör och känner personerna som jag förknippar med styckena när jag spelar musiken.
– Det är intressant hur viktiga jordfästningarna är, också för mig. De är fina möten där musiken är viktig.
En av stycken han valt för kvällen är Bachs
Toccata och fuga i g-moll.
– Det förknippar jag med ett starkt minne av en
pappa som för länge sen valde det till sitt barns
begravning. Bilden av honom som jag såg via
orgelns spegel när han går fram till kistan, lyfter upp den och bär ut den i sina armar har etsat sig fast i mitt minne.
Historierna bakom de olika styckena berättar
han ändå inte under kvällen. Kvällen blir ordlös kväll där inga sångtexter heller blir sjungna.
– Jag vill ha det lite meditativt, där man ska våga
vila i ord- och kravlöshet. För livet utanför kyrkbyggnaden är ganska hektiskt. I den ordlösa musiken lugnar man ner sig och något börjar hända. Sitter man då i kyrkan kanske man vågar vila.
– Men kommer någon upp på orgelläktaren så
hälsar jag på dem och växlar kanske några ord.
Jag tar god tid på mig, men jag tror att programmet kommer att ta ungefär en timme.
Bland de tio stycken som han valt ingår både

traditionell kyrkomusik men också några ovanligare stycken i kyrkliga sammanhang. Vad sägs
till exempel om Iron Maidens Fear of the dark
eller Queens The show must go on.
Programmet börjar med den välbekanta Gammal fäbodpsalm.
– Den har följt med länge och den står för
tryggheten. Därefter kommer Iron Maiden med
skuggorna. Där tänker jag att vi alla har något
vi är rädda för.
Mio min Mio förknippar han med ett väldigt
speciellt tillfälle.
– Texten är otrolig och påminner om Gud Fadern. Vad jag vet nämner inte Astrid Lindgren
Gud i sina texter, men här skriver hon om att
hålla fadern i hand medan en fågel sjunger om
det otrygga landet utanför. I själva handlingen
ingår att vara söner till en kung.
Bach står för dramatik.
– Lydia Lithells Flyttfåglarna känner många
till. Den passar bra i synnerhet nu på hösten.
Den sista låten är The show must go on.
– Livet stannar inte. Jag tycker också att texten är bra och aktuell. Vad letar vi efter? Vad
lever vi för? Den har också berört mig när jag
spelat den på en begravning. Den passar fantastiskt bra för orgel.
Vissa av styckena har han själv arrangerat
för orgel.
– Jag improviserar en del som gör att jag kan
använda instrumentet. Jag har inte skrivit om
dem, jag gör det i stunden.
Någon motsvarande spelning har Henrik Östman inte gjort tidigare.
– Jag tycker att det ska kännas riktigt bra.

KYRKPRESSEN NR 22 • 26.10.2022

I DIN FÖRSAMLING

PROGRAMMET
UNDER TIDEN
27.10–9.11

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

Vi minns våra kära
På allhelgonadagen, lördagen den
5 november, firar vi egentligen två
kyrkliga helgdagar: alla helgons dag
och alla själars dag.
Helgen präglas av ljusen som vi tänder vid våra käras gravar och som förvandlar våra kyrkogårdar till hav av
ljus. Ljusen påminner oss om Guds
ljus, som övervinner döden och allt
mörker som finns omkring oss.

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
ESBO

Högmässor:
Esbo domkyrka sö 30.10 kl. 12.15: skördemässa. Jäntti, Malmgren och Brunell.
Kyrkkaffe i Sockenstugan där Mats
Nylund, styrelseordf. från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund håller föredrag med temat: Livsmedelsförsörjningen i Finland. Symamsellerna säljer
stickat och hembakat.
Esbo domkyrka lö 5.11 kl. 12.15: högmässa med ljuständning på alla helgons dag.
Jäntti, Ertman, Malmgren, Brunell och
kören EsVoces.
Esbo domkyrka sö 6.11 kl. 12.15: Kanckos,
Brunell. Esbo Arbis kammarkör medverkar, dir. Timo-Juhani Kyllönen.
Olars kyrka sö 6.11 kl. 17: mässa med
stilla musik. Jäntti, Malmgren. Kvällste.
Familjeklubbar för föräldrar och småbarn: Vi träffas på följande platser kl.
9.30–11.30: Sång och lek i Sökö kapell
varje ti. Esbo domkyrkas församlingsgård
varje on. I Mattby kapell Imse Vimse varje
to. I Köklax kapell varje fre.
Familjer på äventyr: lö 29.10 kl. 10–11.30
i Esboviken. En tvåspråkig motionsklubb
för barnfamiljer. Meddela gärna katriina.
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vilkman@evl.fi om deltagande. Mer info:
esboforsamlingar.fi
Konfirmandverksamhetens anmälning till
konfa 2023: pågår till och med 31.10. På
nätsidan esboforsamlingar.fi/konfa hittas
info om konfirmandgrupper, pris för läger
samt befrielse från avgift. På konfa-nätsidorna finns elektronisk anmälningslänk
till konfirmandverksamheten 2023.
Symamsellerna: Ti 1.11 kl. 16 –19.00 handarbetsgruppen som stickar och handarbetar till förmån för mission och internationell diakoni. Vita huset, Prästgårdsg. 1.
Samlingar för daglediga: kl. 13–14.30.
Torsdagsträffen 3.11 i Södrik kapell med
program och samvaro. Den här gången
firar vi alla helgons dag tillsammans med
Eva Andersson.
Alla helgons dag: 5.11 kl. 12.15 Mässa med
parentation i Esbo domkyrka. Vi tänder
ljus för alla dem som avlidit och jordfästs
sedan senaste alla helgons dag. Allhelgonakafé i Församlingsgården, Kyrkstranden 2. Präster och diakoniarbetare från
Esbo svenska församling är närvarande kl.
13.30-18. Möjlighet till samtal. Remembered – en konsert med damkören Ecoro
i Olars kyrka kl. 18, fritt inträde.
Musik: lö 5.11 kl. 18 i Olars kyrka. Remembered – musik till tröst och eftertanke i
allhelgonatid. Damkören Ecoro, dir. Martina Brunell, Mauriz Brunell piano och orgel.
Fritt inträde.

Diakonin stöder och hjälper: Ta kontakt
med diakonerna; Nina 050 432 4323,
nina.wallenius@evl.fi, Taina 040 547
1856, taina.sandberg@evl.fi, Henrik 050
597 3313, henrik.tuohino@evl.fi samt
WhatsApp eller elektronisk tidsbokning;
asiointi.espoonseurakunnat.fi. Mer info
esboforsamlingar.fi/stod-och-hjalp/
samtalshjalp.
Esbo svenska församlings kansli på Kyrkogatan 10: Vi betjänar per telefon må–
fre kl. 9–13 och e-post. Kansliet öppet för
besök må och to kl. 9–13.
Bokning av dop, vigsel och jordfästning
samt beställning av ämbetsbetyg och
släktutredningar: Esbo regioncentral
register, betjäning per telefon och e-post
må–ti kl. 9–15 och on–to kl. 9–12, fre
stängt. 09 8050 2600, keskusrekisteri.
espoo@evl.fi, Bokningstjänster, 09 8050
2601, varauspalvelut.espoo@evl.fi. Begravningstjänster, 09 8050 2200, hautatoimisto.espoo@evl.fi.

GRANKULLA

Fr 28.10 kl. 18: Hortus Musicus. Grankulla
musikfestens konsert i Nya paviljongen.
Biljetter 36/18 € via lippu.fi
Sö 30.10 kl. 12: Högmässa i Sebastos,
Jona Granlund, Barbro Smeds. Kaffeservering.

Ti 1.11 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos,
Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 10.30: Diakonimottagning och
brödutdelning i Sebastos.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos. Tema: Allhelgona. Carola Wikström, Catherine
Granlund.
Kl. 18: Graziakören i kyrksalen, Heli Peitsalo.
Lö 5.11 kl. 12: Allhelgonadagens högmässa, liturg Ulrik Sandell, predikant
Daniel Nyberg, kantor och körledare Barbro Smeds, diakon Catherine
Granlund. Esbo Sångkör medverkar. Vi
läser upp namnen på de församlingsmedlemmar som avlidit under året och
tänder ett ljus för var och en av dem.
Kyrkkaffe.
Sö 6.11 kl. 10.30: Workshop med gregoriansk sång i Grankulla kyrka, Valter Maasalo och Sofia Lindroos. Workshopen är
öppen för alla och ingår i programmet av
Grankulla musikfest. Mera info av kantor
Heli Peitsalo 050 531 8072, heli.peitsalo@
evl.fi
Kl. 12: Musikfestens tvåspråkiga musikmässa, Andrzej Wilkus, gitarr, Sofia
Lindroos och Valter Maasalo, gregoriansk
sång, Ulrik Sandell, Kari Kuula, Heli Peitsalo. Kyrkkaffe i övre salen.
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Ti 8.11 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos,
Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30-10.30: Diakonimottagning och
brödutdelning i Sebastos.
Kl. 18: Graziakören i kyrksalen, Heli Peitsalo.
On 9.11 kl. 14: Kyrkosyföreningen i övre
brasrummet.
To 10.11 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos.
Daniela Hildén.
Kl. 10-11: Lovsångs- och förbönsgrupp i
övre brasrummet, Catherine Granlund,
Carola Wikström.
To 17.11 kl. 17-19: Pizzakväll, diakonins 150
år i övre salen, Catherine Granlund, Ulrik
Sandell, Carola Wikström, Heli Peitsalo.
Förhandsanmälningar senast 10.11 till
Carola Wikström, 050 343 6855, carola.
wikstrom@evl.fi eller församlingskansliet,
050 500 7000.
www.grankullaforsamling.fi

KYRKSLÄTT

Fre 28.10 kl.13-15: Effa på Hörnan, för
elever i åk 1-6
Lö 20.10 kl. 12: Slöjdgruppen träffas på
Gamla Kustvägen 86, välkommen med!
Lö 29.10 kl. 16: Välgörenhetskonsert ”A
million dreams” för Project Liv i S:t Mikaels kyrka.
Sö 30.10 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels kyrka
Ti 1.11 kl. 13.30: Seniorgruppen i Mikaeligården
Ti 1.11 kl. 17-19: Stick&meet på Hörnan
To 3.11: Elektronisk anmälan till En natt i
S:t Matteus 11-12.11 stänger.
To 3.11 kl. 10: Förmiddag på Hörnan  
Fre 4.11 kl.13-15: Effa på Hörnan
Lö 5.11 kl. 16: Parentation i S:t Mikaels
kyrka
Sö 6.11 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels kyrka
Må 7.11 kl.18.30: Sång och bön i S:t Mikaels kyrka
To 10.11 kl. 10: Förmiddag på Hörnan  
Mer info: www.kyrkslattsforsamlingar.fi
tel. 040 350 8213

TAMMERFORS

Fre 28.10 kl. 15 Tyskaklubben: i Svenska
Hemmet, Maikki Soro: Grimms Märchen.
Vi träffas vid en kaffekopp och samtalar
på tyska
Sön 30.10 kl. 17 Konsert: manskören Euga
sjunger sånger på olika språk, Viinikka
kyrka, fritt inträde. Vid behov av skjuts,

ring Paula Sirén tfn 050 433 7373
Tis 1.11 kl. 10-11.45 Familjelyktan: i
Svenska Hemmet, anmälningar till barnledare Piu Heinämäki, tfn 040 804 8587
Tis 1.11 kl. 12.30-15.45 Tisdagsklubben:
för eleverna i årskurs 3
Ons 2.11 kl. 13 Onsdagskaffe: i Svenska
Hemmet, Svenska veckans festkaffe
Lör 5.11 kl. 18 Allhelgonadagens kvällsbön: i Gamla kyrkan, Janne Heikkilä, Anna
Arola
Sön 6.11 kl. 11 Högmässa: i Gamla kyrkan,
Janne Heikkilä, Anna Arola
Tis 8.11 kl. 10-11.45 Familjelyktan: i
Svenska Hemmet, anmälningar till barnledare Piu Heinämäki, tfn 040 804 8587
Tis 8.11 kl. 12.30-15.45 Tisdagsklubben:
för eleverna i årskurs 3
Ons 9.11 kl. 13 Onsdagskaffe: i Svenska
Hemmet, Mirjaliisa Kilpelä: Lovisa, Finlands östligaste svenskspråkiga stad
Sön 13.11 kl. 11 Gudstjänst: med
Taizésånger i Svenska Hemmet, Janne
Heikkilä, Paula Sirén
Tisdagar kl. 8-10 och fredagar kl. 10-12
Telefonjour om neuropsykiatriska störningar: (bl.a. ADHD, autism) för familjer,
lösningsinriktad neuropsykiatrisk coach
Piu Heinämäki, tfn 040 804 8587.

VANDA

ONS 26.10 kl. 14.30 Allsånger på Folkhälsanhuset: Vallmovägen 28. Vi sjunger
våra mest omtyckta och kända allsånger
tillsammans med Gunnar Weckström
som allsångsledare och Ingmar Hokkanen
vid pianot.
TO 27.10 kl. 13 Sottungsby-Håkansbölekretsen: i Håkansböle kyrka, Håkansbölevägen 48. Andakt, samvaro, kaffe och
tilltugg.
TO 27.10 kl. 14.00 – 16.00 The English
Bible study group: i Dickursby kyrka. Anmälningar till Heidi Salminen 0503301828.
SÖ 30.10 kl. 10 Högmässa: i Helsinge kyrka S:t Lars. Lucas Snellman och Anders
Ekberg.
SÖ 30.10 kl.12 Mässa: i Dickursby kyrka.
Lucas Snellman och Anders Ekberg.
MÅ 31.10 kl. 16.30 Diktkväll: i Dickursby
kyrka. Att dikta är att förändra ljuset. Kaffeservering före föreställningen. Anmälningar: kulttuuriliput.vantaa.fi
TI 1.1 kl. 13 S:t Martins diakoni och pensionärskrets: i Virta kyrkan, lilla församlingssalen. Andakt, samvaro, kaffe och
tilltugg.
ONS 2.11 kl.18 Sångstund: i Dickursby

KYRKSLÄTT

För Project liv!
Konsert i Kyrkslätts kyrka
lördag 29.10 kl. 16: Kyrkslätts
svenska församling ordnar
en välgörenhetskonsert till
förmån för Project liv r.f., en
förening vars syfte är att återge det försvunna leendet hos
långtidssjuka barn och deras
familjer, men också hos familjer med långtidssjuka föräldrar.
Project liv grundades år 2014
i Jakobstad på initiativ av Nina
Brännkärr-Friberg, mamma
till ett tillfrisknat cancersjukt
barn.

kyrka. Välkomna med på sångstund i
Dickursby kyrka varje onsdag och må bra
med rösten!
ONS 2.11 kl. 18–20 Ungdomskväll: i Dickursby kyrka. Öppen verksamhet för alla
ungdomar på svenska.
ONS 2.11 kl 18 Tvåspråkig minnesstund:
till minnet för avlidna missbrukare i Villa
Römperi. Ånäsgatan 9.
FRE 4.11 kl.10 –11 Musiklek: i Dickursby
kyrka. Välkommen med på musiklek för
ca 1–4-åringar med vuxen på 2 våningen i
utrymmet Kärlek.
FRE 4.11 kl.14 – 15.30 Babyrytmik: Välkommen på babyrytmik för ca 3-6 mån
med vuxen på andra våningen i utrymmet
Kärlek.
FRE 4.11 kl. 14 Veckomässa: i Folkhälsanhuset. Janne Sironen och Anders Ekberg.
LÖ 5.11 kl.16 Gudstjänst: till de dödas
minne i Helsinge kyrka S;t Lars. Janne
Sironen och Anders Ekberg.
SÖ 6.11 kl.10 Högmässa: i Helsinge kyrka
S:t Lars. Janne Sironen och Anders Ekberg.
ONS 9.11 kl. 18 Sångstund: i Dickursby
kyrka. Välkomna med på sångstund i
Dickursby kyrka varje onsdag och må bra
med rösten! Tervetuloa rentouttavaan
lauluhetkeen Tikkurilan kirkossa keskiviikkoiltaisin!
ONS 9.11 kl 18–20 Ungdomskväll: i Dickursby kyrka. Öppen verksamhet för alla
ungdomar på svenska.
ONS 16.11 kl. 13 Pensionärernas födelsedagsfest: i Dickursby kyrka. Festen är till
alla som fyller 75, 80, 85, 90 och uppåt
år 2022! Anmälan senast 7.11 till Annakatri
Aho 0504645068.

ESBO

Se hit, konfirmander!
Anmälan till nästa års konfirmandläger pågår – ännu hinner
du med! Sista anmälningdag:
den 30 oktober. På nätsidan esboforsamlingar.fi/konfa hittar du
info om konfirmandgrupper, pris
för läger och befrielse från avgift.
Där finns också en elektronisk
anmälninglänk. Välkommen på
läger år 2023!
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HELSINGFORS
PROSTERI
JOHANNES

Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
GUDSTJÄNSTER
Middagsbön och diakonijour: tisdagar kl
12-14 i Johanneskyrkan  
Veckomässa: onsdagar kl 18 i Johanneskyrkan
Högmässa i S:t Jacobs kyrka: söndagar kl
10. 30.10 medverkar diakonigruppen och
6.11 medverkar eftisbarn. Lunchservering
efter mässan 6.11.
Högmässa i Johanneskyrkan: söndagar
kl 12. Obs! 6.11 ingen högmässa i Johan-

neskyrkan, sammanlyst med högmässan
i S:t Jacobs kyrka.
Evensong - Aftonsång: söndag 6.11 kl. 18
i Johanneskyrkan. Kvällsgudstjänst på Alla
själars dag med musik av Henrik Sundblad, i ny gestalt av Dag-Ulrik Almqvist.
Chorus Sanctæ Ceciliæ, S:t Jacobskören,
Tomas vokalensemble och Johannes kantorer medverkar.
Gregoriansk requiemmässa: onsdag 2.11
kl 18 i Johanneskyrkan.
Nallegudstjänst: fredag 4.11 kl 10 i Johanneskyrkan. Tema: Trygghet
Parentationsgudstjänst: Alla helgons
dag 5.11 kl 16 i Sandudds nya kapell.
Tillsammans tänder vi ljus för alla våra
medlemmar som avlidit under det gångna
året. Sebastian Silén, violin och Johannes
kantorer medverkar.
Tomasmässan: tisdag 8.11 kl 18 i Johanneskyrkan.
GEMENSKAP
Middagsbön och diakonijour: tisdagar kl
12-14 i Johanneskyrkan.
Träffpunkt: tisdag 1.11 kl 14-15.30 i Högbergssalen. Dagens gäst är Ann-Kristin
Schevelew som berättar om skillingtryck.
Diakoniträff: torsdagar kl 12 i S:t Jacobs
kyrka. Kaffe och diskussion. 27.10 funderar vi tillsammans på söndagens högmässa.
Urstark och livrädd - om mod och motstånd: tisdag 1.11 kl. 18 i Johanneskyrkans
samtalsrum.
Kaffe med Johannes: 7.11 kl 13-15 i Folkhälsanhuset, Brunakärr.
Johanneskaffe på stan: 7.11 kl 14-16, Café
Uppopulla, Backasgatan 49, Vallgård. Träff
utanför caféet kl 13.55. Kom och träffa
anställda och andra församlingsmedlemmar! Vi bjuder på kaffe & tilltugg.
Förhandsröstning: i församlingsvalet och
valet till kyrkofullmäktige i kansliet 8-12.11
kl 9-18. De övriga förhandsröstningsställena kan du se i valreklam samt på
församlingens hemsida.
FÖR FAMILJER OCH BARN
Familjecafé: Måndagar och fredagar kl
9.30–12.30 i Hörnan (Högbergsg. 10),
torsdagar kl 9.30–12.30 i S:t Jacobs kyrka
(Kvarnbergsbr.1, vån 2)
Musiklek: Måndagar och fredagar kl 10 i
Hörnan (Högbergsg.10), torsdagar kl 10
i S:t Jacobs kyrka (Kvarnbergsbr. 1), tisdagar kl 10 i Arabiastrandens invånarhus
(Indiag.1, utrymmet ”Kääntöpaikka”)
Babyrytmik: måndagar kl 11 i Hörnan
Ingen förhandsanmälan behövs till barnverksamheten. Mera info om familjecafé,
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babyrytmik och musiklek ger Stella
Wahlström, 050 578 1444.
Fritids: måndag-torsdag kl. 13-16:30 för
åk 3–6 i S:t Jacobs kyrka på Drumsö,
Kvarnbergsbrinken 1. Här kan du kocka,
spela, skapa, leka ute m.m. Mellanmål
kostar 1 €. Mera info: Axel Åberg, 050
408 4637
Family fun: onsdag 2.11 kl 17-19 i Hörnan
Nallegudstjänst: fredag 4.11 kl 10 i Johanneskyrkan. Servering efteråt i kryptan.
Barnens Alla helgons dag: lördag 5.11 kl
16-18.30 på Sandudds begravningsplats.
För mera info, se församlingens hemsida.
Familjekarneval i Ode: lördag 5.11 kl 1216. Våra barnledare finns på plats och
berättar om verksamheten.
MUSIK
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla kyrkan
Evensong - Aftonsång: söndag 6.11 kl. 18
i Johanneskyrkan. Kvällsgudstjänst på Alla
själars dag med musik av Henrik Sundblad i ny gestalt av Dag-Ulrik Almqvist.
Chorus Sanctæ Ceciliæ, S:t Jacobskören,
Tomas vokalensemble och Johannes kantorer medverkar.
Furahakören: övar varannan lördag kl 10 i
körsalen, Högbergsgården, andra våningen. För mer info, kontakta Anna Maria på
annamaria.bockerman@evl.fi. Välkommen med!
Programmet för unga: hittar du på ungdomsverksamhetens egen hemsida, johannesungdom.wordpress.com.
Mera info om församlingens verksamhet
finns på vår hemsida: helsingforsforsamlingar.fi/johannes.
Följ oss på instagram och fb:
@johannesforsamling.

MATTEUS

Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3
www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Mässor: regelbundet varje söndag kl. 10 i
Matteuskyrkan. Utom de söndagar vi firar
kvällsmässa, 4.12 och 1.1
MU-mässa: (MatteusUngdom): Onsdagar
kl. 17:30 + kyrkfika. Öppet hus för ungdomar från kl. 15.
Öppen bönegrupp: Molnet träffas från
och med 6.10, varannan torsdag, i Matteuskyrkan kl. 18–19:30. Mer info: Gun
Holmström, tfn 040 7596851.
Allhelgonadagens ljusandakt
Lördagen den 5.11 kl. 18: i Matteuskyrkan
tänder vi ljus för dem som avlidit under
det gångna året.
BARN OCH FAMILJ
Musiklek tisdagar: Klapp & klang kl. 10
(från 1 år uppåt) och Gung & sjung kl. 11 (för
0–1-åringar) i Matteuskyrkan. Mera info:
daniela.stromsholm@evl.fi, 050-5967769.
Tweentisdag för åk 3–6: Tisdagar kl. 14–
17 i Matteuskyrkan. Mellanmål, pingis, tvspel, pyssel m.m. Popkör kl. 15:30–16:15.
Pysselklubb: Lediga platser ännu i Nordsjö! För åk 1-2 i skolorna på Matteus församlings område, på eftistid torsdagar,
varannan vecka. Mera info: catarina.barlund-palm@evl.fi, 050-380 3936.
Barnkör: För åk 1-2 i skolorna på Matteus
församlings område, på eftistid torsdagar, varannan vecka. Mera info daniela.
stromsholm@evl.fi, 050-5967769
Popkör: för barn i årskurserna 3–6. Tisdagar kl. 15.30–16.15 i Matteuskyrkan.
Matteus barnkör övar i skolorna på Matteus församlings område, på eftistid torsdagar. Körledare: daniela.stromsholm@
evl.fi, 050-5967769
MUSIK
Kyrkokören: övar tisdagar kl. 18.30 i
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Matteuskyrkan. Körledare: niels.burgmann@evl.fi, (09) 2340 7326.
Vår Ton: för dig som aldrig vågat sjunga
i kör men ändå skulle vilja försöka. Vi
sjunger visor, kanon och schlager onsdagar mellan 15.30-16.30. Ledare: Niels
Burgmann. Tag gärna kontakt om du har
frågor, 050-566 9418 eller niels.burgmann@evl.fi
GEMENSKAP
Stickklubben: 3.11 kl. 11–13 (jämna veckor i höst). Handarbete, inspiration och
skratt. Mera info: Carita Riitakorpi, 050380 3986.
Bokklubben Bokmalarna: Träffas i Matteus en gång i månaden. 14.11 kl. 14-16 vi
läser och diskuterar Henri Nouwens bok
”Att söka en helhet”. Mer info via kansliet, 09 2340 7300 (ti &to 10-14)
Kvinnor mitt i livet: 7.11 kl.18-20:30 i
Matteuskyrkan. Kom som du är och dela
tankar om livet just nu. Kontakt: Stina
Hjelt 050- 300 5911.
Valdiskussion i Matteus: 2.11 kl 18:30.
Den 20.11 är det dags för församlingsval:
(förhandsröstning 8-12.11). Vet du vem du
ska rösta på? Välkommen att träffa kandidaterna som ställer upp i församlingsvalet för Matteus församling onsdagen
den 2.11 kl 18:30 (mässa 17:30). Det blir
en lättsam utfrågning, samt möjlighet att
ställa dina egna frågor till kandidaterna.
Vi håller till i stora församlingssalen. Välkomna!
BEHÖVER DU HJÄLP ELLER STÖD?
Du kan alltid kontakta församlingens anställda och diakoniarbetarna om du behöver hjälp eller stöd i vardagen eller bara
någon att tala med! Våra diakoniarbetare
är Carita Riitakorpi 050-380 3986 eller
Mari Johnson 050-380 3976.

PETRUS

Petruskyrkan Skogsbäcksvägen 15
www.petrusforsamling.net
Högmässa: kl. 10 Munksnäs kyrka, söndagsskola för barn. Kl. 12 Åggelby gamla
kyrka. 30.10 Thylin, Sandell. 6.11 Thylin,
Sandell. Kaffe efteråt.
Puls-gudstjänst: kl. 15.30 i Petruskyrkan.
Puls är en en avslappnad söndagsgudstjänst med undervisning, gemenskap
och lovsång. Kaffe efteråt. Barnkyrka och
CoolKids för barnen (undantag 30.10).
Välkommen!
BARNFAMILJER
Följ Petrus Kidz-gruppen på facebook för
aktuell info!
Musiklek: Kom med i höstens musiklekgrupper! Musiklek är speciellt för dig med
barn 0-5 år. Tisdagar kl. 10 i Malms kyrka
och torsdagar kl. 10 i Hagasalen. Kontakta
Anne Koivula, anne.koivula@evl.fi, för
mer info.
Knattekyrka: Välkommen på en skön
morgon för hela familjen! Vi sjunger, leker
och äter tillsammans. Söndag 30.10 kl. 10.
i Petruskyrkan.
SJUNG I KÖR
Petrus vokalensamble: Välkommen alla
nya körsångare! Vi sjunger i stämmor och
uppträder sporadiskt. Kören övar i regel
torsdagar kl. 18.30 i Åggelby gamla kyrka.
Mer information av kantor Mathias Sandell (@evl.fi).
Lovsångsgruppen: För alla som gillar att
sjunga! Lovsångsgruppen medverkar på
Förbön och Tack. Övning före förbönsgudstjänsten varannan tisdag kl. 18.
BÖN OCH LOVSÅNG
Du kan alltid skicka in dina böneämnen:
till pray.petrus@evl.fi, per post: Petrus

GRANKULLA

Testa gregoriansk
sång!
Workshop med gregoriansk
sång söndag 6.11 kl. 10.30:
Ordnas i Grankulla kyrka
och är öppen för alla. Leds
av Valter Maasalo och Sofia
Lindroos.
Workshopen ingår i
programmet för Grankulla
musikfest. Mer info får du av
kantor Heli Peitsalo 050 531
8072, heli.peitsalo@evl.fi.

församling, Skogsbäcksvägen 15, 00630
Helsingfors.
Förbön och Tack: Ti 1.11 kl. 19. Tvåspråkig förbönsgudstjänst i Munksnäs
kyrka. Daniel Björk, Bengt Lassus.
Barnpassning 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
på plats eller följ med digitalt via Petrus
facebook, www.facebook.com/petrusforsamling.
Öppen Himmel bön- och lovsångskväll:
28.10 kl. 18 i Petruskyrkan. En kväll med
bön, lovsång och tid i Guds närvaro. Vill
du lära dig höra Guds röst, och vara inför
honom? Vi kan alla höra höra och umgås
med honom. Välkommen!
Rotad i Ordet: 7.11 kl. 18 i Malms kyrka.
Kom med på en resa djupare i Bibeln och
bli rotad i din tro. Tuomas Anttila.
GEMENSKAP
Gudstjänstgruppen i Munksnäs: För dig
som känner att du hör hemma i gudstjänsten i Munksnäs och vill bygga en
djupare gemenskap. Träff i Munksnäs
kyrka kl. 18. Kontakta kaplan Ronny Thylin (@evl.fi) för mer info.
Dagscafé: 8.11 kl. 13. Välkommen med på
en eftermiddag med kaffe, gemenskap.
Missionslotteri, ta gärna med små vinster. Dagscafé är speciellt för dig som är
dagledig. Varannan tisdag kl. 13. Vi ses
i Petruskyrkan. Mer info av diakonissan
Bodil Sandell, tel. 09 2340 7227 / 050
3803 925.
KURSER
Alpha: Alla funderar på livets stora frågor. Alpha är ett tillfälle att utforska livet
och tron under 10 kvällar med middag,
videoföreläsning och samtal. Kursen är
för alla, oberoende av tidigare kunskap
eller bakgrund. Onsdagar kl. 18 i Petruskyrkan. Anmälan till Rebecka Björk
(@evl.fi) Mer info på petrusforsamling.
net/alpha.
Transform Equip: Fördjupa din tro, formas i din karaktär och mogna som Jesu
efterföljare. Transform Equip bjuder på
en lördagmorgon med gemenskap och

undervisning om det profetiska. 29.10 kl.
9.30, drop in med kaffe från kl. 9. Lätt
lunch serveras för 5 euro. Varmt välkommen – oberoende församlingstillhörighet. Mer info: www.transform.fi.
ONLINE
Följ med Petrus församling: Instagram
och facebook @petrusforsamling för
andligt innehåll och för att hållas uppdaterad om vad som händer i församlingen!

RASEBORGS
PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

GUDSTJÄNSTER
Sö 30.10
- Högmässa: kl. 10 i Ekenäs kyrka.
- Gudstjänst: kl. 12 i Bromarvs kyrka.
Lö 5.11 Alla helgons dag: högmässa med
ljuständning för församlingsmedlemmar
som avlidit under året
- kl. 10 i Ekenäs kyrka. Kyrkokör medv.
- kl. 10 i Tenala kyrka. Kyrkokör medv.
- kl. 13 i Bromarvs kyrka. Pia Lena Kastus-Lindholm medv.
- kl. 13 i Snappertuna kyrka.
Sö 6.11
Högmässa: kl. 10 i Ekenäs kyrka.
ÖVRIGT
Församlingsvalets valtent: to 27.10 kl. 18
i Ekenäs förs.hem. Kom med och lyssna
eller ställ egna frågor till våra kandidater
i församlingsvalet och bilda dig en uppfattning om vem du vill rösta på. Enkel
servering.
Konsert Requiem²: lö 5.11 kl. 18 i Ekenäs
kyrka. Franz Schubert: Deutsche Trauermesse D 621, Ferdinand Schubert:
Requiem Op. 9. Kör, orgel, solister. Dir.
Inkeri Aittola. Fritt inträde.
Bokkalas:
- to 10.11. kl. 19 i Ekenäs förs.hem: - Ett
samtal om en familjs kamp och resa när
man förlorar ett barn. Sandra Holmgård,
lärare och journalist i ett samtal med
khde Anders Lindström. Kjell Wikström,
musik.
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- sö 13.11 kl. 10 i Ekenäs kyrka: – Litterär
högmässa med predikan av Monica Vikström-Jokela. Anders Lindström, liturg,
Pia Nygård, kantor, Inkeri Aittola, organist
& Frida Backman, violin. Bandning för
radio.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

Sö 30.10:
- kl.10.00 Högmässa: Ingå kyrka. Hellsten, Gustafsson Burgmann.
Må 31.10:
- kl. 13.15-15.00 Einsteinklubb: Församlingshemmets nedre våning. Nylund,
Sköld-Qvarnström.
Ti 1.11:
- kl. 8.30-10.00 Morgonmål (2 €/person,
barn under 7 år gratis): Strandvägen 11. I
samarbete med Inkoon martat. Lindell,
Kakko.
Ti 1.11:
- kl. 10.00-14.00 Öppet hus & mini-loppiset öppet: Strandvägen 11. Lindell,
Kakko.
Ons 2.11:
- kl. 13.15-16.30 After school: Församlingshemmets nedre våning. Öppna
dörrar för barn i årskurs 1-6. Möjlighet att
göra läxor (läxhjälp), äta mellanmål (1 e
per barn), pyssla, spela, gympa osv. Fri
samvaro. Nylund.
To 3.11:
- kl. 10.00-12.00 Familjecafé: Församlingshemmets nedre våning. Nylund
- kl.10.00-14.00 Öppet hus & mini-loppiset öppet: Strandvägen 11. Lindell,
Kakko.
- kl. 11.30-13.00 Matservering: Församlingshemmet. 4 €/person. Sköld-Qvarnström.
- kl. 13.00-15.00 Eftermiddagssamling:
Strandvägen 11. Musikprogram med PerOlof Korander, sång och Erkki Niinimäki,
gitarr. Kaffeservering. Lindell, Kakko.
- kl. 18.00 Bönegrupp (tvåspråkig):
Strandvägen 11. Kakko.
Fre 4.11:
- kl.18.00 Israelisk dans: Församlingshemmet. Unnérus.
- kl. 18.00-20.00 Barnens allhelgona:
Ingå kyrka. Passande för ca 6-12-åringar,
ta gärna med en egen ficklampa. Nylund,
Sköld-Qvarnström.
Lö 5.11:
- kl.10.00 Allhelgonadagens högmässa:
Ingå kyrka. Sjöblom, Hellsten, Gustafsson
Burgmann. Ljuständning för under året
avlidna församlingsbor.
Sö 6.11:
- kl.16.00 Tvåspråkig kärleksmåltid:
Församlingshemmet. Anmälningar senast
2.11. tel 09-221 9030 eller e-post: inga.
kansli@evl.fi. Hellsten, Gustafsson Burgmann.
Må 7.11:
- kl. 13.15-15.00 Pysselklubb: Församlingshemmets nedre våning. Nylund,
Sköld-Qvarnström.
- kl. 18.30 Bibelgrupp: Prästgården. Hellsten.
Ti 8.11:
- kl.10.00-14.00 Öppet hus & mini-loppiset öppet: Strandvägen 11. Lindell,
Kakko.
- kl. 18.00 Stick- och virkcafé: Strandvägen 11. Lindell, Kakko.
Ons 9.11:
- kl. 13.15-16.30 After school: Församlingshemmets nedre våning. Öppna dör-
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PETRUS

Alpha
INGÅ

After school med mellanmål och läxhjälp!
After school i församlingshemmets nedre våning onsdag 2.11 och 9.11
kl. 13.15–16.30: Öppna dörrar för barn i årskurs 1–6. Möjlighet att göra
läxor (och få läxhjälp), äta mellanmål (1 euro/barn), pyssla, spela, gympa osv. Fri samvaro.

rar för barn i årskurs 1-6.
Möjlighet att göra läxor (läxhjälp), äta
mellanmål (1 e per barn), pyssla, spela,
gympa osv. Fri samvaro. Nylund.
- kl. 14.00 Missionssyföreningen: Prästgården. Lindell.
To 10.11:
- kl. 10.00-12.00 Familjecafé: Församlingshemmets nedre våning. Nylund.
- kl.10.00-14.00 Öppet hus & mini-loppiset öppet: Strandvägen 11. Lindell,
Kakko.
- kl. 11.30-13.00 Matservering: Församlingshemmet. 4 €/person. Sköld-Qvarnström.
- kl. 18.00 Bönegrupp (tvåspråkig):
Strandvägen 11. Kakko.
Mera information: www.ingaforsamling.fi

KARIS-POJO

Sö 30.10 kl. 12 Högmässa: i Pojo kyrka.
Sö 30.10 kl. 12 Högmässa: i Karis kyrka.
Sö 30.10 kl. 18 Konsertkväll: med Johannes Westö i Karis kyrka. Inget inträde.
Må 31.10 kl. 14 Bibelgrupp: i Karis församlingshem.
To 3.11 kl. 19.30 Stillhetens bön: i Karis
kyrka.
Allhelgona
Fre 4.11 kl. 18 Kvällsmässa: med ljuständning i Svartå kyrka.
Lö 5.11 Alla helgons dag
• kl. 10 Högmässa med ljuständning: i
S:ta Maria kyrka.
• kl. 12 Högmässa: i S:ta Katarina kyrka.
• kl. 18 Musikandakt: med ljuständning i
S:ta Katarina kyrka.
Sö 6.11 kl.17 Barnvänlig allhelgonagudstjänst: i S:t Olofs kapell. Dagklubben
medverkar.
Ingen högmässa i Karis eller i Pojo.
Ons 9.11 kl.8.30-9 Stillhetens bön: i Pojo
församlingshem.
Närmare information om församlingens
övriga evenemang finns på församlingen
webbplats: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO

5.11. kl. 13.00 Högmässa: i Lojo S:t Lars
kyrka. Efter högmässan kransnedläggning

vid minnesmärket av De glömda i Lojo.
Kyrktaxi, kyrkkaffe.
5.11. kl. 16.00 Allhelgonadagens tvåspråkiga andakt: i Virkby kyrka. Vi minns de
under året avlidna.
7.11. kl. 17.30–19 Kvällsfamiljeklubb: med
soppa i Virkby kyrka.

DOMPROSTERIET
BORGÅ

Fr 28.10 kl. 18 Familjernas filmkväll:
Domprostgården, Finnbyv. 6
Lö 29.10 kl. 18 Konsert i Domkyrkan:
Bach, Konttinen & Hämäläinen
Sö 30.10 kl. 10 Gudstjänst Kullo bykyrka: Apostolidou, Söderström
Kl. 12.15 Vigningsmässa i Domkyrkan:
Bo-Göran Åstrand, Fred Wilén predikar, Sandra Mörk, Heidi Juslin-Sandin,
Cecilia Forsén, liturg Lindgård, Smeds,
Hätönen, Fiona Chow, sång, Cornicines
Borgoenses. Strömmas
Må 31.10 kl. 10 Motion och mission:
Träff vid gångbron, östra sidan vid ån
Kl. 9-12 Babyträff: i Domprostgården,
Hindsberg
Kl. 14–15.30 Kaffeandakt: Café Ankaret, Runebergsg. 24, Lindström, Urda
Lindberg
Ti 1.11 kl. 12 Lunch för pensionärer och
arbetssökande: Lundagatan 5
On 2.11 Tant-träff: musikrummet Runebergsg. 24. Pensionerade dagklubbsarbetare
To 3.11 kl. 9 Familjeträff i Domprostgården: Strömfors, Antila
Kl. 18-20 Peace Café: Församlingshemmet på Lundag.5, Sihvo, Eisentraut-Söderström
Lö 5.11 kl. 12.15 Högmässa med ljuständing i Domkyrkan: Smeds, Apostolidou,
Söderström
Sö 6.11 kl.12.15 Högmässa i Domkyrkan:
Apostolidou, Blom, Mikael Helenelund,
kantor Leo Kylätasku, trumpet. Barnens
kyrkstund i Lilla kyrkan under predikan.
Kl. 18 Konsert i Domkyrkan: Fauré
Requiem, Hyvinge orkester och oratoriekör, Borgå kammarkör, dirigent Eric-Olof Söderström. Biljetter 25 €.

Alpha är ett tillfälle att utforska livet
och tron under 10 kvällar med middag, föreläsning och samtal.
Kursen är menad för alla oavsett
tidigare kunskap eller bakgrund.
Vi träffas onsdagar kl. 18 i Petruskyrkan. Anmäl dig till Rebecka
Björk (@evl.fi)! Mer info hittar du
på petrusforsamling.net/alpha.

Må 7.11 kl. 13 Sjömansmissionskretsen
i Café Ankaret: Runebergsg. 24, Göta
Ekberg
Kl. 18 Café au Lady online: Kontakta församlingspastor elefteria.apostolidou@
evl.fi för att få länken till Teams.
Kl. 17.30 Familjekväll i Domprostgården:
Fredrik Geisor, Strömfors
Ti 8.11 kl. 12 Lunch för pensionärer och
arbetssökande: Lundagatan 5
On 9.11 kl. 13 Mariakretsen: i församlingshemmets musikrum, Denice Sjöström
To 10.11 kl. 9 Familjeträff i Domprostgården: Strömfors, Antila
Kl. 13.30 Missionskretsen: Musikrummet,
Kerstin Vikström
kl. 18 Samling kring Guds ord: Runebergsg. 24, stora salen, Erik Vikström

SIBBO

Mer information: på Sibbo svenska församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi
Lö 29.10 kl. 17 Mässan Diligam te: Sibbo
kyrka. Instrumentensemble, kör och solist.
Predikan av Hilkka Olkinuora.
Sö 30.10 kl. 12 Högmässa: Sibbo kyrka.
Sö 30.10 kl. 18 Fields of Gold: Sibbo kyrka. Konsert till minnet av Kjell Lönnqvist.
Solister, husband och församlingens
medarbetare.
On 2.11 kl. 10 Frukost: Söderkulla kyrka.
Inleds med kort andakt.
Lö 5.11 kl. 12 Mässa med ljuständning:
Sibbo kyrka. Samling för sörjande i Prästgården efter mässan.
Lö 5.11 kl. 13–16.30 Möten vid gravgården: Kyrkoby begravningsplats. Församlingens medarbetare på plats vid Ljusets
kapell. Glöggservering.
Sö 6.11 kl. 18 Mässa i Taizéstil: Sibbo
kyrka.
Ti 8.11 kl. 9 Förhandsröstningen i församlingsvalet inleds: Pastorsexpeditionen.
Info i separat kunggörelse i detta blad.
On 9.11 kl. 10 Frukost: Söderkulla kyrka.
Inleds med kort andakt.
On 9.11 kl. kl. 12 Åttaeuroslunch: Kyrkoby
församlingshem.
Anmälan till församlingens julutfärd: till
Lahtis 30.11. Anmälan öppen till 22.11. Info
och anmälan till pastorskansliet Tfn 09239 1005, e-post sibbo.forsamling@evl.fi.
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