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

PÅ GÅNG I STAN 
MATTEUS, PETRUS OCH  

JOHANNES FÖRSAMLINGHELSINGFORS

EN GÅNG för länge sedan yttrade jag mig 
på ett sätt som jag länge skulle ångra. Jag 

minns inte exakt vilka ord jag använde, 
men sa ungefär ”blombuketter är dåliga 
för miljön och att köpa sådana är bort-
kastat då de ändå strax efteråt vissnar”. 
Orden sades till min pojkvän som med 

dessa ord i minnet köpte en krukväxt till 
vår årsdag och inte tänkte mera på det. 

Åren gick utan att jag fick en enda blom-
bukett av honom.

UNDER ÅRENS lopp har jag kommit att 
ångra orden. Det kanske låter onödigt dra-
matiskt, men med åldern (och kanske lite 
mera vishet) har jag kommit fram till att en 

blombukett ibland kan utgöra höjdpunkten 
på min dag. Nuförtiden händer det ganska 
regelbundet att jag själv köper en liten bu-
kett, kanske för att fira fredagens ankomst, 
eller ibland bara för att de råkar vara på ex-
trapris i närbutiken. Vardagslyx kan man 
kanske kalla det.

MEN OM NÅGOT är vardagligt, kan man 
då kalla det för lyx? Är inte lyxen just det att 
något är ovanligt, något utanför vardagen?

Själv ser jag det som en påminnelse om 
att njuta av nuet. En blombukett kanske be-
håller sin skönhet ett par dagar, kanske en 

vecka, men just nu är den vacker. Just nu är 
den en påminnelse om vildblommorna på 
ängen vid sommarstället, om att allting in-
te är grått, kallt och slaskigt för evigt. Just 
nu påminner den mig om att det även den-
na dag finns något som gör just denna dag 
speciell, som får den att räknas till de da-
gar som är värda att minnas.

MIN POJKVÄN, som med tiden fått uthär-
da att än den ena och än den andra kruk-
växten tillkommit i vår samling, var vänlig 
nog att inte påpeka min kovändning i frå-
gan då jag för några år sen erkände att jag 
ångrade mig. Sedan dess har han ibland 
överraskat mig med udda blombuketter. 

Nuförtiden kan jag njuta av såväl flykti-
ga snittrosor som i det närmsta evigt blom-
mande orkidéer och allt däremellan. Obero-
ende av livslängd ger de mig orsak att stan-
na upp, glädjas åt de små sakerna och upp-
skatta de vackra detaljerna som omgärdar 
min vardag.

Bukettens 
påminnelse

»Om något är 
vardagligt, kan man 
då kalla det för lyx?«

Hallå där 
Andreas Nordström!

Han gör civiltjänst som vaktmästare i 
Matteus församling.

EFTER TRE ÅR i Stockholm – där idrottsentusiasten Andre-
as Nordström studerat sports management, en kombination 
av företagsekonomi och idrottsvetenskap – passade det ho-
nom bra med ett mellanår och att få klara av sin tjänstgöring 
hemma i Helsingfors. Matteus församling är bekant mark.

– Här finns ett ungdomsteam som gör ett jättefint jobb, sä-
ger Nordström som varit hjälpledare i församlingen och även 
jobbat som timvaktmästare.

– Jobbet är väldigt varierande, jag hjälper till där det behövs.
Att vara med i församlingens vardag har vidgat bilden av 

vad kyrkan gör.
– Alla har säkert en bild av vad kyrkans syfte är. Men det är 

få som får se allt som görs, hur mycket man hjälper människor 
och att det finns människor som på riktigt behöver det.

EMELIE WIKBLAD

KOLUMN 
Theodora Nyberg 
 jobbar som hälso-
centralsläkare. 



18  19 KYRKPRESSEN NR 5 • 4.3.2021 KYRKPRESSEN NR 5 • 4.3.2021

deltagare i konfirmandundervisningen sjönk 
mellan år 2019 och 2020.

– En del unga verkade avstå helt från skrift-
skolan då lägren inhiberades eller flyttades 
fram, säger Vilppu Huomo, sakkunnig i kon-
firmandarbete vid Kyrkostyrelsen.

Matteus erbjuder alternativ till läger, men 
i praktiken är det ingen som anmält sig till 
dagskriftskolan. Det är lägret och gemenska-
pen där som lockar.

– Den upplevelsen är svår att ersätta onli-
ne eller med kunskap eller att följa med guds-
tjänster. Vi måste få träffa dem och de måste 
få träffa varandra, säger Tonja Weckström.

Hjälpledarutbildningen i Matteus försam-
ling gör ett rekordår. Weckström gissar att det 
beror på att förra årets skriba blev lite stym-
pad, men tror också att samhörigheten och 
gemenskapen som konfirmander och hjälple-
dare fick uppleva förra sommaren spelat roll. 
Att få vara tillsammans är något som man 
saknat hela året.

Petrus församling lägger också fokus på 

De vill fixa en meningsfull 
konfirmandtid och att erbjuda  
lägergemenskap är en prioritet 
för församlingarna i Helsingfors. 
Det blir skriba också i år, även 
om det kräver en del tålamod, 
flexibilitet – och att ha en kri- 
stallkula skulle inte skada.

TEXT: EMELIE WIKBLAD

intensivperioden som lägren 
utgör.

– Vi hoppas kunna ord-
na läger mer eller min-
dre som normalt, säger 
Ida-Marie Eklund som 
är ungdomsarbetsledare 
i Petrus församling.

Petrus församling plane-
rar fyra läger på Lekholmen i 
sommar, antalet anmälda konfirmander är 
ungefär detsamma som tidigare år.

Eklund konstaterar att mycket är osäkert, 
och de följer med situationen hela tiden. Tan-
ken är att skriftskolstarten ska ske i mars, men 
de har valt att avvakta till efter sportlovet med 
att slå fast det. Liksom de andra ledarna sä-
ger hon att hur det blir med samlingarna un-
der våren inte är det viktigaste.

Rekordmånga hjälpledare
Den nationella utvärderingen visar att unga 
upplevde att skriftskolan 2020 var rolig, trygg 

F
örst ut med att inleda årets skrift-
skola var Johannes församling, 
som ordnade sin skribastart on-
line i januari.

– Vi tyckte det fungerade okej 
med tanke på omständighet-

erna. Inte lika bra som att få träffas fysiskt, 
inget kan ersätta det, säger ungdomsarbetsle-
dare Christer Romberg.

Johannes församling har 
över 100 konfirmander i 
år, fler än något år tidiga-
re så länge Romberg job-
bat i församlingen, och 
planerar fyra läger i bör-
jan av sommaren.

Ett av lägren har hunnit 
ha en skribadag, där de träffa-
des i små grupper. Hur det går med övrigt pla-
nerat program hänger på de samlingsrestrik-
tioner som församlingen kontinuerligt får an-
passa sig till.

– Ifall det blir lite mindre av församlingsin-
troduktionen med samlingar vi tänkt ha före 
lägret är det helt okej. Men jag hoppas inner-
ligt att lägret blir av, gemenskapen som byggs 
upp under sju–åtta dagar på Lekholmen går 
inte att ersätta, säger Romberg.

Församlingen har en del lärdomar från förra 
året att luta sig tillbaka på: erfarenheten av att 
förverkliga läger under speciella förhållanden 
och rutiner för praktiska saker som handtvätt.

Lägret viktigt
Matteus församling har valt en annan lös-
ning, och kör i år igång med skriban först ef-
ter påsken. Vad församlingen priorite-
rar i årets skriba är klart:

– Lägret. Vi har insett att det är 
därför de kommer, säger ungdoms-
arbetsledare Tonja Weckström.

Tanken är att göra en skriba som 
innehåller det väsentligaste – ha 
en träff, åka på läger på sommaren 
och ordna konfirmation i september 
– snarare än att börja online för att hin-
na få med ett visst antal träffar under våren.

I relation till en lite mindre årskull är an-
talet konfirmander normalt. Matteus försam-
ling såg ingen nedgång förra året heller, trots 
att statistiken för hela landet visar att antalet 

”VI MÅSTE 
FÅ TRÄFFAS”
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och att de kunde vara sig själva.
– Det är fint att de unga trots förändringar 

och restriktioner kunde uppleva att det var li-
ka roligt och bra att delta i skriftskolan som 

tidigare år. Det visar att unga ofta är de som 
bäst klarar av att skapa gemenskap och god 
atmosfär, säger Vilppu Huomo.

En av de viktigaste erfarenheterna Ida-Ma-
rie Eklund tar med sig från förra året är att 
även om ledarna kan tycka att det här är ka-
otiska undantagsår, så är det för deltagarna i 
skriban deras enda upplevelse av att vara kon-
firmand. Hon tycker det säger något att ock-
så Petrus har rekordmånga hjälpledare, spe-
ciellt första årets hjälpledare.

– Mer än hälften av fjolårets konfirmander 
är ivriga att fortsätta i församlingen.

Cassandra Vuopala gick 
skriban i Matteus för-
samling förra året.

Hade du sett 
fram emot din 
skriba?
– Jo, jag hade 
väntat på den 
jättemycket. Den 
blev ett av somma-
rens bästa minnen.

Hon berättar att de började konfir-
mandtiden som normalt, hade träffar 
i början av året och bekantade sig med 
församlingen. Men sedan kom corona-
viruset och ställde in allt under våren.

Hur kändes det?
– Vi hade hela tiden klart att det skulle 
bli en skriba på något sätt, det var in-
te så att vi inte skulle gå skriban. Men 
det var roligt att det blev ett läger, som 
bara var lite förkortat.

Vad minns du bäst från lägret?
– Minnena vi fick med hjälpisarna och 
hur bra vår anda var.

Hon berättar att hon först när hon 
blev tilldelad den grupp hon skulle va-
ra med tänkte att det här var människor 
hon inte alls skulle ha umgåtts med an-
nars – men sedan fick de ändå en spe-
ciell gemenskap.

Vad skulle du hoppas för dem som 
går skriban i år?
– Att det blir bra stämning. Att de tän-
ker på sin tro. Min tro förändrades helt 
efter skriban.

Hon önskar också årets konfirman-
der fint väder på sina läger, det har be-
tydelse för upplevelsen.

Cassandra Vuopala går nu hjälpledar-
utbildningen, för att ge vidare av det 
hon själv fick vara med om.

– Det var hjälpisarna som gjorde läg-
ret bra. Därför vill jag också bli hjälpis.

Matteus 
församling
Gudstjänster
Videogudstjänst: sänds 
från Matteuskyrkan varje 
söndag kl. 10.
Efter gudstjänsten:  
dricker vi även kyrkkaffe 
på Facebook tillsammans med 
församlingens medarbetare. 
Den 14.3 avtackar vi under 
kyrkkaffet vår vikarierande 
församlingssekreterare Ste-
fanie Lindroos som slutat i 
februari. Veckan därpå den 
21.3 är vår långvariga försam-
lingssekreterare Pia Valtanen 
i turen att avtackas då hon 
fortsätter mot nya äventyr. 
Följ med på gudstjänsterna 
via Matteus församlings Face-
book-sida och delta i guds-
tjänstgemenskapen i kom-
mentarsfältet. Gudstjänsterna 
från Matteuskyrkan laddas 
även upp på församlingens 
Youtube-konto samt hemsida. 
Mera information på försam-
lingens hemsida www.helsing-
forsforsamlingar.fi/matteus.
Välkommen även på kvälls-
andakt: tillsammans med 
Matteus ungdomsteam på 
Instagram! Varje onsdag kl. 
18 sänds en kort kvällsandakt 
från @matteusungdom-kontot 
på Instagram.

Musik
Musiken finns här även i tunga 
tider. Söndagen den 7.3 får 
vi njuta av orgelmusik till-
sammans med kantor Niels 
Burgmann via Facebook. 
Online-konserten sänds på 
församlingens Facebook-sida 
kl. 18 till förmån för årets Ge-
mensamt ansvar-insamling. 
Välkommen med!

Behöver du hjälp eller stöd?
Du kan alltid kontakta försam-
lingens anställda och diakoni-
arbetarna om du behöver hjälp 
eller stöd i vardagen eller bara 
någon att tala med. Kontakta 
diakoniarbetarna Carita Riita-
korpi 050-380 3986 eller Mari 
Johnson 050-380 3976.

MATTEUS FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus
Kansliet: Öppet ti och to kl. 10-14, 
Åbohusv. 3, tel. 09-2340 7300.
Lokaler: Matteuskyrkan, Åbohus-
vägen 3 (Olavussalen vån. 1 och 
Matteussalen vån. 2).

KYRKAN I HELSINGFORS
PROGRAMMET GÄLLER FREDAG 5.3–TORSDAG 18.3

»Upplevelsen är svår 
att ersätta online.«

MATTEUS Musik

Orgelkonsert online
Musiken finns här även i tunga tider. Söndagen den 7.3 får 
vi njuta av orgelmusik tillsammans med kantor Niels Burg-
mann via Facebook.

Online-konserten sänds på församlingens Facebooksi-
da kl. 18 till förmån för årets Gemensamt ansvar-insamling. 
Välkommen med!

Hjälpisarna 
gjorde 
lägret
Trots inställda träffar och 
ett kortare läger minns 
Cassandra Vuopala sitt 
konfirmandläger som en 
höjdpunkt på sommaren.

TEXT: EMELIE WIKBLAD
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Johannes 
församling
Gudstjänster
Högmässa: söndagar kl. 12 
i Johanneskyrkan. Mässan 
strömmas via facebook.com/
johannesforsamling och kan 
ses i efterhand via församling-
ens Youtubekanal i två veckors 
tid. Klicka på Youtube-sym-
bolen på vår hemsida för att 
komma till vår kanal.
Mässa i vardagen: onsdagar 
kl. 16.30 i Johanneskyrkan. En 
kort, meditativ kvällsmässa 
för sex gudstjänstbesökare. 
Ordnas så länge vi inte kan 
välkomna besökare till sön-
dagsgudstjänsterna.
Korsvägen: en korsvägsandakt 
finns på vår Youtubekanal och 
kan ses under hela fastan.
Uppdaterad information: hittar 
du alltid på helsingforsfor-
samlingar.fi/johannes. Du kan 
också kontakta pastorskans-
liet med dina frågor mån–
tis och tors–fre mellan kl. 10 
och 15 (johannes.fors@evl.fi, 
(09) 2340 7700).

Barnfamiljer
Musiklek: tisdagar (0–1-åring-
ar) och fredagar (2–4-åringar) 
kl. 11 online via Google Me-
et. Musikstunden är 15–20 
min lång och innehåller sånger 
och ramsor med vintertema. 
Det bjuds också på avslapp-
ningsmusik av musikpedagog/
kyrkomusiker Heidi Åberg. An-
mälan till heidi.aberg@evl.fi.

Nallegudstjänst: fredag 12.3 
kl. 10 i Johanneskyrkan. Temat 
är Livets bröd och Maria Re-
po-Rostedt talar om att Gud 
vill ge oss det vi behöver, så 
som en förälder vill ge sitt barn 
det hen behöver. Gudstjänsten 
strömmas på facebook.com/
johannesforsamling.

Musik
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i 
Gamla kyrkan. Strömmas via 
facebook.com/helsingintuo-
miokirkkoseurakunta.

Ungdomar & unga 
vuxna
Följ @johannesungdom 
på Instagram eller besök jo-
hannesungdom.wordpress.
com för att få reda på vad som 
är på gång inom ungdomsar-
betet. Du kan även kontakta 
våra ungdomsarbetsleda-
re Chrisu och Ninni, kontakt-
uppgifter finns på hemsidan.

JOHANNES FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Kansliet: mån–tis: 10–15, ons: 
stängt, tors–fre: 10–15. Högbergs-
gatan 10, tel. 09-2340  7700.
Lokaler: Johanneskyrkan, Hög-
bergsg. 12, Högbergssalen och 
Tian, Högbergsg. 10 E (vån. 2), 
Hörnan, Högbergsg. 10 (gatuplan), 
Folkhälsan och Majblomman, 
Mannerheimv. 97, Gamla kyr-

kan, Lönnrotsgatan 6, Bokvillan, 
Tavastv. 125, S:t Jacobs kyrka, 
Kvarnbergsbr. 1. Drumsö: Heikas-
vägen 7.

Petrus 
församling
Gudstjänster
Du kan följa med den streama-
de gudstjänsten via www.face-
book.com/petrusforsamling. Se 
hemsidan för mer information. 
Streamad högmässa sö kl. 10: 
7.3 Munksnäs kyrka, Thylin. 
28.2 Åggelby gamla kyrka, 
Björk. Streamad högmässa tur-
vis från Munksnäs och Åggelby. 
Det finns möjlighet för ett be-
gränsat antal förhandsanmälda 
personer att delta, kontakta 
kaplan Ronny Thylin 050-3803 
548/ronny.thylin@evl.fi. Ifall 
flera än det tillåtna antalet 
vill vara med ordnas en andra 
nattvardsgudstjänst kl. 11.30 på 
samma plats. (Streamas inte.)
Online-kyrkkaffe sö kl. 11.30:.
Häll upp lite kaffe eller te och 
kom med på ett virtuellt kyrk-
kaffe! Efter den streamade 
högmässan ses vi digitalt på 
Google Meet, länken i händel-
sekalendern på hemsidan.
Nattvard: Under den tid coro-
narestriktionerna begränsar 
deltagande i gudstjänsterna kan 
man be om enskild nattvard vid 
en överenskommen tidpunkt 
för sig själv eller hela familjen. 
Kontakta någon av prästerna.
Puls-gudstjänst: Söndagar kl. 
15.30 via Zoom. En gudstjänst 
i nyare stil för alla åldrar. Ny 
serie om ”Kallelse” börjar 28.2. 
Under fastan ses vi på Zoom 
för gemenskap och en avskalad 
form av gudstjänst. Kom med! 
Länk på hemsidan.

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

Bön och andakt
Du kan alltid skicka in dina bö-
neämnen: till pray.petrus@evl.
fi, per post: Petrus församling, 

Skogsbäcksvägen 15, 00630 
Helsingfors.
Missa inte! Förbön och Tack: 
Ti 9.3 kl. 19. Tvåspråkig för-
bönsgudstjänst streamas från 
Munksnäs kyrka. Bengt Lassus, 
Ronny Thylin, Mathias Sandell. 
Förbönstelefonen öppen må kl. 
14.30-16.30, ons kl. 18-20, 09-
23407171. Du kan även sända 
böneämnen till kontaktuppgif-
terna ovan. Kvällen streamas 
via Petrus facebook, www.fa-
cebook.com/petrusforsamling.
Rotad i Ordet: 15.3 kl. 18 i Pet-
ruskyrkans övre sal. Henrik 
Perret: Evangeliernas Jesus. 
Kom med på en resa djupare 
i Bibeln. Kvällen streamas via 
Petrus facebook.

Gemenskap
Gudstjänstgruppen i Munks-
näs: 18.3 kl. 18 digitalt. Vill du 
vara med och bygga gemen-
skapen i Munksnäsgudstjäns-
ten? Den kristna tron handlar i 
hög grad om att leva i relation 
till Gud och till varandra. Vi vill 
tillsammans medvetet försöka 
fördjupa den gemenskapen. 
Se hemsidan för mer info. 
Ronny Thylin, ronny.thylin@
evl.fi, 050-3803 548

Online
Missa inte! Alpha-kurs på 
zoom: Alla funderar på livets 
stora frågor. Alpha är ett tillfälle 
att utforska livet och tron under 
10 tisdagkvällar. Start den 9.3 
kl. 18.00. Vi träffas på Zoom så 
det är lätt att komma med från 
din hemsoffa och fundera på 
meningen med livet och tron 
på ett roligt sätt i en avslapp-
nad atmosfär. Under kvällen 
tittar vi på ett kort föredrag och 
diskuterar i mindre grupper om 
tankar som föredraget väckte. 
Alla är välkomna oberoende av 
bakgrund. Anmälan till tuomas.
metsaranta@evl.fi
Petruspodden: Lyssna på 
Petrus podcast för dig som vill 
upptäcka livet med Jesus och 
lära dig leva som Hans familj. På 
spotify och podbean.

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

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

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

HELSINGFORS

PETRUS  
Inspirationskväll

Bonuskväll: 
Disciple+
Disciple+ är en inspire-
rande bonuskväll den 12.3 
som fortsättning på Disci-
ple-konferensen med te-
mat Restore. 

Tod McDowell från USA är 
igen huvudtalare och kvällen 
är öppen för alla på YouTu-
be. Mer info på Petrus hem-
sida och disciple.fi.

Korsvägsandakter i fastetid
JOHANNES Online 

Korsvägen – en andakt som beskriver Jesu lidande och död. I 
år kan vi inte gå korsvägen på plats i Johanneskyrkan, utan vi 
får i stället samlas till andakt online. 

Korsvägen kan ses via Johannes församlings Youtubekanal 
under fastetiden.



MB  17 KYRKPRESSEN NR 5 • 4.3.2021 KYRKPRESSEN NR 5 • 4.3.2021

framför mig. Och att jag får komma till ho-
nom i alla situationer sådan som jag är, led-
sen, glad, sjuk eller eländig. 

Som missionärer i Tanzania fick Kerstin och 
maken Erik Vikström se också livets skuggsi-
dor. Hennes tro har ibland naggats i kanterna 
när hon sett lidande på nära håll.

– Men kärnan har jag aldrig mist.
– Det jag tagit med mig är hur människor 

orkar leva vidare i fattigdom och svårigheter, 
hur tron bär dem vidare. Tänk om vi här kun-
de ha samma starka tro, och inse hur bra vi har 
det som får leva i ett land utan krig och svält.

Hon har en devis som hon försöker leva enligt.

– En medmänniska som ber mycket sa till 
mig en gång: ”Du ska nämna och lämna, lita 
på att Herren sköter det.” Det är inte så lätt, 
men man måste försöka.

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

BORGÅ • SIBBO • VANDA

Kerstin Vik-
ström har haft 
varierande 
uppgifter som 
lärare, missio-
när, mamma 
till fyra och 
värdinna i bi-
skopsgården. 
FOTO: ERIK VIK-
STRÖM

BORGÅ Kerstin Vikström befinner sig i fri-
tidsbostaden i Kronoby när hon blir uppringd 
för en intervju.

– Det är så härligt! Vi har en lägenhet här och 
är omgivna av skog på alla sidor, säger hon. 

Tron fick hon med modersmjölken, och att 
engagera sig som frivillig i församlingen föll 
sig väldigt naturligt.

– Det var en väckelse bland ungdomar här i 
Österbotten på 1950-talet. De gav stort ansvar 
i Kronoby församling när jag var ung. Jag fick 
genast uppgifter och ledde olika barngrupper 
till exempel. Jag upplever att det fortsättnings-
vis är likadant: vart du än kommer och vill gö-
ra frivilligarbete så får du ansvar.

Just nu leder hon en missionskrets i Borgå 
svenska domkyrkoförsamling. 

– Vi håller andakter, sjunger psalmer, tar 
del av missionärernas rundbrev och samtalar. 
Det uppstår väldigt fina och djupa diskussio-
ner! Vi har också samlat in över hundra euro 
per gång till missionen, trots att vi inte är så 
många. Det är väldigt generösa människor.

Som lärare och missionär har hennes hjär-
ta alltid funnits främst hos kvinnor och barn. 
Som värdinna i biskopsgården lärde hon sig 
en viktig sak.

– Att vara värdinna i biskopsgården i 24 år 
och ha familj och jobb samtidigt var inte helt 
lätt alla gånger. Då lärde jag mig att man mås-
te planera!

Vad skulle Jesus ha gjort?
Hon beskriver sin tro som väldigt Jesuscen-
trerad.

– Det har den varit genom alla år. Jag fun-
derar alltid på vad Jesus skulle ha gjort.
 
Om han satt där i samma rum som du nu, 
hurdan tror du han hade varit?
– Kärleksfull och god, sådan ser jag honom 

”Kärnan har jag 
aldrig mist” 
Kerstin Vikström slutar aldrig att förund-
ras över hur tron bär de människor som 
lever i svårigheter. Frivilligarbete har all-
tid varit en livsstil för henne.

TEXT: ULRIKA HANSSON

»Tänk 
om vi här 
kunde ha 
samma 
starka 
tro.«

Har jobbat som lågstadielärare och missionär.
Familj: Gift med Erik Vikström, fyra barn, åtta 
barnbarn och tre barnbarnsbarn.
Längtar efter: Ett slut på coronan så hon får 
krama om alla barn och barnbarn.

Kerstin Vikström
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BORGÅ Virtuell träff

Café au Lady
Varannan onsdag samlas vi online kring en 
kopp kaffe och pratar med varandra, kort 
andakt firas under ledning av församlings-
pastor Elefteria Apostolidou.

Nästa träff är 10.3 kl. 18. Intresserad? 
Skicka sms med din e-postadress till Elefte-
ria Apostolidou på tfn 040 711 2800 så får du 
elektronisk inbjudan till vår träff på Teams!

Välkommen med!

DOMPROSTERIET
AGRICOLA
Önskekonsert till förmån för Gemensamt Ansvar
Agricola församlingar strömmar önskekonsert från 
Lovisa kyrka 25.4 kl. 18. Länk till konserten finns på 
församlingens hemsida agricolaforsamling.fi, samt 
efter konserten på Youtube kanalen.
 
Du kan på förhand önska vilken musik du vill att 
spelas. Skicka in önskemål inom mars till 050 558 
0466, via Facebook-evenemangets kommentarsfält 
eller per post till Suvi af Hällström, Brandenste-
insgatan 11, 07900 Lovisa. Berätta gärna varför du 
önskar just den här musiken. Under konserten läser 
vi, om du så vill, upp önskemålen samt vem som 
önskat dem. Önskemålen spelas av församlingarnas 
kantorer och musiker från Lovisa.
 
Konsertens intäkter går till insamlingen Gemensamt 
Ansvar, som i år hjälper de mest utsatta äldre i Fin-
land och ute i världen. Donera valfri summa genom 
att gå in på nätdonationssidan gemensamtansvar.
fi/agricolasv eller donera med MobilePay till numret 
31687, referens 305420.

BORGÅ
Sö 7.3 kl. 12.15: Strömmad gudstjänst. Medverkande 
är Ståhlberg, Söderström, textläsare Kristina Ro-
senström och Annette Stråhlman.  
kl. 13.30–14 och kl.  14.15–14.45: Mässa i Dom-
kyrkan, Ståhlberg. Vi firar en kort, läst mässa med 
högst 5 deltagare. Du skall anmäla dig i förväg om 
du vill delta till liturgen Claus Ståhlberg tfn 040 134 
2255. Är det flera än 5 ordnar vi en mässa till kl. 
14.15. 
On 10.3 kl. 18: Online Café au Lady för kvinnor. 
Längd: 1 h 30 min. Gratis! Varannan onsdag samlas 
vi online kring en kopp kaffe och pratar med varan-
dra, kort andakt firas under ledning av församlings-
pastor Elefteria Apostolidou. Intresserad? Skicka 
sms till Ele (tfn. 040 711 2800) så får du elektronisk 
inbjudan till vår träff på Teams! Du behöver en fung-
erande mejladress. 
To 11.3 kl. 16-18 och lö 13.3 kl. 12 -15: Församlingen 
hjälper flyktingar, barn och unga, på ön Lesbos (Se 
notisen!). Plats: Svenska församlingshemmet på 

Flyktingar på Lesbos 
behöver förnödenheter
Församlingen deltar i en insamling av förnödenheter 
till flyktingförläggningarna på ön Lesbos i Grekland. 
Insamlingen sker i samarbete med Kalle Augustsson 
och Nada Hope r.f.

På ön Lesbos finns närmare 20 000 flyktingar,  
varav en stor del är barn och ungdomar.

Insamling i Borgå sker torsdag 11.3 kl. 16–18 och 
lördag 13.3 kl. 12–15 i Svenska församlingshemmet 
på Runebergsgatan 24.

Det som behövs är skor, kläder, nya underklä-
der, filtar, sängkläder, liggunderlag, sovsäckar, 
tältsängar, bärsele, barnkärror/vagnar, resesäng-
ar för barn, blöjor för barn, ryggsäckar, mjölker-
sättning, olika sportartiklar, t.ex. bollar, sportskor, 
spel, och leksaker, rullatorer, kryckor,dambindor, 
hygienartiklar så som schampoo, tvål, byktvätt-

medel, tandborstar, tandkräm. 
 Mottagare på Lesbos är Team Sweden Volunteers. 

Formell avsändare är Nada Hope r.f. H:fors. Tilläggsinfor-
mation Sanna Lindström, Borgå svenska domkyrkoför-
samling, tfn 040 528 6577, susanna.lindstrom@evl.fi. 

Fraktkostnaderna för hjälpsändningen beräk-
nas uppgå till 5800 euro.Om Du vill delta i frakt-
kostnaderna kan du betala till Nada Hope r.f, konto: 
FI03 4055 1020 0430 91. Insamlingstillstånd för Na-
da Hope r.f. RA/2019/332 Giltigt: 04.04.2019 - 
03.04.2021.  

I församlingshemmet tas också bidrag emot un-
der insamlingstiden.

BORGÅ Insamling

När man väntar på våren och på att coronapandemin 
ska ta slut kan man läsa Predikaren.
”Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen: en tid för födelse, 
en tid för död, en tid att plantera, en tid att rycka upp, en tid att dräpa, en tid att 
läka, en tid att riva ner, en tid att bygga upp, en tid att gråta, en tid att le, en tid att 
sörja, en tid att dansa, en tid att kasta stenar, en tid att samla stenar, en tid att ta 
i famn, en tid att avstå från famntag, en tid att skaffa, en tid att mista, en tid att 
spara, en tid att kasta, en tid att riva sönder, en tid att sy ihop, en tid att tiga, en 
tid att tala, en tid att älska, en tid att hata, en tid för krig, en tid för fred.”
Predikaren 3:1–8

ALLT HAR SIN TID
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Runebergsgatan 24, både i stora salen och i 
Café Ankaret.  
Lö 13.3. klo 13–13.30: Uppvaktning vid Hjälte-
gravarna med anledning av Vinterkrigets slut år 
1940, Claus Ståhlberg, Anne Hätönen.  
Sö 14.3 kl. 12.15: Strömmad gudstjänst. Med-
verkande: Eisentraut-Söderström, Hätönen, 
textläsare Benita Ahlnäs och Marit Björkbacka 

Kl. 13.30–14 och  14.15–14.45: Mässa i Dom-
kyrkan, Eisentraut-Söderström 
Må–fr kl. 9-16: Diakonimottagningen i Finska 
församlingshemmet, Lundag. 5. Mottagning 
enligt tidsbeställning per telefon 019-661 1241
Önskar du samtalsstöd? Ring diakoniarbetarna
Irina Lemberg, irina.lemberg@evl.fi, tfn 040 512 
5082
Ulrika Lindholm-Nenonen, ulrika.lindholm-ne-
nonen@evl.fi, tfn 040 747 2232
Ingegerd Juntunen, ingegerd.juntunen@evl.fi, 
tfn 040 624 

SIBBO
Mer information: på Sibbo svenska församlings 
hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi
Följ med informationen på församlingens 
hemsida: Våra gudstjänster strömmas på nätet 
och är inte öppna för församlingsmedlemmar. 
Du hittar både strömmade och bandade guds-
tjänster och evenemang på Youtubekanalen 
Kirkko Sipoossa – Kyrkan i Sibbo. 
Sö 7.3 kl. 12: Gudstjänst i Sibbo kyrka. Ström-
mas.
Sö 14.3 kl. 18: Kvällsgudstjänst i Söderkulla 
kyrka. Strömmas.

MELLERSTA  
NYLANDS PROSTERI
VANDA 
SÖ 7.3 kl. 10: Gudstjänst, Helsinge kyrka S:t 
Lars. M. Fagerudd, Camilla Wikstén-Rönn-
backa.
TI 9.3 kl. 12: S:t Martins pensionärskrets, Vir-
ta-kyrkan/Aalto. Inhiberad p.g.a. pandemin. 

SÖ 14.3 kl. 10: Gudstjänst, Helsinge kyrka S:t 
Lars. A. Paavola, A. Ekberg
TO 18.3 kl. 13: Sottungsby-Håkansböle pensi-
onärskrets, Håkansböle kyrka, Håkansbölev. 
48.
Max. 6 deltagare. 
Gudstjänster från Helsinge kyrka S:t Lars kl. 10 
strömmas via församlingens YouTube-kanal.
Utan närvarande församling.
BARNVERKSAMHET I KLUBBUTRYMMET  
Strömfårav. 13, Myrbacka
Pysselklubb för åk 1-3, ti och ons kl. 12-16.30.  
Barnvänlig hund på plats. Max. 6 deltagare. 
Mera info: t.f. barnledare camilla.koskinen@
evl.fi, 050 341 4964.  
ÖVRIGT  
Insamlingen Gemensamt Ansvar. I år fokuserar 
insamlingen på de äldres ekonomiska trång-
mål. Din hjälp behövs! Du kan delta i Vanda 
svenska församlings ”Gå, spring eller skida  
för de äldre!”. Du kan bidra med 1€/km. Ta ett 
foto från din springrutt och tagga med oss i 
sociala medier #vandasvenska #gemensam-
tansvar. Mera info på våra hemsidor.    
Bokning av jordfästningar ändras. Nya anvis-
ningar för bokning av jordfästningar i Vanda 
församlingar fr.o.m. 2.3.2021. Alla bokningar av 
jordfästningar sker via Gravkontoret, må–fre 
kl. 9–15, tfn 09 8306 220 vantaa.hautaustoi-
mi@evl.fi  Prästgårdsgränd 5, 01510 Vanda. För 
en avliden medlem i någon av Vanda försam-
lingar kan jordfästning bokas även via e-tjänst. 
Inloggningslänk till e-tjänst för bokning av 
jordfästningar: asiointi.vantaanseurakunnat.
fi/home. Minnesstund i församlingarnas ut-
rymmen bokas via Gravkontoret eller e-tjänst.  
Obs. Korrigering av Gravkontorets kontaktupp-
gifter ref. Kyrkpressen nr 4. 
Fortsatta åtstramade coronarestriktioner i 
kraft 22.2–14.3.2021. I församlingens utrym-
men får högst 6 personer vara närvarande vid 
kyrkliga förrättningar. Ansvarig personal och 
kyrkotjänstgörare är inte medräknade.

Börja från fröet
FÖRRA VECKAN anlände min fina click and grow 
växt-/örtkapselstation. Jag är vansinnigt dålig på att hål-
la saker vid liv. Jag har otaliga gånger försökt hålla bu-
tiksköpta örter vid liv men de dör på två, tre dagar. An-
tingen ger jag för lite vatten eller för mycket. Eller så får 
de inte tillräckligt med ljus.  

Nu tror jag att jag lyckas för jag har det rätta hjälp-
medlet, kapselstationen. Den ser till att örterna får rätt 
mängd ljus och rätt mängd vatten. Den signalerar när 
vattnet är slut och den ger ljus enbart i ett antal timmar, 
inte för mycket och inte för lite. Allting behöver ju vara i 
balans. I för mycket ljus kan vi inte vila, och i för myck-
et vatten drunknar vi.  

 
I PSALM 821 läser vi ”Guds frö behöver inte mycket, 
mitt hjärtas mull, Hans friska vatten och Andens ljus”. 
Vi får lita på att Gud vet vad vi behöver, när vi behöver 
det och hur mycket. Allting som just nu händer och sker 
kanske känns överväldigande, men vila i tron på att Gud 
vet hur vi hittar balans i det hela. Låt Gud vara din click 
and grow. Låt honom ta hand om dig. Ibland behövs det 
inget annat än ett tyst yttrande: ”Jesus”. Gud hör allting, 
hur tyst du än ropar på honom. Ifall du tycker att du in-
te tror tillräckligt eller är tillräcklig för Gud, eller kan-
ske inte alls tror på honom, så gör det ingenting. Gud är 
tillräcklig för dig och han mäter inte din tro. Börja från 
det lilla fröet, och låt det växa. Gud har planterat ett frö 
i dig, låt honom hjälpa det växa inom dig.  
 
JUST NU när vi är inne i fastetiden är det lämpligt att 
samtidigt tänka över våra liv. På vilket område i ditt liv 
kunde du växa, vad kunde du slopa som kanske inte är 
så bra för dig eller vad kanske står i vägen för dig för att 
nå Gud? Jag tycker om att säga Let Go and Let God. Man 
kunde väl översätta det ungefär med: Släpp taget och låt 
Gud verka i dig.

Sara George är diakoniarbetare i Sibbo svenska 
församling.

SARA GEORGE

KOLUMNEN

»Jag har otaliga gånger för-
sökt hålla örter vid liv.«

VANDA Nya anvisningar

Bokning av
jordfästningar
Nya anvisningar för bokning av jordfästningar 
gäller i Vanda församlingar från 2.3.2021. Al-
la bokningar av jordfästningar sker via Grav-
kontoret, må–fre kl. 9–15, tfn 09 8306 220, 
vantaa.hautaustoimi@evl.fi. Prästgårdsgränd 
5, 01510 Vanda. 

För en avliden medlem i någon av Vanda 
församlingar kan jordfästning bokas även via 
e-tjänst. Inloggningslänk till e-tjänst för bok-
ning av jordfästningar på: asiointi.vantaan-
seurakunnat.fi/home. 

Minnesstund i församlingarnas utrymmen 
bokas via Gravkontoret eller e-tjänst. Obs. 
Korrigering av Gravkontorets kontaktuppgif-
ter ref. Kyrkpressen nr 4.
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VANDA Lucas Snellman har flyttat 
runt en del i Svenskfinland.

– I Vanda har jag faktiskt bott längst 
av alla platser jag bott på. I höst blir 
det tjugo år.

Att det blev Vanda berodde på att 
han som nybliven präst fick ett för-
ordnande till Vanda svenska försam-
ling, där han sedan jobbade som för-
samlingspräst i sex år. 

– I och med att båda våra döttrar 
är födda här har vi fått uppleva de bi-
tar som hänger ihop med småbarns-
tiden i Vanda, såsom tillgång till råd-
givning, sjukvård, dagvård och sko-
la. Där märkte vi ganska tidigt att det 
som svenskspråkig är svårt att till ex-
empel få ett dagis som ligger nära. Det 
kräver ett skjutsande och bil. Och från 
att man startar från ytterdörren till 
att man själv är på jobbet kan det ta 
över en timme.

Familjen bor i området Björkhagen, 
och flickorna går i Kyrkoby skola ett 
par kilometer från hemmet.

– Det är en lite annorlunda skola 
än man tänker sig att det ska vara i 
storstadsområden. Den har 52 elever 
från klass ett till sex. Hela omgivning-
en är historisk och gammaldags, med 
Finlands äldsta ibrukvarande skola, 

gräsmattor och äppelträd. Själva mil-
jön stöder barnen i att vara som en li-
te större familj. Den har ett lugn som 
behövs när mycket annat är hektiskt.

Hans vänner i bland annat Öster-
botten har förvånats när han berät-
tat om skolmiljön.

– Oj, har ni det så där! säger många.
I Vanda finns ungefär 5700 svens-

ka invånare av totalt kring 230 000.
– När det gäller hobbyer på svenska 

finns det inte i samma utsträckning 
här som i svenskbygder. Och svensk-
språkiga jämnåriga för flickorna är 

främst skolkompisar. Men tvåsprå-
kighet är också en fördel; de får fins-
kan mer på köpet än vad jag fick. Van-
da har så många ansikten. Att vi har 
lika långt till Finlands äldsta ibruk-
varande skola som till ett av landets 
största köpcenter säger något om hur 
det är att bo i Vanda.

Mer ljus för varje dag
Lucas Snellman leder det svenska kom-
munikationsarbetet, och ett team på 
fem till sex personer, vid Kyrkostyrel-
sen. Till teamets ansvarsområde hör 

allt från radio- och tv-gudstjänster, 
andaktsprogram, webbsidor, sociala 
medier och kyrklig tidningstjänst. På 
grund av coronaläget görs det mesta 
nu på distans.

– Det har varit en jätteomställning 
att börja jobba helt digitalt. Det krävs 
också mer för att behålla den goda ar-
betsgemenskapen när vi inte ses fysiskt. 

– Det gäller att uppmuntra och en-
gagera, och inte falla in i uppgivenhet.

Årets vinter har gynnat läget.
– Det är vitt och vackert ute. Och varje 
dag lyser solen lite mer än dagen innan.

Lucas Snellman uppskattar den mysiga skolmiljön vid Kyrkoby skola i Vanda. FOTO: VICTORIA SNELLMAN

»I Vanda har jag 
faktiskt bott längst av 
alla platser jag bott på.«

Vandabo 
sedan 
tjugo år 
Lucas Snellman upp-
skattar många saker 
med Vanda, inte minst 
gammaldags och mysi-
ga miljöer. – Oj, har ni 
det så där! säger många 
jag berättar för. 
 
TEXT: ULRIKA HANSSON

Gift med Tove. Döttrarna Victoria 11 och Isabella 8.
Gör helst under ledig tid: Går på långpromenad, 
läser och lyssnar på poddar.
Favoritdevis: ”Jag säger ofta till mig själv och 
mitt gäng: Varje dag är en ny möjlighet!”

Lucas Snellman
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PÅ GÅNG LOKALT 
VÄSTÅBOLAND, ÅBO 

MARIEHAMN, JOMALAÅBOLAND-ÅLAND

Den här niobarnsfamiljen fick bland annat en handstickad filt som donation. FOTOn: Sune HäggblOm Familjen gläds åt att taket inte läcker längre. 

Här får ett slitet hus ett nytt tak. 

JOMALA Sedan slutet av 90-talet har 
Sune Häggblom engagerat sig i att 
koordinera och köra hjälpsändning-
ar till Baltikum.

– Det började med att en bekant 
dam, vars föräldrar kom från en by 
väster om Riga, bad mig hjälpa till att 
få grejer till sin hemby.

Först var det främst den byn som 
hjälpsändningarna riktades till, se-
nare blev de flera. Mest handlar det 
om kläder, men också om till exem-
pel madrasser och sängkläder.

– Det är kallt i Lettland om vintrar-
na och golven är dragiga. Så vi har bett 
om att få täcken, lakan, handdukar och 
mattor.

Han har samlat ett gäng som åkt 
till Lettland ungefär fyra gånger om 
året. Senast, när coronaepidemin re-
dan var ett faktum, tog Sune Hägg-
blom själv flyget. Varorna fraktades 
av en chaufför som kommit med va-
ror från Lettland till Åland, och se-
dan mot en liten ersättning fyllde bi-
len med grejerna som skulle till Lett-
land och körde dem dit.

– I Lettland såg sedan jag och mina 
lokala hjälpredor till att varorna kom 
till rätt ställen.

Maiga Minzonnoka, Aija Zägmae 
och Valdis Strods hör till de lokala 
som är speciellt hjälpsamma, berät-
tar Häggblom.

När han reste hade Häggblom med 
sig två stora resväskor med sådant 
som folk stickat på Åland – bland 
annat en handstickad filt.

– Vi kom till en niobarnsfamilj, och 
mamman virade täcket runt sig. En 
av familjens flickor kröp också un-
der och tittade fram. Jag önskar att 
jag kunnat ge varje barn en egen filt! 
säger han.

Landsbygden utarmas
Under åren har han träffat många 
familjer och lärt känna människor 
i många små avkrokar av Lettland.

– Det är ute på landet som de allra 
fattigaste familjerna bor.

Vad är det som gjort att du orkat 
hålla på med det här så länge?
– Det har jag funderat på många gång-
er! Jag tänker att vi har det så bra här 
på Åland att vi kan ägna lite tid åt 
andra. Många letter kommer hit och 
jobbar, riktiga yrkesmän. Men byar-
na blir tomma. Där finns bara pensi-
onärer och alkoholister kvar. Lands-
bygden blir utarmad och de familjer 
som stannar kvar har det svårt.

Ett annat projekt som ligger ho-
nom särskilt varmt om hjärtat är en 
familj som behövde ett nytt tak till 
sitt hus.

– De klagade inte på taket, men vi 
såg ju att det läckte.

Han lyckades få takplåt som do-
nation, och på sommaren blev taket 
reparerat av ett lokalt byggföretag.

– Familjen fick ett nytt tak till jul!

Han hjälper de fattigaste  
I Lettland är landsbygden utarmad och de fattigaste 
familjerna har det svårt. Dit vill Sune Häggblom åka 
med varor som ålänningar donerat.

TEXT: SOFIA TORVALDS

Sune Häggblom med en filt som åländ-
ska damer stickat för hand. Fler filtar 
ska nämligen skickas iväg. I bakgrun-
den grejer som Sune samlat in och som 
körs till Lettland denna vecka.  
FOTO: erika brenner
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Öppen kyrka!
Tisdagar kl. 17.00–19.00 och torsdagar kl. 12.00–
14.00 i S:t Görans kyrka. Kom för en stilla stund, 
tänd ett ljus eller kom och prata med oss – vi finns 
för dig. Om du behöver vänta en stund vid ditt be-
sök är det för att vi följer rådande restriktioner.
Välkommen! (Med reservation för ändringar.)

Minimässor i Pargas
Pargas församlingsdistrikt er-
bjuder möjlighet till natt-
vardsfirande i form av 
minimässor för små grup-
per, max 8 deltagan-
de per grupp, söndagen 
den 7 mars kl. 12 och kl. 
13 samt även andra tider vid 
behov.

Grupper kan samlas parallellt i kyrkan och Agri-
colakapellet, så alla som vill fira nattvard får möjlig-
heten. Meddela ditt intresse att delta senast fredag 
5.3 till pastorskansliet, tfn 040 312 4410. 

Måla in ditt liv i korset
Retreatdag med iotakorsmålning 
inför Stilla veckan, lördagen den 
27.3 kl 9–17 i Olofsgården.

Iotakorset är en själavårdstra-
dition från 400-talets Egypten 
och målas meditativt i olika färger, 
där varje färg har sin egen betydelse. Vi följer 
tidebönernas rytm under dagen och avslutar 
med Vesper ca kl 17.

Ledare: Stig Petrone. Pris: Lunch och ma-
terial (papyruspapper) till självkostnadspris 
(max 15 euro). Anmälan senast torsdag 18.3 till 
kansliet. Läs mer på jomala.evl.ax. Retreatda-
gen ordnas om smittläget tillåter.

MARIEHAMN Stilla stund VÄSTÅBOLAND Nattvard JOMALA Retreatdag

ÅBOLANDS  PROSTERI
 
VÄSTÅBOLAND
Väståbolands svenska församling:  
Alla församlingens gudstjänster sänds över internet på 
församlingens sida på Facebook www.facebook.com/
vasfor. Direktsändningarna hittas även i Facebookflödet 
på startsidan i församlingens webbsidas videoportal 
www.vastabolandsforsamling.fi/video. 
Sö 7.3 kl. 11: Gudstjänst i Korpo kyrka med kaplan Esa 
Killström och kantor Mikael Granlund. Begränsat antal 
deltagande. Gudstjänsten spelas in och sänds kl. 15 på 
församlingens webbkanaler. 
– kl. 11: Mässa i Nagu kyrka med kaplan Kjell Granström 
och kantor Robert Helin. Begränsat antal deltagare. 
– kl. 11 & kl. 12: Minimässor i Pargas kyrka med kyr-
koherde Harry S. Backström och kantor Hanna Leh-
tonen. Anmäl ditt deltagande till pastorskansliet. Fler 
minimässor ordnas vid behov. 
On 10.3 kl. 18: Vesper i fastetid från Pargas kyrka. Text-
läsning och förbön av kyrkoherde Harry S. Backström. 
Aftonsång tillsammans med körsångare från Pargas 
kyrkokör under ledning av kantor Hanna Lehtonen. 
Sö 14.3 kl. 10: Direktsänd gudstjänst från Pargas kyrka 
med tf. kaplanen i Pargas Pär Lidén, tf. församlingspas-
tor Päivi Nuotio-Niemi och kantor Hanna Lehtonen. 
On 17.3 kl. 18: Vesper i fastetid från Pargas kyrka med 
tf. kaplanen i Pargas Pär Lidén och sångare från Pargas 
kyrkokör.

ÅBO
sön 7.3:
- kl 12: Gudstjänst via www.virtuaalikirkko.fi. Wikstedt 
(pred), Bäck (lit), Söderlund.
- kl 13-14: Präst på plats i Domkyrkan för samtal och 
enskild nattvard.
- kl 13.30: Pilgrimsvandring. Välkommen med på en 
vandring med start från Domkyrkans trappa. Vi delar in 
oss i mindre grupper och vandrar ca 1,5 timme. Vi firar en 
andakt på vägen, man kan gärna ta med en egen kyrk-
kaffematsäck. Vi använder munskydd under vandringen.
- kl 16 och 17: Söndagsmässa, Aurelia. Välkommen att 
fira en kort, enkel mässa i Aurelias första våning. Max 
antal deltagare enligt gällande restriktioner. Anmäl dig 
gärna på förhand till Mia Bäck via mia.back@evl.fi eller 
040 3417 466. Föranmälda gudstjänstfirare har före-
träde, övriga i mån av plats. Vi önskar att du använder 
munskydd för att skydda de andra deltagarna.
tis 9.3:
- kl 14.30-18: Ungdomshålan, Aurelia eller online. Kon-
takta Laura Kota-aho laura.kota-aho@evl.fi för mera 
information.

FO
TO

: PEXELS

När man väntar på våren och på att coronapandemin 
ska ta slut kan man läsa Predikaren.
”Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen: en tid för födelse, 
en tid för död, en tid att plantera, en tid att rycka upp, en tid att dräpa, en tid att 
läka, en tid att riva ner, en tid att bygga upp, en tid att gråta, en tid att le, en tid att 
sörja, en tid att dansa, en tid att kasta stenar, en tid att samla stenar, en tid att ta 
i famn, en tid att avstå från famntag, en tid att skaffa, en tid att mista, en tid att 
spara, en tid att kasta, en tid att riva sönder, en tid att sy ihop, en tid att tiga, en 
tid att tala, en tid att älska, en tid att hata, en tid för krig, en tid för fred.”
Predikaren 3:1–8

ALLT HAR SIN TID



18  19 KYRKPRESSEN NR 5 • 4.3.2021 KYRKPRESSEN NR 5 • 4.3.2021

Vad betyder 
vatten för dig?
Under fastetiden i år ordnas kam-
panjen Ekofasta med temat Vårda 
vattnet. Kom med och samtala över 
Teams om vattnets betydelse i våra 
liv. Vi utgår från en samtalsmetod 
som utvecklats av stiftelsen Dialog-
paus. Samtalen ordnas 11.3 och 18.3 
kl. 17.30–19.00. Läs mer om evene-
manget på vår hemsida  
www.abosvenskaforsamling.fi. 
Anmäl dig senast dagen innan per mejl
till maria.d.bjorkgren-vikstrom@evl.fi

ÅBO Samtal

- kl 19: Unga vuxna online. Kontakta Laura Kota-aho 
laura.kota-aho@evl.fi för mera information.
tor 11.3:
- kl 10-11.30 Familjecafé utomhus, Aurelias innergård. 
Max antal deltagare enligt gällande restriktioner. An-
mälning senast 10.3 till Mari Nurmi 040-3417 469. Max 
10 deltagare förutom tjänstgörande.
- kl 17.30: ”Vad betyder vatten för dig?” Kom med och 
samtala via Teams om vattnets betydelse i våra liv. Läs 
mer om evenemanget på www.abosvenskaforsamling.
fi. Anmäl dig senast 10.3 till maria.d.bjorkgren-vik-
strom@evl.fi
sön 14.3:
- kl 12: Gudstjänst via www.virtuaalikirkko.fi. Audas 
(pred), Wikstedt (lit), Danielsson. En kvartett från Åbo 
Damkör medverkar med sång.
- kl 13-14: Präst på plats i Domkyrkan för samtal och 
enskild nattvard.
- kl 13.30: Pilgrimsvandring. Välkommen med på en 
vandring med start från Domkyrkans trappa. Vi delar in 
oss i mindre grupper och vandrar ca 1,5 timme. Vi firar 
en andakt på vägen, man kan gärna ta med en egen 
kyrkkaffematsäck. Vi använder munskydd under vand-
ringen.
- kl 16 och 17: Söndagsmässa, Aurelia. Välkommen att 
fira en kort, enkel mässa i Aurelias första våning. Max 
antal deltagare enligt gällande restriktioner. Anmäl dig 
gärna på förhand till Emma Audas via emma.audas@
evl.fi eller 040 3417 757. Föranmälda gudstjänstfirare har 
företräde, övriga i mån av plats. Vi önskar att du använ-
der munskydd för att skydda de andra deltagarna.
tis 16.3:
- kl 14.30-18: Ungdomshålan, Aurelia eller online. Kon-
takta Laura Kota-aho laura.kota-aho@evl.fi för mera 
information.
- kl 19: Unga vuxna online. Kontakta Laura Kota-aho 
laura.kota-aho@evl.fi för mera information.
tor 18.3:
- kl 10-11.30 Familjecafé utomhus, Aurelias innergård. 
Anmälning senast 10.3 till Mari Nurmi 040-3417 469. 
Max antal deltagare enligt gällande restriktioner.
- kl 17.30: ”Vad betyder vatten för dig?” Kom med och 
samtala via Teams om vattnets betydelse i våra liv. Läs 
mer om evenemanget på www.abosvenskaforsamling.
fi. Anmäl dig senast 17.3 till maria.d.bjorkgren-vik-
strom@evl.fi

ÅLANDS PROSTERI
 
JOMALA
Församlingen följer med smittläget och följer de re-
kommendationer som gäller. För tillfället får max 10 
personer delta i verksamheten. Söndagsmässorna 

direktsänds på Facebook. Vi vill ändå göra det 
möjligt för så många som möjligt att delta 
även på plats. Vill man delta fysiskt i mässan  
kan man anmäla intresse till ansvarig präst 
(Stefan 018 328 311 eller Laura 018 328 312). 
Vid behov firar vi flera mässor / helg.
För mer information följ med församlingens 
hemsida (jomala.evl.ax) och Facebook-sida 
(facebook.com/jomalaforsamling). 
Mässor och andakter: 
All verksamhet äger rum i S:t Olofs kyrka om 
inte annat anges. Gudstjänsterna direktsänds 
också på församlingens Facebook-sida (face-
book.com/jomalaforsamling). 
Fre 5.3 kl 18.00: Kvällsmässa inför helgen. An-
mäl deltagande till Laura.
Sön 7.3 kl. 11.00: Högmässa – 3 s i fastan, 
Jesus segrar över ondskans makter (Ocu-
li) Stefan Äng, Eva-Helena Hansen, Anette 
Karlsson-Karlsson. Anmäl deltagande till Ste-
fan. Kollekt: DUV r.f. 
Lör 13.3 kl. 18.00: Helgmålsvesper Ingen an-
mälan. 
Sön 14.3 kl. 11.00: Högmässa –4 s i fastan , 
Livets bröd (Midfastosöndagen, Laetare) Lau-
ra Serell, Eva-Helena Hansen, Anette Karls-
son. Anmäl deltagande till Laura.  
Kollekt: Församlingsförbundet r.f. 
Övrig verksamhet: 
Tyst meditation: tisdagar (9.3/16.3) i fastan 
kl. 19.30 i Olofsgården. Anmälan till tabi-
tanordberg@gmail.com. Max 10 personer/
tillfälle.
Gregoriansk sång: måndag 8.3 kl 19 i kyrkan. 
Anmälan till Henrika Lax.

MARIEHAMN
Vardagar kl. 08.30-08.50: Morgonbön/med-
itation i S:t Görans kyrka.
SÖ 07.03 kl. 11.00: Högmässa, ENDAST li-
vestreamas på församlingens Facebook-sida.
ON 10.03 kl. 14.00: Önskepsalmen, li-
vestreamning på församlingens Facebok-si-
da.
LÖ 13.03 kl. 10.00: Katolskmässa i S:t Mår-
tens kyrka.
SÖ 14.03 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans 
kyrka. Livestreaming på församlingens face-
book sida.
TO 18.03 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t Görans 
kyrka.
TO 18.03 kl. 12.00: Sopplunch på Margareta-
gården.Med reservation för ändringar. 
Kyrktaxi till gudstjänst, tfn 018-19500.

Fönstret 
mot himlen
I VÅR vindstrappa hänger en ikon med Maria och Je-
susbarnet. Vid första anblick kan den te sig lite malpla-
cerad. Handmålad med guldbakgrund hänger den där 
på väggen, alltid lite snett eftersom huset är av en sådan 
årsmodell att det är näst intill omöjligt att få något att 
se ut att hänga rakt. Där tittar de, Maria och Jesusbar-
net, ner på klädhögar som samlats, halvvägs på väg till 
klädskåp eller till tvättkorgen, och på dammråttor som 
fått överleva alldeles för länge.

 
JAG LÄRDE mig en gång att ikoner i ortodox tradition 
är fönster mot himmelriket. Men tanken är inte i första 
hand att de är fönster som vi tittar ut igenom, bort från 
vår jämngråa vardag in i en himmelsk verklighet som vi 
kan längta efter men aldrig uppnå på den här sidan gra-
ven. I första hand är ikonerna fönster genom vilka det 
himmelska ljuset bryter in i vår värld. Det bryter in i vår 
jämngråa vardag och ger den färg och ljus och liv.

 

DET BRUKAR jag tänka på, då jag går upp eller ner för 
trappan. Där hänger ett fönster mot himmelriket. Lite 
himmelskt ljus strålar in över klädhögar och dammråttor 
och över vardagen med allt vad den för med sig av stress 
och jäkt och tusen saker som borde göras. Där strålar li-
te av det himmelska ljuset in med Guds nåd, frid och väl-
signelse, med tro, hopp och kärlek. Så kanske är det än-
då så att det är precis där, bland klädhögar och damm-
råttor, som fönstret mot himlen behövs som allra mest.

Kanske är ikonen med Maria och Jesusbarnet inte så 
malplacerad där på väggen i trappan i alla fall?

Stefan Äng är kyrkoherde i Jomala församling.

STEFAN ÄNG

KOLUMNEN

»Bland klädhögar och 
dammråttor behövs kanske 
fönstret mot himlen mest.«



20  MB KYRKPRESSEN NR 5 • 4.3.2021 KYRKPRESSEN NR 5 • 4.3.2021

ÅBOLAND-ÅLAND

Det är inte 
bra för 
församlings-
tillhörigheten 
om folk 
känner sig 
påtrampade 
lokalt, säger 
Yngve Lind-
qvist. FOTO: 
HANNA LINDQVIST

NAGU Yngve Lindqvist fick sitt engagemang 
för kyrkan med modersmjölken.

– Jag följde med till Nagu kyrka under alla 
de stora högtiderna redan som barn. På den 
tiden fanns det inte bilar i vart och vartan-
nat hushåll. Så vi åkte kyrkbuss, minns han.

Själv bor han fortfarande kvar i barndoms-
hemmet, ungefär 10 kilometer åt Korpohål-
let från Nagu kyrka.

– Jag kommer framför allt ihåg julmorgnar-
na, då kyrkan var överfull. Det kom tre kyrk-
bussar till julottan – två från Storlandet och 
en från Lillandet.

På 90-talet lockades han med som kandi-
dat i församlingsvalet och blev invald till kyr-
korådet och kyrkofullmäktige i Nagu. Efter 
sammanslagningen satt han med en period 
i gemensamma kyrkorådet, och sedan i ka-
pellrådet i Nagu och församlingsrådet i Vä-
ståboland.

– På sätt och vis var det roligare att sitta 
med i församlingsrådet då Nagu var en själv-
ständig församling. Det kändes närmare på 
många vis. Nu blir det lite så att vi ska försö-
ka bevaka skärgårdsförsamlingarnas intres-
sen i den stora församlingen – och det är in-
te riktigt samma sak.

Jobbar för Nagu
Tidigare kände han att han som församlings-
rådsmedlem hade mer makt att påverka. Men 
han påpekar att också kapellråden har stor 
makt – om de tar sig den makten.

– Till en början fick vi jobba ganska myck-
et för att verkligen kunna påverka frågor som 
berörde Nagu i gemensamma kyrkorådet. Vi 
fick kräva att frågor först skulle behandlas av 
kapellrådet, och först sedan gå till gemensam-
ma kyrkorådet.

Han berättar att en av stridsfrågorna hand-
lade om fastigheter. Nagu församling hade 
ganska mycket mark och utarrenderade tom-
ter.

– Det var en mjölkko som vi inte vill stry-

Bygger lokala 
nätverk
Yngve Lindqvist brinner för att Nagubor-
na ska känna att det är nära till kyrkan. 
Sedan 90-talet har han som förtroende-
vald bevakat hemortens intressen.

TEXT: SOFIA TORVALDS

»Kapellråden har makt.«

pa för att få en kortsiktig vinst.
Just nu jobbar man mycket med försam-

lingens strukturer. Också där tycker Yngve 
Lindqvist att det är viktigt att bevaka de lo-
kala intressena.

– Det finns krafter som arbetar för att få bort 
kapellråden, eftersom de upplevs som broms-
klossar. Men vi i skärgården håller samman 
och har våra egna nätverk.

Själv tycker han att det är viktigt att folk kan 
påverka vad som sker i församlingen också på 
lokalplan. Det är viktigt att ha en egen präst, 
kantor och församlingsmästare.

– Det är inte bra för församlingstillhörighe-
ten om folk lokalt känner sig påtrampade. Då 
finns det risk för att de röstar med fötterna.

Just nu längtar han allra mest efter att coro-
naepidemin ska ta slut och man ska kunna 
återgå till normal församlingsverksamhet.

– Och så hoppas jag att församlingen får 
sådana medarbetare som verkligen vill job-
ba för den.
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Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Närpes prosteri utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Ansvarig redaktör: Pian Wistbacka, narpes@kyrkpressen.fi,  
tfn 040 831 5797. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna.

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

SYDÖSTERBOTTEN

Verksamhetsrådet har idéat fram många in-
tressanta planer. Anders Wenman är ivrig att 
kunna köra igång när läget ljusnar. 

– Innan coronan slog till hann vi ha en 
psalm-allsångskväll på Hotel Red & Green, 
och det var väldigt uppskattat. Mera sånt blir 
det säkert. Idéer finns!

Brinner för musiken
Musiken är ett av Anders Wenmans särintres-
sen och han har gjort insatser också inom mu-
siklivet. Bland annat har han ordnat tre väl-
görenhetskonserter själv, alla med Hurriga-
nes-tema. De första arrangerades till förmån 
för Österbottens cancerförening och De Ut-

vecklingsstördas Väl (DUV). En tredje konsert 
ordnades till förmån för Närpes sjukvårdsfond 
i samband med hans 50-årsfest.

Temat kommer sig av att Anders Wenman är 
ett stort fan av det finska bandet Hurriganes. 
Sedan han såg dem i tv på julannandagen 1974 
har han lyssnat på dem så gott som dagligen. 

– Det som jag inte vet om Hurriganes behö-
ver man inte veta!

I planerna finns en ny välgörenhetskonsert, 
men nästa gång blir det troligen med något 
annat tema.

– Jag känner en bra gitarrist i Sverige som 
jag funderar på att ta hit när coronaläget änt-
ligen är över.

Naturen och 
musiken ger 
Anders Wen-
man harmoni. 
FOTO: PRIVAT

NÄRPES  Han är själv nykter alkoholist och 
vet hur viktigt det är att bli bemött på rätt sätt. 

– Nu har jag varit nykter i snart 23 år.
Anders Wenman var blyg som ung, och 

började dricka för att samla mod. Han var i 
19–20-årsåldern när problemen började synas 
på allvar. För att kunna bryta med alkoholis-
men krävdes hjälp av AA, föräldrar och sys-
kon, och inte minst av Pixne-kliniken. 

– Den gav bra verktyg. Ändå blir man inte 
nykter av att vara där, utan man måste själv 
lära sig att använda verktygen. Man måste 
vilja själv. Ta en dag i taget. Småningom blir 
dagarna till år, och åren läggs till varandra. 

– Alla kan lyckas, det finns inga hopplösa 
fall! Men viljan måste finnas där. 

Anders Wenman trivs vid havet och i sko-
gen. 

– Naturen ljuger inte. Naturen är sann.
Bär- och svampplockningen har varit en 

bidragande faktor till att han lyckats hålla 
sig nykter, menar han. I fjol blev skörden he-
la 800 liter trattkantareller, 100 liter lingon 
och 100 liter gula kantareller. Största delen 
säljer han vidare. 

Varför är församlingen viktig?
– För gudstjänsterna och nattvarden … Det är 
viktigt att kyrkan är öppen för alla, att alla är 
välkomna! Man tänker inte alltid på att kyr-
kan och diakonin är en så bra hjälp i många 
sammanhang, bland annat för dem som inte 
har mat på bordet alla dagar.

Anders Wenman trivs med att göra en in-
sats där det behövs.

– Jag har varit kyrkvärd flera gånger. Men i 
och med coronaläget ligger ju verksamheten 
nere.

”Viktigt att 
kyrkan är öppen  
för alla”
Anders Wenman är aktiv i kyrkofullmäk-
tige och verksamhetsrådet i Närpes för-
samling. Han vill att alla ska få känna sig 
välkomna i församlingen. 

TEXT: PIAN WISTBACKA

»Mitt 
livsmotto: 
Behandla 
andra så 
som du  
vill bli be- 
handlad 
själv.«

Bor i Bäckliden, Närpes.
Pensionär, medlem i kyrko- 
fullmäktige och verksam-
hetsrådet i Närpes församling. 
Intresserad av musik, natur-
liv, bär- och svampplockning. 
Plockade 800 liter trattkan-
tareller under fjolåret!

Anders Wenman
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MALAX Bön

Önskan om förbön
Via vår hemsida, www.malaxforsamling.fi, är det nu 
möjligt att fylla i en Önskan om förbön. Du får va-
ra anonym. Förbönen går också bra att lämna i ett 
kuvert i postlådan eller ringa och förmedla via nå-
gon anställd. Förböner som kommer in under veck-
an ber vi för i söndagens gudstjänst. Förbön är en 
stark kraft, det är vår tro, och en församling i förbön 
är Guds helande kraft.

Dagen innehåller många tillfällen till bön. Önskan 
att be är en bön i sig. Be där du är fysiskt, psykiskt 
eller geografiskt. Gud är överallt. Det finns många 
sätt att be på. Välj ditt eget. Man behöver inte oroa 
sig för ord eller formuleringar. Bön är ett lyssnande. 
När din egen bön känns svår får du räkna med för-
samlingens gemensamma bön för sin medlem, ge-
nom en Önskan om förbön.

– Det har den varit genom alla år. Jag funde-
rar alltid på vad Jesus skulle ha gjort.
 
Om han satt där i samma rum som du nu, 
hurdan tror du han hade varit?
– Kärleksfull och god, sådan ser jag honom 
framför mig. Och att jag får komma till ho-
nom i alla situationer sådan som jag är, led-
sen, glad, sjuk eller eländig. 

Som missionärer i Tanzania fick Kerstin och 
maken Erik Vikström se också livets skuggsi-
dor. Hennes tro har ibland naggats i kanterna 

när hon sett lidande på nära håll.
– Men kärnan har jag aldrig mist.
– Det jag tagit med mig är hur människor 

orkar leva vidare i fattigdom och svårigheter, 
hur tron bär dem vidare. Tänk om vi här kun-
de ha samma starka tro, och inse hur bra vi har 
det som får leva i ett land utan krig och svält.

Hon har en devis som hon försöker leva enligt.
– En medmänniska som ber mycket sa till 

mig en gång: ”Du ska nämna och lämna, lita 
på att Herren sköter det.” Det är inte så lätt, 
men man måste försöka.

Kerstin Vik-
ström har haft 
varierande 
uppgifter som 
lärare, missio-
när, mamma 
till fyra och 
värdinna i bi-
skopsgården. 
FOTO: ERIK VIK-
STRÖM

BORGÅ Kerstin Vikström befinner sig i fri-
tidsbostaden i Kronoby när hon blir uppringd 
för en intervju.

– Det är så härligt! Vi har en lägenhet här och 
är omgivna av skog på alla sidor, säger hon. 

Tron fick hon med modersmjölken, och att 
engagera sig som frivillig i församlingen föll sig 
väldigt naturligt.

– Det var en väckelse bland ungdomar här i 
Österbotten på 1950-talet. De gav stort ansvar 
i Kronoby församling när jag var ung. Jag fick 
genast uppgifter och ledde olika barngrupper 
till exempel. Jag upplever att det fortsättnings-
vis är likadant: vart du än kommer och vill gö-
ra frivilligarbete så får du ansvar.

Just nu leder hon en missionskrets i Borgå 
svenska domkyrkoförsamling. 

– Vi håller andakter, sjunger psalmer, tar del 
av missionärernas rundbrev och samtalar. Det 
uppstår väldigt fina och djupa diskussioner! Vi 
har också samlat in över hundra euro per gång 
till missionen, trots att vi inte är så många. Det 
är väldigt generösa människor.

Som lärare och missionär har hennes hjär-
ta alltid funnits främst hos kvinnor och barn. 
Som värdinna i biskopsgården lärde hon sig en 
viktig sak.

– Att vara värdinna i biskopsgården i 24 år och 
ha familj och jobb samtidigt var inte helt lätt alla 
gånger. Då lärde jag mig att man måste planera!

Vad skulle Jesus ha gjort?
Hon beskriver sin tro som väldigt Jesuscentrerad.

”Kärnan har jag 
aldrig mist” 
Kerstin Vikström slutar aldrig att förund-
ras över hur tron bär de människor som 
lever i svårigheter. Frivilligarbete har all-
tid varit en livsstil för henne.

TEXT: ULRIKA HANSSON

»Tänk 
om vi här 
kunde ha 
samma 
starka 
tro.«

Har jobbat som lågstadielärare och missionär.
Familj: Gift med Erik Vikström, fyra barn, åtta 
barnbarn och tre barnbarnsbarn.
Längtar efter: Ett slut på coronan så hon får 
krama om alla barn och barnbarn.

Kerstin Vikström
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Vilsen men inte 
borttappad
KÄNNER DU DIG vilsen ibland? Tycker du att vägen 
i livet känns krokig och snårig? Har du tappat fokus el-
ler glädjen? Livet känns ibland svårt. Vi kan ha vår blick 
fäst på ett mål, men vägen dit är krävande och när vi väl 
är där kanske vi inser att det inte är där vi finner lyckan. 
Vi tappar fotfäste, står rådlösa. Vi vet inte hur vi ska stäl-
la kompassen då vi plötsligt står utan mål. Ibland går det 
åt skogen, man vill dra dit pepparn växer eller gå hem 
och dra något gammalt över sig. Bara det skulle hjälpa … 

NÄR VI SJÄLVA upplever att vi misslyckats totalt, vi är 
ur kurs i livet eller en viktig del i livet går i kras får vi för-
söka se livet ur ett större perspektiv. När vi gör det på-
minns vi om att livet består av gott och blandat. För att 
åskådliggöra detta kan man ta en tråd som ska symbo-
lisera livet. För varje stor händelse i livet knyter man en 
knut vid tidpunkten på tråden. En knut sätts för både 
positiva och negativa händelser, vardera med egen färg. 
Knutarna blir kanske många eller stora, men du kan 
se tillbaka på dem och känna att du tog dig igenom det 
svåra. Du klarade det och troligtvis blev du både starka-
re och visare av det du gått igenom. Förmodligen har de 
positiva händelserna gett dig kraft som hjälpt dig ta dig 
igenom de svåra. Denna uppgift kan bara göras för den 
tid vi levt – tack och lov känner vi inte till de knutar som 
följer med de dagar vi inte sett.   

I stunder då vi upplever oss ha misslyckats och är ut-
slängda ur våra sammanhang ska vi påminna oss om att 
vi ändå inte har förlorat vår plats i Guds plan. Vi får leva 
i tron att Gud har en plan för oss och våra liv och när det 
stormar ska Han ge oss kraften vi behöver för att tryggt 
ta oss i hamn. Åtminstone för mig är det en mycket trös-
tande tanke. 

Inga-Lene af Hällström är vikarierande diakon i 
Kristinestads svenska församling.

INGA-LENE AF HÄLLSTRÖM

KOLUMNEN

»Gud har en plan för oss 
och våra liv.«

NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS
Församlingens gruppverksamhet är pausad fram 
till 28.3. 
Gudstjänsterna kan avlyssnas via internet på 
www.korsnasforsamling.fi
Sö. 7.3. Gudstjänst, Guy Kronqvist, Deseré Gran-
holm (tillgänglig från kl. 16)
Sö 14.3. Gudstjänst, Janne Heikkilä, Deseré Gran-
holm (tillgänglig från kl. 16)
 
KRISTINESTAD
www.kristinestadssvenskaforsamling.fi
Munskydd rekommenderas vid gudstjänster och 
förrättningar. 
Max. 10 personer.
Lö 6.3 kl. 18: Helgmålsbön i Krs kyrka, strömmas 
som ljudfil på hemsidan. Norrback Daniel.
Sö 7.3 kl. 10: Gudstjänst i Kyrksalen i Lfds förs.
hem. Predikant Stig-Erik Enkvist, liturg Norrback 
Daniel, kantor Bergqvist Raili.
Sö 7.3 kl. 12: Gudstjänst i Krs kyrka, strömmas 
som ljudfil på hemsidan. Predikant Stig-Erik En-
kvist, liturg Norrback Daniel, kantor Bergqvist 
Raili.
On 10.3 kl. 08:45 Morgonbön i Krs kyrka. Norr-
back Daniel.
Lö 13.3 kl. 18: Helgmålsbön i Krs kyrka, bara med-
verkande deltar. Strömmas som ljudfil på hemsi-
dan. Engström Markus.
Sö 14.3 kl. 12: Gudstjänst i Krs kyrka, bara med-
verkande deltar. Strömmas som ljudfil via hem-
sidan. 
Engström Markus, Martikainen Anna Karin.
Sö 14.3 kl. 13:15 Möjlighet till nattvard i Krs kyrka, 
vänligen boka tid på förhand: Markus Engström 
0503589797.
On 17.3 kl. 08:45 Morgonbön i Krs kyrka. Norrback 
Daniel.

NÄRPES 
www.narpesforsamling.fi
Gudstjänsterna i samtliga kyrkor sänds endast 
televiserade via kyrkkanalen.
Morgonandakter sänds må–fr kl. 9.30 från När-
pes kyrka, kan ses via kyrkkanalen eller via länk 
på hemsidan. Veckans sång på Instagram, varje 
fredag i februari o mars. Veckans barnsång på Fa-
cebook och Youtube-kanalen varje måndag. Barn 
ur Glad Ton sjunger.

Närpes
Lö 6.3 o 13.3 kl. 18: Aftonmusik i S:ta Maria, S. 
Lindén orgel. 
Sö 7.3 kl. 12: Televiserad gudstjänst, Audas-Will-

man, Lindén-Liljehage. 
On 10.3 kl. 18: Onsdagsmässa Audas-Willman, 
Lindén-Liljehage. Kort nattvardsmässa firas 
med beaktande av säkerhet och trygghet, högst 
tio deltagare. Frågor och anmälan på förhand 
till Ann-Mari Audas-Willman 0500 269 789 el. 
ann-mari.audas-willman@evl.fi 

Pörtom
Sö 14.3 kl. 12: Televiserad gudstjänst Ingvesgård, 
Jakobsson, Heikkilä.

Övermark
To 11.3 kl. 18: Kvällsmässa Jakobsson, Heikkilä. 
Kort nattvardsmässa firas med högst tio deltaga-
re. Frågor och anmälan på förhand till Marcus Ja-
kobsson 040 711 7681 el. marcus.jakobsson@evl.fi

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ
Sö 7.3 kl. 14: Filmad gudstjänst via Lokal-TV och 
på Malax kyrkliga samfällighets youtube-kanal i 
samarbete mellan Bergö, Malax och Petalax för-
samlingar, från Bergö församling. 
Sö 14.3 kl. 14: Filmad gudstjänst via Lokal-TV och 
på Malax kyrkliga samfällighets youtube-kanal i 
samarbete mellan Bergö, Malax och Petalax för-
samlingar, från Bergö församling.

MALAX
SÖ 7.3 kl. 10: Nattvardsgudstjänst i kyrkan. Filmas 
inte. Norrback, Lax. Anmäl ditt deltagande till tfn 
050-598 1700. Högst 10 personer närvarande, och 
gudstjänsten upprepas vid behov. 
SÖ 7.3 kl. 14: Gudstjänst från Bergö kyrka som 
strömmas via Malax-TV, Facebook och Youtube. 
Englund, Brunell.
SÖ 14.3 kl. 12: Finsk gudstjänst som strömmas via 
Malax-TV, Facebook och Youtube. Tornberg, Lax.
SÖ 14.3 kl. 14: Gudstjänst från Bergö kyrka som 
strömmas via Malax-TV, Facebook och Youtube. 
Englund, Lax.
TI 16.3 kl. 19: Amici via Facebook chat. Anmälan 
till 050-598 1700. Vi diskuterar aktuellt och gam-
malt inom teologi, psykologi och filosofi.  

PETALAX
Sö 7.3 kl. 14: Filmad gudstjänst via Lokal-TV och 
på Malax kyrkliga samfällighets youtube-kanal i 
samarbete mellan Bergö, Malax och Petalax för-
samlingar, från Bergö församling. 
Sö 14.3 kl. 14: Filmad gudstjänst via Lokal-TV och 
på Malax kyrkliga samfällighets youtube-kanal i 
samarbete mellan Bergö, Malax och Petalax för-
samlingar, från Bergö församling.

KRISTINESTAD Fira in helgen

Helgmålsbön från 
Kristinestads kyrka
Helgmålsböner från Kristinestads kyrka sänds 
lördagar kl. 18 direkt via ljudfil på församlingens 
hemsida, www.kristinestadssvenskaforsamling.fi. 
Ibland sänds de också live på församlingens Face-
booksida och ibland sänds en bandad version på 
Facebook. 

Välkommen med att fira in helgen!
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SYDÖSTERBOTTEN

MALAX-PETALAX  – Det är fråga om 
ganska stora skogsarealer som försam-
lingarna äger, berättar  skogsvårdsin-
struktör  Thomas Jåfs vid Skogsvårds-
föreningen Österbotten.

Malax församling har ca 600 hek-
tar skog och Petalax församling ca 200 
hektar. Skogen består av flera min-
dre skiften och några större enheter.

– Församlingarna kan bedriva ett 
rationellt skogsbruk, eftersom de har 
en större areal att stödja sig mot.

Församlingarnas samarbete med 
Skogsvårdsföreningen är långvarigt 

och har alltid löpt mycket bra, kon-
staterar Thomas Jåfs. Ifall församling-
arna har haft önskemål om lite större 
inkomster ett visst år har avverkning-
arna riktats så att de har fått mera in-
täkter det året. 

– Till exempel i Petalax hade vi för 
länge sen kommit överens om att ett 
visst skifte med bra timmerkvalitet på 
tall ska sparas och huggas när det be-
hövs pengar till några större utgifter. 
För några år sedan renoverade Peta-
lax församling kyrkan och då blev den 
här fina tallskogen avverkad.

Ekonomiskt, ekologiskt och soci-
alt hållbar skogsskötsel
Tack vare att församlingarna är så sto-
ra skogsägare finns det skog i olika ål-
dersklasser. Det här är till fördel både 
för skogsvården och avverkningarna. 
Man kan välja bland första och gröv-
re gallringar, eller till och med slutav-
verkningar. 

Avverkningstakten är beroende av 
efterfrågan och prisbilden. 

– När det har varit högkonjunktur 
har vi kunnat rikta in oss på lite större 
avverkningar och har på det sättet haft 
möjlighet att rida lite på konjunkturvå-
gorna. I övrigt följer vi skogsbrukspla-
nens rekommendationer när det gäller 
skogsvården och plantskogsskötseln. 
Viktigast av allt är långsiktigheten.

Naturhänsyn kan tas i beaktande i 
något större perspektiv än vanligt ef-
tersom det är fråga om större skogs-
ägare. Samma sak gäller viltvården, 

som sker i samarbete med jägarna. 
– Det är viktigt att sköta om vilt-

stammen på bästa möjliga sätt, säger 
Thomas Jåfs.

– Vi har lämnat vissa områden oav-
verkade och orörda, i naturtillstånd.

I församlingens skog finns det bå-
de vandringsstigar och skidspår, vil-
ket har ett rekreationsvärde för invå-
narna. 

– Vi är varit väldigt noga med att 
se till att inte fälla träd över stigar el-
ler skidspår, utan försöker hålla dem 
öppna. 

Hur syns stormarna?
– Ett sätt att undvika stormskador 
är att vara försiktig vid gallringen av 
ungskog, förklarar Thomas Jåfs.

När höststormen Aila och nyårs-
stormarna drog fram drabbades ty-
värr också församlingens skogar. Det 
var främst nyligen gallrade områden 
i Malax där träd blåste omkull. Skog-
arna i Petalax fick inte skador i sam-
ma utsträckning.

– Malax församling har skaffat en 
skogsförsäkring som täcker en del av 
skadorna. Det är en bra sak.

»Viktigast är lång-
siktigheten.«

Församlingens skog 
är till nytta och glädje
När församlingen behöver göra större investeringar 
kommer skogen väl till pass. Både Malax och Pe-
talax församlingar är skogsägare, vilket innebär ett 
välkommet extra ben att stå på ekonomiskt sett.
 
TEXT: PIAN WISTBACKA

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

PÅ GÅNG LOKALT 
KVEVLAX, SOLF 

REPLOT, KORSHOLMKORSHOLM

– Men är det något jag lärt mig så är det att li-
vet är föränderligt och med förändringar kom-
mer också nya människor in i livet. Jag kom 
att träffa min ungdomskärlek på nytt och vi 
blev ett par. Min fästmö, Lena Sigfrids, som 
bor i Vasa visade mig till Replot och vidare 
ut till Björköby. 

Speciell solnedgång
Där fann han den fantastiska solnedgången 
över Sverige och han beskriver det som att 
han blev helt betagen. 

– Jag studerade solnedgången och jämförde 
den med de resor jag gjort till Island, Lofoten 

och Färöarna och såg att solens nedgång var 
mer dynamisk och hade ett helt annat skim-
mer över sig på dessa breddgrader än på an-
dra ställen. Jag började fundera och kom över 
en artikel som belyste det magiska just med 
solnedgången över detta område. 

Han fick reda på att det i Österbotten, och 
speciellt från Replot upp till Jakobstad, finns 
ett stråk med speciellt ljus som går tvärs över 
Kvarken mot Västernorrland och Västerbot-
ten och några mil in i landet på båda sidor – 

Anders Jorulf 
har nått 
internationella 
framgångar 
med sina foton. 
FOTO: PRIVAT

REPLOT Det var som tonåring Anders Jorulf 
först kom till Vasa på 1980-talet. Han stude-
rade musik på Fria Kristliga Folkhögskolan 
i Vasa under några år, och fick vänner för li-
vet runt omkring i Österbotten. 

Anders flyttade tillbaka hem till Sverige och 
skapade sig en arbetskarriär där och fick fa-
milj. När hans far gick bort blev det en bör-
jan på något nytt för Anders.

– Då pappa dog för många år sedan började 
jag söka mig ut i landskapen runt Höga Kus-
ten i Sverige. Att gå där bland klippor, i när-
heten till havet och prata med Gud blev ett 
andningshål och en tröst för mig. Jag kunde 
skrika, prata, gråta och bara vara.

Början på fotointresset
Efter ett tag tog han med sig kameran och 
började se ljus, hav, landskap och land ge-
nom kamerans linser.

– Ju mer jag vistades i det öppna fridfulla 
landskapet, desto närmare kände och upplev-
de jag att jag kom Gud. Efter ett par år märk-
te jag hur mina vandringar längs med kusten 
i Västernorrland blev som en andakt för mig.

Det var startpunkten för fotograferingsin-
tresset som faktiskt samtidigt blev en öpp-
ning för att komma tillbaka till Österbotten. 
Anders berättar hur han många gånger hade 
stått på Höga Kusten och betraktat molnen 
som tornade upp sig långt borta i horisonten 
och förstod att molnen var över land, Finland. 
Samtidigt gick solen ner bakom hans rygg. 

– Många gånger tänkte jag att jag borde ta 
mig över till mina goda vänner sedan 1980-ta-
let och åka ut i arkipelagen i Österbotten och 
fotografera solnedgången över Sverige från 
finska sidan. 

Men att resa till Finland och ut i skärgår-
den stannade alltid vid en tanke. 

Han vill förmedla 
inre frid 
Landskapsfotografering och andakt hör 
ihop i Anders Jorulfs liv. Han är riks-
svensk, men han återvänder alltid till 
Replots unika solnedgångar – och sin 
ungdomskärlek i Vasa.

TEXT: LILIAN WESTERLUND

»Men är 
det något 
jag lärt 
mig så är 
det att 
livet är 
föränder-
ligt.« Forts. på följande sida.
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sedan upphör det magiska ljuset. 
– Epicentrum för detta ljus vid solnedgången är 

just vid Replot. Det var här i centrum för det ma-
giska ljuset jag började fotografera solnedgångar-
na, och jag upplevde ett sådant lugn, en harmoni 
och en magisk känsla av närhet. Än en gång upp-
levde jag att mina många vandringar längs den öst-
erbottniska kustremsan fick göras i en andakt och 
som en gåva till Gud. En andakt där jag med min 
kamera lyfte fram landskapet, havet, lugnet och 
tystnaden. En andakt där jag känner att jag lever i 
en själslig ro i nordiskt landskap.

Internationella framgångar
I dag har bilderna spridits på många olika platser. 

– Bilder från Björköby, Replot, Södra och Norra 
Vallgrund finns nu i USA, Grekland, Spanien, Sve-
rige, Norge, England, Italien, Sydafrika och natur-
ligtvis i Finland. Jag är stolt över att få ge av mig 
själv och min egen andakt till Replots församling, 
som från och till tagit upp mina bilder och på så 
sätt kunnat ge vidare en bit av den själsliga ron jag 
själv fått uppleva.

Åren har gått och Anders har i dag haft förmå-
nen att ha utställningar i flera länder, till exem-

pel i USA och Europa (men ännu inte i Finland). 
– Jag har gett ut två landskapsfotoböcker och fått 

fin kritik i media. Min kamera har tagit mig till län-
der och platser jag aldrig annars skulle fått möjlig-
heten att besöka. 

– Jag är oändligt tacksam för de människor jag 

mött genom åren. Människor som Leif Galls, som 
har visat mig till platser dit jag aldrig skulle ha hit-
tat på egen hand. Platser som jag fått uppleva just 
för att människor tar mitt fotograferande på allvar 
och vill leda mig in i sin värld. För mig är det vik-
tigt och oerhört värdefullt.

– Att mina bilder rönt internationell framgång, 
ses av många och att mina bilder finns i privata 
hem, hos samlare och på stora företag och hotell 
är bara ett tecken på att mina bilder också hos an-
dra väcker känsla av närvaro och inre frid.

Han har förutom framgångarna med sina bilder 
kallats till att bli ambassadör för Lumix och Panaso-
nic Nordic och det är han väldigt stolt över att vara. 

– Det är ett kvitto på att mina ansträngningar har 
lyckats och att mina bilder uppskattas. I mitt före-
tag Fotoadventures lär jag ut fotografering. För mig 
är det viktigt att lära ut magin bakom känslan, ma-
gin bakom en bild som inte bara är tekniskt fullbor-
dad utan också hur man skapar känslan i bilden.

Landskapet som källa till lugn och ro
I landskapet, med kameran, känner han att han 
kan slappna av från ett hektiskt liv med arbete, 
barn och distansförhållande.

Österbotten fångat genom Anders Jorulfs kameralins. ALLA FOTON: ANDERS JORULF

»För mig är det viktigare 
att få förmedla känslan 
i bilden än att förklara 
tekniken bakom.«
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Töväder ute och 
bland människor
DET KAN hända att det är den förhållandevis kalla och 
snörika vintern som smittar av sig. Jag går nämligen om-
kring och tänker på vår tids individualistiska kultur som 
leder till ett tänkande som i mångt och mycket kretsar 
kring jag, mig och mitt. Och kanske har det också lett 
till att människors hjärtan har blivit frusna likt snödri-
vorna där ute. Åtminstone har det varit så, men just nu 
tycker jag att man anar ”töväder” både i väderleken och 
bland människorna.

TERTULLIANUS SKREV på 200-talet om hur hedning-
arna med förundran såg på den tidens kristna, ”Se hur de 
älskar varandra”, och att den broderskärleken uppstod 
med stöd av många olika bibelställen i Nya Testamentet. 

CORONAÅRET HAR varit annorlunda på många sätt 
och lång är listan på saker som har varit jobbiga och frus-
trerande. Och situationen tycks fortsätta mycket längre 
än vi någonsin hade kunnat förutse. 

Men på ett sätt har den här tiden samtidigt fört med 
sig något gott, och det är att människors hjärtan igen har 
värmts upp för varandra. Vi har månat om varandra, visat 
omsorg om och hjälpt varandra, och försökt att på olika 
sätt underlätta den här tiden för varandra. 

MAN BRUKAR säga ”inget ont som inte för något gott 
med sig” och i det här avseendet kan man i alla fall vara 
tacksam för att coronan igen öppnade upp för värmen 
gentemot varandra i våra hjärtan.

Lilian Westerlund är mångsysslare i Replots för-
samling.

LILIAN WESTERLUND

KOLUMNEN

»Vi har månat om varandra, 
visat omsorg om och hjälpt 
varandra.«

– Jag kan vara mig själv, känna en gudsnär-
varo och ge mitt hjärta till Gud, i en öppen an-
dakt som bara jag och Gud har åtkomst till.  

För Anders är fotograferingen inte att ha 
med sig en kamera ut i landskapet, ta några 
bilder och hoppas på att någon blir bra. 

– För mig är fotografering extremt noga pla-
nering där väder, vind, ljus och teknik harmo-
niserar med varandra. Jag lägger ner myck-
et tid bakom kameran och ser till att vara på 
rätt plats vid rätt tillfälle, hellre än att läg-
ga ner tid framför en skärm i ett bildredige-
ringsprogram. 

Äktheten i bilden är viktig för honom.
– Jag vill att betraktaren ska känna igen sig 

och kunna återvända till samma plats som 
jag varit på och få uppleva samma själsliga 
ro och gudsnärvaro. För mig är det viktiga-
re att få förmedla känslan i bilden än att för-
klara tekniken bakom. 

I dag är hans vision inte att ta den perfek-
ta bilden. 

– Min fotografiska vision och mitt mål är 
att för eftervärlden visa hur stor Gud är, hur 
egen tid kan förvaltas och att jag som männ-

iska i sorgen kan finna tröst, förlåtelse och 
nåd genom Guds omsorg.

Det tog honom lång tid att förstå att land-
skapet är föränderligt och att han med sitt liv 
är en viskning som passerar en kort sekund 
i detta jordeliv. 

– För mig betyder det mycket att få ge mer 
än att ta. Att få dela med mig mer än att se 
till att jag står först i kön. Att låta bilden ta-
la för sig själv i en varm känsla av gudsnär-
varo och inre frid. 

I det hektiska liv många av oss lever i idag 
ska fritid, arbete och familj sammanflätas un-
der dygnets 24 timmar. 

– Många glömmer bort nuet och att få egen 
tid – tid där du får en andakt inför Gud, tid 
där du som människa och individ får komma 
inför Gud och bara vara dig själv. 

– Det är just i dessa ögonblick jag har fun-
nit mig själv och kommit Gud nära, det är där 
jag upplevt förlåtelse och nåd. Det är där som 
Guds kärlek värmt mitt ibland sargade hjär-
ta. Mina landskapsbilder vill visa på den in-
re friden och Guds närvaro som jag fått upp-
leva genom åren, oavsett tid, plats och rum.
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KORSHOLMS  
PROSTERI
 
KORSHOLM
Gudstjänst: sö 7.3 kl 11 från kyr-
kan. Emilia Kontunen och Susanne 
Westerlund. Organist Rainer Holm-
gård. 
Nattvardsandakt: sö kl 13 i 
Smedsby församlingsgård. Kontu-
nen, Westerlund
Nattvardsandakt: sö kl 13.30 i 
Smedsby församlingsgård. Kontu-
nen, Westerlund
Gudstjänst: sö 14.3 kl 11 från kyr-
kan. Kontunen och Ann-Christine 
Nordqvist-Källström. 
psalmÅsång: to 18.3 kl 18.30. Vir-
tuell allsång, sänds på församling-
ens Facebook och Youtube. Su-
sanne Westerlund och Ann-Chris-
tine Nordqvist-Källström leder 
allsången. Andakt med Emilia Kon-
tunen. Sänd gärna in psalmöns-
kemål till korsholms.svenska@evl.
fi eller ring pastorskansliet 0400-
415008 (senast 10.3)! 

KVEVLAX
Gudstjänst: sö 21.3 kl.10. F. Kass, 
R. Andrén, Estrid Hjorth, Yngve 
Svarvar
Mathjälpen: ti 23.3 kl.10 i 
drängstugan. Utdelning av mat-
kassar. (Om du inte kommit tidi-
gare – ring diakonissan före så vi 
vet antal, tel.nr. 044 – 0462312).
Gudstjänst: sö 28.3 kl.10. F. Kass, 
R. Andrén, sånginslag av barn.
Mathjälpen: ti 30.3 kl.10 i 
drängstugan. Utdelning av mat-
kassar. (Om du inte kommit tidi-
gare – ring diakonissan före så vi 
vet antal, tel.nr. 044 – 0462312).

REPLOT
7.3 kl. 10 Gudstjänst i Replot: 
Svevar, Lång. Möjlighet till enskild 
nattvard efter gudstjänsten.
14.3 kl. 12.30 Gudstjänst i Björkö: 
Vesterlund, Wargh. Möjlighet till 
enskild nattvard efter gudstjäns-
ten.
Gudstjänsterna strömmas: på vår 
fb-sida.

SOLF
Radiogudstjänst: sö 7.3 från kyr-
kan. Mats Björklund, Erica Nygård 
samt Olof Jern. Gudstjänsten 
sänds på Yle kl 13.03 (från och 
med 14.05 kan den sedan höras på 
Yle Arenan)
Motion för mission: ti 9.3 kl 9.00 
Samling på parkeringen vid för-
samlingshemmet.
Gudstjänst: sö 14.3 kl 10 från kyr-
kan. Strömmas på Facebook.
Motion för mission: ti 16.3 kl 9.00 
Samling på parkeringen vid för-
samlingshemmet.
Välkomna på loppis: till Lovisas 
missionsstuga! Varje lördag kl 11-
14!

BERGÖ
Sö 7.3 kl. 14: Filmad gudstjänst 
via Lokal-TV och på Malax kyrk-
liga samfällighets youtube-kanal 
i samarbete mellan Bergö, Malax 
och Petalax församlingar, från 
Bergö församling. 
Sö 14.3 kl. 14: Filmad gudstjänst 
via Lokal-TV och på Malax kyrk-
liga samfällighets youtube-kanal 
i samarbete mellan Bergö, Malax 
och Petalax församlingar, från 
Bergö församling.

MALAX
SÖ 7.3 kl. 10: Nattvardsgudstjänst 
i kyrkan. Filmas inte. Norrback, 
Lax. Anmäl ditt deltagande till tfn 
050-598 1700. Högst 10 personer 
närvarande, och gudstjänsten 
upprepas vid behov. 
SÖ 7.3 kl. 14: Gudstjänst från 
Bergö kyrka som strömmas via 
Malax-TV, Facebook och Youtube. 
Englund, Brunell.
SÖ 14.3 kl. 12: Finsk gudstjänst 
som strömmas via Malax-TV, 
Facebook och Youtube. Tornberg, 
Lax.
SÖ 14.3 kl. 14: Gudstjänst från 
Bergö kyrka som strömmas via 
Malax-TV, Facebook och Youtube. 
Englund, Lax.
TI 16.3 kl. 19: Amici via Facebook 
chat. Anmälan till 050-598 1700. 
Vi diskuterar aktuellt och gam-
malt inom teologi, psykologi och 
filosofi.

PETALAX
Sö 7.3 kl. 14: Filmad gudstjänst 
via Lokal-TV och på Malax kyrk-
liga samfällighets youtube-kanal 
i samarbete mellan Bergö, Malax 
och Petalax församlingar, från 
Bergö församling. 
Sö 14.3 kl. 14: Filmad gudstjänst 
via Lokal-TV och på Malax kyrk-
liga samfällighets youtube-kanal 
i samarbete mellan Bergö, Malax 
och Petalax församlingar, från 
Bergö församling.

KORSHOLM
KVEVLAX Diakoni

SOLF Sändning

KORSHOLM psalmÅsång

När livet ställer till det
Vem som helst av oss kan någon gång ham-
na i ekonomiska svårigheter. Det kan handla 
om sjukdom, skilsmässa, arbetslöshet – 
orsakerna är många till att man ibland kan 
behöva få hjälp med det mest grundläggande 
som att få mat på bordet eller få en elräk-
ning betald.  

Kvevlax försam-
lings diakonifond 
finns för att kun-
na hjälpa vid aku-
ta ekonomiska 
kriser. Om Du har 
möjlighet att va-
ra med och stöda utsatta 
människor i vår näromgivning, tar försam-
lingen tacksamt emot donationer till dia-
konifonden.

OBS! Alla församlingar i samfälligheten har 
samma kontonummer. Därför är det vik-
tigt att man sätter Kvevlax församling som 
meddelande för att gåvan ska komma till vår 
församling!
Konto: FI07 4970 1440 0007 15 / HELSFIHH
Korsholms svenska församling
Meddelande: Kvevlax församling
Penninginsamlingens tillståndsnummer: 
RA/2020/1354.

Radiogudstjänst
Söndagen den 7 mars kl. 13.03 sänds guds-
tjänsten från Solf kyrka på Yle (den är till-
gänglig på Arenan efter kl 14.05!). Mats 
Björklund är predikant och liturg, Erica Ny-
gård är organist och kantor och Olof Jern är 
textläsare.

De psalmer som kommer att sjungas är 
följande: 190 (Inför ditt ansikte), 268 (Je-
sus korsets man), 272 (Så älskade Gud värl-
den all), 275 (Jesus för världen) och 87 (För 
att du inte).

Allsång på gång!
Torsdagen 18.3 kl. 18.30 bjuder Kors-
holms svenska församling er med på 
allsångstillfället psalmÅsång via för-
samlingens Facebooksida (Korsholms 
svenska församling-ny sida). Efter-
åt hittar ni också programmet på för-
samlingens Youtubekanal.

Tillsammans med er vill vi ska-
pa ett trevligt allsångstillfälle! Ni kan 
skicka eller ringa in era psalmönske-
mål senast 10.3 till pastorskansliet på 

e-post korsholms.svenska@evl.fi. el-
ler till tfn 0400 415 008. Det går också 
att önska under sändningstid i kom-
mentarsfältet på Facebook!

Församlingens kantorer Ann-Chris-
tine Nordqvist-Källström och Susanne 
Westerlund leder tillfället som också 
bjuder på musikinslag. Andakten hålls 
av församlingspastor Emilia Kontunen!

Välkomna att sjunga tillsammans 
med oss!
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PEDERSÖRE De tre tidigare försam-
lingarnas fyra diakoniarbetarna har 
nu blivit tre, vilket gjort att arbetet 
omstrukturerats.

Nu har Åsa Eklund i huvudsak  
hand om Esse där hon också har sitt 
kansli.  Cecilia Kung har i huvud-
sak hand om Purmo, Sandsund och 
Forsby. Hon fördelar sina kanslida-
gar mellan Purmo och Kyrkostrand. 
Maria Emet, som också har sitt kans-
li i Kyrkostrand, har hand om byar-

na Bennäs, Sundby, Karby, Östensö, 
Kållby, Edsevö och Lepplax.

Arbetsfördelningen är gjord med 
tanke på geografin och befolknings-
mängden i byarna. 

–  Vi samarbetar över gränserna, i 
synnerhet när det går att hålla sam-
lingar och grupper igen, säger Eklund. 

Exakt hur det kommer att synas 
bland församlingsmedlemmarna att 
diakoniarbetarna blivit färre vet man 
ännu inte.  Det har att göra med coro-

narestriktionerna. Men det är ju en 
människa färre som kan ta kontakt 
och finnas till.

Diakoniarbetarna finns fortsätt-
ningsvis till hands för alla som söker 
hjälp. Då gäller det att ringa och kom-
ma överens om en tid för ett möte, för 
diakonikanslierena har inga öppet-
hållningstider.

–  Det är så långa avstånd inom för-
samlingen. Till Kyrkostrand kommer   
folk vanligtvis när det har annat ären-
de till stan, säger Emet.

I och med sammanslagningen har 
de långa avstånden blivit längre. 

– Det är lättare att bevaka området då 
vi finns utspridda. Först tänkte vi ha en 
huvudpunkt i Esse, men nu ser det ut 
att bli Kyrkostrand ändå, säger Eklund. 

Ifjol hade diakoniarbetarna 1 500 
kontakter. Hälften av dem var med 
människor som är under 65 år.  Un-
der året hjälpte de  85 hushåll, mer el-
ler mindre.

Hur antalet kontakter utvecklats 
går inte att jämföra med tidigare år. 
Ifjol var det första året med den ge-
mensamma församlingen och därtill 

kommer coronan och ställer allt på 
huvudet.

– I förra Purmo församling gjorde 
vi tidigare hembesök inför julen hos 
alla som är över 85 år. Ifjol gjorde vi 
nästan inga besök alls, säger Kung.

Ifjol ersattes hembesöken med tele-
fonsamtal. Men det är inte samma sak.

– Det är jobbigt då vi inte kan göra 
det vi vill: samla och möta människor.

De har också upptäckt en vilja hos 
folk att hjälpa. Ifjol hjälpte diakonin  
38 000 euro utanför budgeten. Hjäl-
pen bestod av gåvor – pengar, matpa-
ket och olika saker att dela ut –  som 
föreningar, företag och enskilda per-
soner gett. 

Under coronan har hjälpbehovet 
ändrat form och är i första hand inte  
längre ekonomiskt. 

–  Det handlar mer om ensamhet 
och oro, säger Kung. 

Det finns de som inte varit någon-
stans på hela året.

–  Vi vet inte när människor kän-
ner sig ensamma eller har behov av 
hjälp. Man får hemskt gärna ta kon-
takt med oss. säger Eklund.

De tre diakoniarbetarna i 
Pedersöre församling är 
Åsa Eklund, Cecilia Kung 
och Maria Emet.

Nya utmaningar 
för diakonin 
Den nya församlingen i kombination med coronapan-
demin har försatt diakonin i Pedersöre i en ny situation. 
Diakoniarbetarna har slutat planera samlingar, 
för i detta skede blir de ändå inte av.
 
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

PÅ GÅNG 
LOKALT 

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

JAKOBSTAD, KRONOBY, 
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE
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PEDERSÖRE PROSTERI
 
JAKOBSTAD
LÖ 6.3 kl. 18.30: Fokus virtuellt. Bibelstudium, Ko-
losserbrevet, del 1, Edman. Lovsång Emilia och David 
Lövsund. Sänds via församlingens Youtubekanal. Länk 
finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi. 

SÖ 7.3 kl. 12.00: Virtuell gudstjänst från Jakobstads 
kyrka, Edman, Borgmästars. Widjeskogs gudstjänst-
grupp. Sänds via församlingens Youtubekanal. Länk 
finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi. 

ON 10.3 kl. 18.00: Nattvard i Jakobstads kyrka kl. 
18.00, 18.30 och 19.00, Turpeinen. 6 personer/grupp. 
Obligatorisk anmälan till asa.turpeinen@evl.fi eller tfn 
0403 100 415.

SÖ 14.3 kl. 12.00: Virtuell gudstjänst med små och 
stora i Jakobstads kyrka, Turpeinen, Wester. Eftis 
medverkar. Sänds via församlingens Youtubekanal. 
Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.

KRONOBY
Sö 7.3 kl 10.00 Strömmad mässa: i Nedervetils kyrka, 
Boris Salo, Kavilo, Smedjebacka.
- från kl 12.00 Korta nattvardsmässor: i Nedervetils 
kyrka. OBS anmälningar tas emot på tel. 040 868 
6923 to 4.3 - fr 5.3 kl 14.00-18.00.

Sö 14.3 kl 10.00 Strömmad gudstjänst: i Terjärvs kyr-
ka, Ventin, Borgmästars. 

LARSMO
Sö 7.3 kl. 10 Gudstjänst: Sjöblom, Wiklund, sång Eivor 
och Nils Johansson. Direktsändning via Larsmo När-
TV och deras YouTube.

Sö 14.3 kl. 10 Högmässa: Lassila, Forsman, sång 
Mathias Svenfelt. Direktsändning via Larsmo När-TV 
och deras YouTube. Från ca 11.00 är kyrkan öppen för 
nattvard i små grupper.

JAKOBSTAD Gudstjänst

PEDERSÖRE Önskepsalm

Videoinslag från eftis
Söndagen den 14.3 kl. 12 blir det gudstjänst med små och stora. Präst 
är Åsa Turpeinen och kantor är Annika Wester. Församlingens eftis-
barn och -ledare medverkar bland annat med videoinslag. Gudstjänsten 
strömmas via församlingens Youtubekanal. Det ger just dig chansen att 
delta från hemmasoffan.
Låt barnens livfullhet, 
glädje och bekymmers-
löshet smitta av sig i 
dessa motiga tider. 
En spännande bibel- 
berättelse utlovas 
också.

NYKARLEBY Kyrkkaffe

Virtuellt kyrkkaffe
Kom med på kyrkkaffe hemifrån! 
Ta med en kopp varm dryck och 
sätt dig vid din dator, smarttelefon 
eller surfplatta. 

Möteskanaler som Teams an-
vänds i många sammanhang, vi 
prövar nu med ett virtuellt kyrk-
kaffe söndagen den 14 mars kl. 11. 

Du behöver inte ladda ner ap-
pen, men din enhet behöver ha kamera, mikrofon och internetuppkoppling. 
Länken till mötet hittar du på församlingens webbplats och FB-sidorna. 

Gästerna Torsten och Tua Sandell och församlingens anställda medverkar. 
Kom gärna en stund på förhand och kontakta Johanna eller Ella-Mari om du be-
höver teknisk support.

Önska, lyssna, sjung
Vilken andlig önskesång eller -psalm vill du 
att ska vara med onsdagen den 14 april då 
det är dags för den första sångkvällen?

Programmet sänds på församlingens 
Youtubekanal, och det är kantorerna Maria 
Ellfolk-Lasén och Bill Ravall med flera, som 
förverkligar önskemålen. Senare kommer 
två avsnitt till att sändas.

Sms:a ditt önskemål på tfn 040-3100462 
eller eposta pedersore.forsamling@evl.fi. 
Det finns också möjlighet att önska via för-
samlingens webbsida samt facebook- och 
instagramkonton.

Senast den 25 mars vill vi ha ditt önske-
mål. 

Sö 14.3 kl 10 Strömmad gudstjänst: S:ta Birgitta, Öst-
man, Torsten Sandell, Ringwall, B-M o G-H Andtfolk. 
Kan ses på församlingens Youtube-kanal. Kyrkkaffe 
på Teams efteråt, se puff nedan.

Grupper och samlingar
Lö 13.3 kl 19 Strömmat möte: Nkby fh, Ingemar Kle-
mets, info från Främre Asien av Tua o Torsten Sandell. 
Kan ses på slef.fi.
Sö 14.3 kl 13 Strömmat möte: Nkby fh, André Djupsjö-
backa, Tua Sandell, sång av Emma Lönnqvist, Johanna 
Eriksson o Victoria Asplund. Kan ses på SLEF.fi. 
Ti 16.3 kl 14.30-16.30 Skriftskola 1: Munsala o Jeppo 
(smågrupper), Nkby fh.

To 18.3 kl. 11-12 Take away sopplunch: i församlings-
hemmet. Ingen servering på plats. 

Observera: förändringar i församlingens verksamhet 
kan ske pga. coronaläget. Aktuell information finns på 
församlingens hemsida. 

NYKARLEBY
Gudstjänster
Sö 7.3 kl 10 Strömmad gudstjänst: Jeppo kyrka, Ed-
man, Smeds, Ringwall, Lönnqvist. Kan ses på försam-
lingens Youtube-kanal. 
- kl 12 Finsk strömmad gudstjänst: Munsala fh, Öst-
man, Lönnqvist, sångprogram. Kan ses på församling-
ens Youtube-kanal.
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LARSMO Sopplunch

Take away sopplunch
Torsdag 18.3 kl. 11-12 kan ni hämta med er en 
välsmakande soppa från församlingshemmet, 
ingen servering på plats. Inga egna kärl medta-
ges. Användning av munskydd rekommenderas. 
Ta kontakt med församlingens diakoni senast tis-
dag 16.3 ifall ni önskar få soppan som hemleve-
rans, Carina Lassila tfn 040 868 6954, Matilda 
Töyrä 040 868 6966.

UNDER EN vandring i skogen kom jag att fun-
dera en del på allt det negativa vi matats med 
under den senaste tiden. Det är inte bara viruset 
som tär på våra själar utan också alla de nyheter 
som irriterar och som tenderar att stjäla vår gläd-
je och vårt livsmod i den här tiden. Stormakter-
nas kamp, unga mänskor som gör varandra så il-
la att liv släcks, listan kunde göras lång.

ÄVEN OM jag hör till den yrkesgrupp som fått 
hålla igång en del grupper och på det 
sättet ändå mött unga i skriftskolan 
och hjälpledarskolningen, så har min 
själ också oroats ibland.

Där i skogen på promenaden och i 
tjejgruppen med mina gymnasieflick-
or så har vi funderat på vad det är vi 
saknar mest och det kan sammanfat-
tas i ordet: KOM!

Att inte få säga: ”kom” eller ”välkom-
men” är som ett stort hålrum, som ska-
par tomhetskänsla. Visst är det bra att 
kunna träffa någon vän eller till och med ses i 
den lilla gruppen, men vår kallelse och vår läng-
tan är gemenskap. Han som kallar är gemenskap.

”Kom alla ni som törstar”
”Kom med mig till en öde plats och vi kan va-

ra ensamma och vila er lite”
”Kom, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska 

ge er vila”
”Kom och följ mig”
”Kom, bordet är dukat”

Flickorna och jag var överens om att det vi mest 
saknar nu är kvällsmässa med nattvard. Att få hö-
ra: ”Kom, allt är redo”, att få samlas vid altarrun-
deln och höra ”För dig”!

I ALLA tider har kyrkan fått vara den plats där 
mänskor samlats för att hämta styrka och kraft 
i gemenskapen kring ordet och nattvarden när 
livet känts motigt och svårt. Nu när den möjlig-
heten inte ges oss så blir vi vingklippta och kän-

ner inte att vi, som det står i Jesaja, 
kan hämta den styrkan och få ving-
ar som örnarna, som flyger utan att 
mattas. Vi mattas och längtar efter 
den gemenskapen: Kom!

Varje ”kom” i den här världen är in-
te en inbjudan till god gemenskap, ty-
värr. Det finns så många ”kom” som 
lockat mänskor in i dåliga relationer, 
där man i stället trasats sönder och li-
vet mist både ursprungsmening och 
hopp. En del av de ”kom” vi mötts av 

har varit frestelser som glänste på ytan men som 
lämnade oss i en bottenlös olust.

MÅNGA ÄR vi som känt att vi i nattvarden möts 
av en helande gemenskap, att han som säger: 
”Kom till mig” verkligen bjuder oss sin förlåtel-
se, frid o mening. På djupet! Då vi upptäckt det 
så börjar vi längta ännu mer efter att kunna sä-
ga: ”Välkommen”. Nu får vi hjälpas åt i vår vän-
tan och längtan. Vi håller ut lite till.

Maria Lassila är ungdomsarbetsledare i Pedersöre.

MARIA LASSILA

KOLUMNEN

»Vår 
kallelse 
och vår 
längtan 
är gemen-
skap.«

On 17.3 kl 14.30-16.30 Skriftskola 1: Munsala o Jeppo 
(smågrupper), Nkby fh.

Evenemangen hålls om coronaläget och restriktioner-
na tillåter. Vi uppdaterar annonseringen kontinuerligt. 
Följ med på församlingens webbplats och FB-sidan!
www.nykarlebyforsamling.fi

PEDERSÖRE
Sö 7.3 kl. 10 Gudstjänst: Pedersöre kyrka. Granlund, 
Östman, Håkan Mattjus, saxofon. Strömmas via 
Youtube, delta digitalt! 
- kl. 15 Webbsammankomst: Flynängens bönehus. 
Kristian Gäddnäs. 

On 10.3 kl. 9 Bön: Bennäs kyrkhem.
- kl. 9.30 Bön: Purmo prästgård. 

To 11.3 kl. 18 Ungdomshäng: Purmo kyrkhem. Ung-
domskväll i samarbete med SLEF. 
- kl. 19.30 Bibel och bön: Forsby bykyrka.

Lö 13.3 kl. 10.30-12 Köttsoppsförsäljning: Esse för-
samlingshem till förmån för diakoni och missionsar-
betet, 10 euro/l. Beställ senast 8.3 tfn 040-3100458. 
Inga egna kärl med!

Sö 14.3 kl. 10 Gudstjänst: Esse kyrka. Österbacka, 
Svenfelt, Ravall. Strömmas via Youtube, delta digitalt!
- kl. 15. Webbsammankomst: Flynängens bönehus. 
Rune Östman.

On 17.3 kl. 9 Bön: Bennäs kyrkhem.
- kl. 9.30. Bön: Purmo prästgård.

Lö 20.3 Köttsoppsförsäljning: Kyrkhemmet i Purmo, 
förmån för diakoni och missionsarbetet, 10 euro/l. 
Beställ senast 15.3 tfn 040-3100465. Inga egna kärl 
med! 

Veckans andakt finns på Pedersöre församlings 
Youtubekanal.

Kom, ett av de vackraste orden
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Både mor och son är nöjda med klubben.
– För mig är det viktigast att Max fått nya 

vänner, får höra om Jesus och att han trivs där. 
Barnen får leka i klubben och jag får också li-
te egen tid. Det är bara positivt.

Marie Snellman har också positiva minnen 
från tiden hon själv gick i dagklubben.

– När jag var barn bodde vi på Killinghol-
men och jag gick i dagklubben vid Östanlid. 
Jag minns mest matlådan jag hade med mig 
hemifrån. Det har ju barnen med sig än idag. 
Jag minns att jag hade en saftburk och en smör-
gås i min matlåda.

Hon har inte längre kontakt med de andra 

barnen från dagklubben.
– Jag har en syster som är bara ett år yng-

re än mig. Vi var alltid tillsammans, också i 
dagklubben. Vi umgicks med de andra bar-
nen i klubben också, men jag minns dem in-
te längre.

Dagklubben är en del av kyrkans småbarns-
pedagogik och inom Pedersöre församling 
ordnas dagklubbar i Esse, Lepplax, Kållby och 
Bennäs. Tidigare fanns det också dagklubb i 
Purmo, men där har anmälningarna varit för 
få de senaste åren. Inom kort börjar försam-
lingen ta emot anmälningar till dagklubben 
som börjar i höst.

Både mamma 
Marie Snellman 
och sonen Max 
gillar arrange- 
manget med 
dagklubben. 
FOTO: PRIVAT

PEDERSÖRE Max är en av tio barn från Sand-
sund som nu går i församlingens dagklubb i 
Bennäs. 

– De två äldsta barnen gick i dagklubben 
här i Sandsund. Då kunde vi promenera till 
klubben, säger fyrabarnsmamman Marie 
Snellman.

Men när det blev Max tur att börja i klub-
ben måste församlingen minska på sin fastig-
hetsmassa. Trots att Sandsund är kommunens 
största by äger församlingen ingen fastighet 
där utan man har hyrt in sig i Bulderbackagår-
den. Hyreskontraktet sades upp och barnen 
hänvisades till Bennäs där församlingen har 
en egen nyrenoverad fastighet med lekpark.

– Det är lite längre till Bennäs, men det 
går bra det också. Jag samåker med en an-
nan mamma härifrån, säger Snellman.

Hon tycker det är bra för Max att han får 
ett socialt umgänge och att han får höra om 
Jesus i dagklubben.

– Jag märker att han får lång tid att vara 
hemma med mig. Därför ser jag dagklubben 
som ett bra alternativ för barn som inte är i 
dagvård. Fyra timmar per gång och två gång-
er i veckan är en passligt lång tid för klubben.

Snellman uppskattar att dagklubben stöder 
familjen i den kristna fostran de vill ge barnen.

– I dagklubben hinner de berätta fler bibel-
berättelser och pyssla mera med barnen än vad 
jag hinner hemma. Jag tycker om att sjunga 
med barnen och det gör de också i dagklubben.

Vägen till Bennäs ser hon inte som betung-
ande.

– Det tar cirka tio minuter. Det är ungefär 
lika långt som in till stan. 

Men när hon först hörde att dagklubben 
skulle hållas i Bennäs tyckte hon det var 
harmt, för då hade hon hellre sett att klub-
ben fortsatt i Sandsund. 

– Men nu har han fått många kompisar i 
Bennäs som han inte skulle ha fått annars. Jag 
har också hittat mammor i Bennäs att sam-
tala med så det finns positivt med det hela. 
Degklubben har vidgat vår umgängeskrets. 

Max fick vänner 
i dagklubben
I dagklubben, under fyra timmar två da-
gar i veckan får femåriga Max umgås 
med kompisar och höra om Jesus. Där 
trivs han.

TEXT: JOHAN SANDBERG

»Han får 
lång tid 
att vara 
hemma 
med mig.«

PÅ GÅNG 
LOKALT 

JAKOBSTAD, KRONOBY, 
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE
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Skicka era kyrkliga annonser till: annons@kyrkpressen.fi Saknar du någon församling? Du hittar de övriga på kyrkpressen.fi

PROGRAMMET 
UNDER TIDEN

5–18.3I DIN FÖRSAMLING

Klubben är ett andningshål

att göra saker med händerna var viktigast ur 
barnets synpunkt. För familjerna var det vik-
tigast att dagklubbarna ger föräldrarna egen 
tid att sköta ärenden och vara tillsammans 
med barnets syskon, och att klubbverksam-
heten stöder barnets utveckling och ger bar-
net möjlighet att lära sig nya saker. 

– När det äldsta barnet är i dagklubben får 
jag en ostörd stund tillsammans med minsting-
en. Klubben ger också en bra rytm åt dagen. 
Efter klubben har vi ibland gått till parken 
med andra föräldrar, så vi har fått nya kom-
pisar, berättar en förälder. 

Föräldrarna uppskattar samarbetet med för-
samlingarnas barnledare. De flesta anser att 
det är lätt att ta kontakt med ledarna och sätter 
också värde på att de har en vänlig och lyhörd 

attityd till barnen och behandlar dem jämlikt. 
– Varje barn behandlas på ett respektfullt 

och hjärtligt sätt. Det är fint att ledarna tar 
hänsyn till hela familjen och ger tid för en li-
ten pratstund, säger en annan förälder. 

Dagklubbsverksamheten har fortsatt trots 
coronasituationen. De fasta barngrupperna 
samlas, men föräldrarna kommer inte in i ut-
rymmena. Därför har man i Esbo svenska för-
samling gått in för att barnledarna håller kon-
takt med föräldrarna genom WhatsApp. 

Den elektroniska anmälningen pågår 
1–31.3.2021 på esboforsamlingar.fi/kom-med/
barn-under-skolaldern

Dagklubbarna i församlingarna i Esbo tar 
i mars emot anmälningar till höstterminen. 
Klubbarna är öppna för 2–5-åringar.

ESBO. I Esbo pågår den elektroniska anmäl-
ningen till församlingarnas dagklubbar hös-
ten 2021 – våren 2022 i mars. Dagklubbarna 
för 2–5-åriga barn har varit i gång hela året 
trots coronaviruset.  

– Vi vill stöda barnfamiljernas välmåen-
de och vardagsliv genom att ge möjlighet till 
dagklubbsverksamhet. Under coronatiderna 
har dagklubbarnas betydelse stärkts. De ger 
en rytm att följa i familjernas vardag, berät-
tar Tiina Hänninen, som är sakkunnig för 
fostran i Esboförsamlingarna. 

Höstterminen i dagklubbarna börjar i au-
gusti och det finns sammanlagt över 300 ledi-
ga platser. Det finns totalt cirka 30 dagklub-
bar i församlingarna i Esbo. Vissa klubbar är 
gratis, medan andra har en liten avgift. Var-
je klubb har i regel 8–12 platser och två utbil-
dade barnledare. 

Lek, sång, rörelse och pyssel
Esbo svenska församling har dagklubbsverk-
samhet på svenska i olika delar av Esbo. De 
fyra dagklubbarna finns på Carlberg i Gam-
melgård, i Esbovikens kyrka, i Olars kyrkas 
svenska sida och i Esbo domkyrkas försam-
lingsgård. Klubbarna samlas på förmiddagar-
na 2–4 gånger per vecka. 

– Målet är att hjälpa barnen att växa och ut-
vecklas både som personligheter och i grupp 
och stöda familjerna i den kristna fostran. I 
dagklubben leker vi, sjunger, rör på oss och 
pysslar.  Vi värnar också om den finlands-
svenska kulturen och traditionerna, berät-
tar Helena Aitti-Lindberg, som är sektor- 
chef för barn- och familjeverksamheten i Es-
bo svenska församling. 

Viktigt för föräldrarna
Våren 2020 gjorde Esbo församlingar en en-
kät, som besvarades av 111 vårdnadshavare till 
dagklubbsbarn. Föräldrarna ansåg att utveck-
lingen av de sociala färdigheterna, leken och 

Dagklubbsanmälningarna i Esboför-
samlingarna inleds – det finns plats för 
många barn. – Vi vill stöda barnfamiljer-
nas välmående och vardagsliv, säger Tii-
na Hänninen.

TEXT: SHEILA LILJEBERG-ELGERT

»När det 
äldsta 
barnet är 
i dagklub-
ben får jag 
en ostörd 
stund 
tillsam-
mans med 
minsting-
en.«

En färsk enkät 
visar att Esbo- 
föräldrarna är 
mycket nöjda 
med dagklubbs- 
verksamheten. 
FOTO: ANTTI RINTALA



18  19 KYRKPRESSEN NR 5 • 4.3.2021 KYRKPRESSEN NR 5 • 4.3.2021

MELLERSTA  
NYLANDS PROSTERI

ESBO
Vi finns här – vi bryr oss om varandra! 
Den samlande verksamheten sker tills 
vidare i huvudsak på nätet. Du når alla 
anställda per telefon och e-post. Mer in-
fo: esboforsamlingar.fi/kontakt. 

Aktuell information om verksamheten: 
får du på esboforsamlingar.fi, på sociala 
medier och genom att ringa församling-
ens kansli, 09 850 3000, vardagar kl. 
9–13.

Tillsammans i kyrkan på nätet: Guds-
tjänsterna i Esbo domkyrka söndagar kl. 
12.15 streamas på https://www.facebook.
com/www.esboforsamlingar.fi och kan 
ses också efter sändningstidens slut. 
Egen Facebookinloggning behövs inte.

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

Dagklubbarna för 2–5-åringar tar emot 
anmälningar till hösten 2021: Elektronisk 
anmälning 1–31.3 på esboforsamlingar.fi/
dagklubbar. OBS! Även de barn som re-
dan har en klubbplats måste anmälas på 
nytt! Klubbarna samlas på förmiddagarna 
2–4 gånger per vecka. Vår verksamhet 
grundar sig på Esbo församlingars plan för 
småbarnspedagogik och vi har utbildade 
barnledare. Avgiften beror på antalet 
klubbtimmar per vecka. Klubbarna börjar 
vecka 33. 
Om vi får tillräckligt med anmälningar 
har vi verksamhet på följande platser: 
Carlberg, Ungdomsv. 10 i Gammelgård, 
Esbovikens kyrka, Skepparg. 8, Olars 
kyrka, svenska sidan, Olarsb. 4, Esbo 
domkyrkas församlingsgård, Kyrkstr. 2. 
Platserna bekräftas per e-post v. 15.
Mer info om klubbarna: Lisa Wentjärvi, 
050 432 6861, lisa.wentjarvi@evl.fi. Mer 
info om klubbarna och den elektroniska 
anmälningen: Helena Aitti-Lindberg, 040 
763 6250, helena.aitti-lindberg@evl.fi

Barnpassning för småbarn: Möjlighet 

för föräldrarna att uträtta ärenden eller 
få en liten andningspaus i vardagen. Två 
ledare är på plats på tisdagar 9.30-11 
utomhus vid Sökö kapell (lekparken) och 
torsdagar 9.30-11 vid Mattby kapell. Anm. 
till tisdagsgruppen med sms till Jenni 
Hietala, 050 475 0288 senast fredagen 
innan. Anm. till torsdagsgruppen med 
sms till Lisa Wentjärvi, 050 432 6861 
senast måndagen innan. I meddelandet 
bör barnet/barnens namn och ålder samt 
föräldrarnas kontaktuppgifter finnas med. 
En familj per gång får delta, undantaget är 
två familjer där barnen annars är i kontakt 
med varandra.

Saknar du någon att prata med? 
Telefonvännerna ringer till dig under 
onsdag förmiddagar och pratar bort en 
stund. Anmäl dig till Taina Sandberg, 040-
547 1856 eller taina.sandberg@evl.fi. 

Diakonin stöder och hjälper: Ta kontakt 
med Taina Sandberg, 040 547 1856, taina.
sandberg@evl.fi eller Nina Wallenius, 
050 432 4323, nina.wallenius@evl.fi. Du 
kan också boka telefontid på webben: 
https://asiointi.espoonseurakunnat.fi/
home.  
Kundbetjäning tills vidare endast per 
telefon och elektroniskt: Esbo svens-
ka församlings kansli, 09 8050 3000, 
esbosvenskaforsamling@evl.fi, må–fre 
kl. 9–13. Esbo regioncentralregister, 09 
050 2600, keskusrekisteri.espoo@evl.fi, 
Esbo församlingars bokningstjänster, 09 
8050 2601, varauspalvelut.espoo@evl.fi, 
Esbo förs. begravningstjänster, 09 8050 
2200, hautatoimisto.espoo@evl.fi, må–ti 
kl. 9–15, on–to kl. 9-12, fre stängt.

GRANKULLA
Sö 7.3 kl. 12: Strömmad gudstjänst, Ulrik 
Sandell, Heli Peitsalo.
Ti 9.3 kl. 9.30-10.30: Diakonimottagning 
och brödutdelning i kyrkans aula.
Sö 14.3 kl. 12: Strömmad högmässa, Da-
niel Nyberg, Barbro Smeds. Genast efter 
högmässan inbjuds församlingsborna till 
kyrkan för att ta emot nattvard i kyrkan 
ända fram till kl. 13.30, högst 6 personer 
samtidigt.
Ti 16.3 kl. 9.30-10.30: Diakonimottagning 
och brödutdelning i kyrkans aula.

To 18.3 kl. 16-19: Kom och hämta din 
egen påskpysselkass med instruktioner 
och material för några enkla påskpyssel 
som du kan göra hemma! Pysselkassarna 
kan avhämtas utanför dagklubben på 
Grankulla kyrkas innergård. Mera info: fa-
miljearbetare Daniela Hildén tel. 050 443 
0045.

Anmälning till höstens dagklubb: för 2,5-
6 -åringar pågår 1.2-15.3. Anmälningen 
görs elektroniskt på www.grankullafor-
samling.fi Mera info: familjearbetare Da-
niela Hildén tel. 050 4430045

Mer information om den uppdaterade 
verksamheten hittar du på 
grankullaforsamling.fi

KYRKSLÄTT
Sö 7.3 kl. 12: Strömmad gudstjänst från 
St. Mikaels kyrka, Kyrkslätts kyrka
Sö 14.3 kl. 12: Strömmad gudstjänst från 
St. Mikaels kyrka, Kyrkslätts kyrka
Ons 10.3 kl. 16: Sorgekväll på Meet, vi de-
lar saknad och läser texter om sorg och 
hopp. Anmälning till Susanna Lönnqvist 
0503761510, som sänder länk för delta-
gandet i sorgekvällen.
Torsdagen 11.3 är pastorskansliet undan-
tagsvis stängt.

Kyrkoherdeämbetet betjänar under ko-
ronaepidemin: endast per telefon eller 
epost må-to kl. 9-15. Fredagar stängt.  
Tel. 040 350 8213. Epost: kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi. www.kyrks-
lattsforsamlingar.fi

TAMMERFORS
All gruppverksamhet förutom Tisdags-
klubben för skolelever och hjälpledarskol-
ning har inhiberats fram till 28.3.2021. Vi 
firar inga gudstjänster heller.
En videoandakt publiceras varje lördag 
på församlingens Facebook-sida www.
facebook.com/tfors.svenska
Om du önskar kan kyrkoherden gärna 
komma hem till dig och dela nattvard. 
Ring 050 464 8460 och kom överens om 
tid.
Kantor Paulas Ditt och Datt hittar du på 
adressen https://paulamirja.webnode.fi/
paulafors/
Om du behöver hjälp, kontakta diakon 
Eila-Sisko Helisma, 050 5272 290, ei-
la-sisko.helisma@evl.fi.
Vi informerar om fortsättningen på hem-
sidan https://tampereenseurakunnat.fi/
svenska och i Facebook, och svarar gärna 
på frågor per telefon eller e-post.

VANDA 
SÖ 7.3 kl. 10: Gudstjänst, Helsinge kyrka 
S:t Lars. M. Fagerudd, Camilla Wiks-
tén-Rönnbacka.
TI 9.3 kl. 12: S:t Martins pensionärskrets, 
Virta-kyrkan/Aalto. Inhiberad p.g.a. pan-
demin. 
SÖ 14.3 kl. 10: Gudstjänst, Helsinge kyrka 
S:t Lars. A. Paavola, A. Ekberg
TO 18.3 kl. 13: Sottungsby-Håkansböle 

pensionärskrets, Håkansböle kyrka, Hå-
kansbölev. 48.
Max. 6 deltagare. 
Gudstjänster från Helsinge kyrka S:t Lars 
kl. 10 strömmas via församlingens YouTu-
be kanal.
Utan närvarande församling.
BARNVERKSAMHET I KLUBBUTRYMMET  
Strömfårav. 13, Myrbacka
Pysselklubb för åk 1 - 3, ti och ons kl. 
12 - 16.30.  
Barnvänlig hund på plats. Max. 6 delta-
gare. 
Mera info: t.f. barnledare camilla.koski-
nen@evl.fi, 050 341 4964.  
ÖVRIGT  
Insamlingen Gemensamt Ansvar. I år 
fokuserar insamlingen på de äldres eko-
nomiska trångmål. Din hjälp behövs! Du 
kan delta i Vanda svenska församlings” 
Gå, spring eller skida  
för de äldre!”. Du kan bidra med 1€/km. 
Ta ett foto från din springrutt och tagga 
med oss i socialamedier #vandasvenska 
#gemensamtansvar. Mera info på våra 
hemsidor.    
Bokning av jordfästningar ändras. Nya 
anvisningar för bokning av jordfästningar 
i Vanda församlingar fr.o.m. 2.3.2021. 
Alla bokningar av jordfästningar sker via 
Gravkontoret, må-fre kl. 9-15, tfn 09 
8306 220 vantaa.hautaustoimi@evl.fi  
Prästgårdsgränd 5, 01510 Vanda. För en 
avliden medlem i någon av Vanda för-
samlingar kan jordfästning bokas även via 
e-tjänst. Inloggningslänk till e-tjänst för 
bokning av jordfästningar: asiointi.van-
taanseurakunnat.fi/home. Minnesstund 
i församlingarnas utrymmen bokas via 
Gravkontoret eller e-tjänst.  Obs. Korri-
gering av Gravkontorets kontaktuppgifter 
ref. Kyrkpressen nr 4. 
Fortsatta åtstramade coronarestriktioner 
i kraft 22.2–14.3.2021. I församlingens 
utrymmen får högst 6 personer vara när-
varande vid kyrkliga förrättningar. Ansva-
rig personal och kyrkotjänstgörare är inte 
medräknade.

HELSINGFORS  
PROSTERI
 
JOHANNES

GUDSTJÄNSTER
Högmässa: söndagar kl. 12 i Johanneskyr-
kan. Mässan strömmas via facebook.
com/johannesforsamling och kan ses i 
efterhand via församlingens Youtube-
kanal i två veckors tid. Klicka på Youtu-
be-symbolen på vår hemsida för att 
komma till vår kanal.
Mässa i vardagen: onsdagar kl. 16.30 
i Johanneskyrkan. En kort, meditativ 
kvällsmässa för sex gudstjänstbesökare. 
Ordnas så länge vi inte kan välkomna be-
sökare till söndagsgudstjänsterna.
Korsvägen: en korsvägsandakt finns på 
vår Youtubekanal och kan ses under hela 
fastan.

KYRKSLÄTT
För dig som bär 
på sorg
Onsdag 10.3 klockan 16: Sorge- 
kväll på Meet. Vi delar saknad 
och läser texter om sorg och 
hopp. Anmälning till Susanna 
Lönnqvist 0503761510, som 
sänder länk för deltagandet i 
sorgekvällen.
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Uppdaterad information: hittar du alltid 
på helsingforsforsamlingar.fi/johannes. 
Du kan också kontakta pastorskansliet 
med dina frågor mån–tis och tors–
fre mellan kl. 10 och 15 (johannes.fors@
evl.fi, (09) 2340 7700).
BARNFAMILJER
Musiklek: tisdagar (0–1-åringar) och 
fredagar (2–4-åringar) kl. 11 online via 
Google Meet. Musikstunden är 15–20 
min lång och innehåller sånger och ram-
sor med vintertema. Det bjuds också på 
avslappningsmusik av musikpedagog/
kyrkomusiker Heidi Åberg. Anmälan till 
heidi.aberg@evl.fi.
Nallegudstjänst: fredag 12.3 kl. 10 i Jo-
hanneskyrkan. Temat är Livets bröd och 
Maria Repo-Rostedt talar om att Gud vill 
ge oss det vi behöver, så som en förälder 
vill ge sitt barn det hen behöver. Guds-
tjänsten strömmas på facebook.com/
johannesforsamling.
MUSIK
LUNCHMUSIK: TISDAGAR KL. 12 I GAM-
LA kyrkan. Strömmas via facebook.com/
helsingintuomiokirkkoseurakunta.
UNGDOMAR & UNGA VUXNA
Följ @johannesungdom på Instagram el-
ler besök johannesungdom.wordpress.
com för att få reda på vad som är på 
gång inom ungdomsarbetet. Du kan 
även kontakta våra ungdomsarbetsle-
dare Chrisu och Ninni, kontaktuppgifter 
finns på hemsidan.

PETRUS FÖRSAMLING
GUDSTJÄNSTER
Du kan följa med den streamade guds-
tjänsten via www.facebook.com/
petrusforsamling. Se hemsidan för mer 
information. 
Streamad högmässa sö kl. 10: 7.3 
Munksnäs kyrka, Thylin. 28.2 Åggelby 
gamla kyrka, Björk. Streamad högmässa 
turvis från Munksnäs och Åggelby. Det 
finns möjlighet för ett begränsat antal 
förhandsanmälda personer att delta, 
kontakta kaplan Ronny Thylin 050-3803 
548/ ronny.thylin@evl.fi. Ifall flera än det 
tillåtna antalet vill vara med ordnas en 
andra nattvardsgudstjänst kl. 11.30 på 
samma plats. (streamas inte).
Online-kyrkkaffe sö kl. 11.30: Häll upp lite 
kaffe eller te och kom med på ett virtuellt 
kyrkkaffe! Efter den streamade högmäs-
san ses vi digitalt på Google Meet, länken 
i händelsekalendern på hemsidan.
Nattvard: Under den tid coronarestriktio-
nerna begränsar deltagande i gudstjäns-
terna kan man be om enskild nattvard 
vid en överenskommen tidpunkt för sig 
själv eller hela familjen. Kontakta någon 
av prästerna.
Puls-gudstjänst: Söndagar kl. 15.30 via 
Zoom. En gudstjänst i nyare stil för alla 
åldrar. Ny serie om ”Kallelse” börjar 28.2. 
Under fastan ses vi på Zoom för gemen-
skap och en avskalad form av gudstjänst. 
Kom med! Länk på hemsidan.
BARNFAMILJER
Följ Petrus Kidz-gruppen på facebook 
och hör mer om barnverksamheten!

Zoom-träffar för barn sö kl. 9-9.30: 
Barnen träffas online under den tid det 
inte är möjligt att samlas fysiskt. Vi lyss-
nar på och pratar om bibelberättelser, 
ber tillsammans och har det roligt. Länk i 
hemsidans händelsekalender.
BÖN OCH ANDAKT
Du kan alltid skicka in dina böneämnen: 
till pray.petrus@evl.fi, per post: Petrus 
församling, Skogsbäcksvägen 15, 00630 
Helsingfors.
Missa inte! Förbön och Tack: Ti 9.3 kl. 19. 
Tvåspråkig förbönsgudstjänst streamas 
från Munksnäs kyrka. Bengt Lassus, Ron-
ny Thylin, Mathias Sandell. Förbönstele-
fonen öppen må kl. 14.30-16.30, ons kl. 
18-20, 09-23407171. Du kan även sända 
böneämnen till kontaktuppgifterna ovan. 
Kvällen streamas via Petrus facebook, 
www.facebook.com/petrusforsamling.
Rotad i Ordet: 15.3 kl. 18 i Petruskyrkans 
övre sal. Henrik Perret: Evangeliernas Je-
sus. Kom med på en resa djupare i Bibeln. 
Kvällen streamas via Petrus facebook.
GEMENSKAP
Gudstjänstgruppen i Munksnäs: 18.3 kl. 
18 digitalt. Vill du vara med och bygga 
gemenskapen i Munksnäsgudstjänsten? 
Den kristna tron handlar i hög grad om att 
leva i relation till Gud och till varandra. Vi 
vill tillsammans medvetet försöka fördju-
pa den gemenskapen. Se hemsidan för 
mer info. Ronny Thylin, ronny.thylin@evl.
fi, 050-3803 548
ONLINE
Missa inte! Alpha-kurs på zoom: Alla 
funderar på livets stora frågor. Alpha 
är ett tillfälle att utforska livet och tron 
under 10 tisdagkvällar. Start den 9.3 kl. 
18.00. Vi träffas på Zoom så det är lätt att 
komma med från din hemsoffa och fun-
dera på meningen med livet och tron på 
ett roligt sätt i en avslappnad atmosfär. 
Under kvällen tittar vi på ett kort före-
drag och diskuterar i mindre grupper om 
tankar som föredraget väckte. Alla är väl-
komna oberoende av bakgrund. Anmälan 
till tuomas.metsaranta@evl.fi
Petruspodden: Lyssna på Petrus podcast 
för dig som vill upptäcka livet med Jesus 
och lära dig leva som Hans familj. På spo-
tify och podbean.
FÖRÄNDERLIGA TIDER
Församlingarna följer med coronasitua-
tionen och myndigheternas anvisningar. 
Vid behov kan evenemang inhiberas eller 
deltagarantalet begränsas. Följ med Kyrk-
pressen och församlingarnas hemsidor 
för uppdaterad information. Du kan också 
kontakta din församling om du har frågor 
eller behöver prata med någon.

MATTEUS FÖRSAMLING
GUDSTJÄNSTER
Videogudstjänst: sänds från Matteuskyr-
kan varje söndag kl. 10.
Efter gudstjänsten:  
dricker vi även kyrkkaffe på Facebook 
tillsammans med församlingens med-
arbetare. Den 14.3 avtackar vi under 
kyrkkaffet vår vikarierande församlings-
sekreterare Stefanie Lindroos som slutat 

i februari. Veckan därpå den 21.3 är vår 
långvariga församlingssekreterare Pia 
Valtanen i turen att avtackas då hon fort-
sätter mot nya äventyr. 
Följ med på gudstjänsterna via Matteus 
församlings Facebook-sida och delta i 
gudstjänstgemenskapen i kommentars-
fältet. Gudstjänsterna från Matteuskyrkan 
laddas även upp på församlingens Youtu-
be-konto samt hemsida. Mera informa-
tion på församlingens hemsida www.
helsingforsforsamlingar.fi/matteus.
Välkommen även på kvällsandakt: till-
sammans med Matteus ungdomsteam 
på Instagram! Varje onsdag kl. 18 sänds 
en kort kvällsandakt från @matteusung-
dom-kontot på Instagram.
MUSIK
Musiken finns här även i tunga tider. Sön-
dagen den 7.3 får vi njuta av orgelmusik 
tillsammans med kantor Niels Burgmann 
via Facebook. Online-konserten sänds 
på församlingens Facebook-sida kl. 18 till 
förmån för årets Gemensamt ansvar-in-
samling. Välkommen med!
Behöver du hjälp eller stöd?
Du kan alltid kontakta församlingen an-
ställda och diakoniarbetarna om du be-
höver hjälp eller stöd i vardagen eller bara 
någon att tala med. Kontakta diakoniar-
betarna Carita Riitakorpi 050-380 3986 
eller Mari Johnson 050-380 3976.

DEUTSCHE GEMEINDE
Information på hemsidan:
www.deutschegemeinde.fi

RASEBORGS  
PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA
På Youtube & Facebook: 
Sö 7.3 & 14.3 
- kl. 10 Gudstjänst från Ekenäs kyrka
Öppna kyrkor i februari och mars:
- Ekenäs varje söndag kl. 10-11 
- Tenala varje söndag kl. 12-13
- Bromarv varannan söndag kl. 10-11 (7.3)

- Snappertuna varannan söndag  kl. 12-13 
(7.3)
Präst finns på plats för samtal, förbön och 
nattvardsgång. Det går också bra att bara 
komma in, tända ett ljus och sitta i stillhet 
för sig själv. Välkommen!
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi 

INGÅ
Sö 7.3:
- kl. 10.00 Strömmad gudstjänst: Ingå 
kyrka. Gudstjänst utan närvarande för-
samling. Gudstjänsten strömmas på Ingå 
församlings musikverksamhets YouTu-
be-kanal. Sjöblom, Storbacka. 
- kl. 12.00-13.00 Ingå kyrka öppen för 
bön och meditation samt möjlighet till 
nattvard: Ingå kyrka.
Må 8.3:
- kl. 13.15-14.45 Einsteinklubben: För-
samlingshemmets källarvåning. En 
experiment -och vetenskapsklubb för 
klasserna 3-6, förhandsanmälningar till 
noora-elina.nylund@evl.fi.
To 11.3:
- kl. 18.00 Kyrkofullmäktige sammanträ-
der: Ingå församlingshem.
Sö 14.3:
- kl. 10.00 Gudstjänst (bandad): Ingå 
kyrka. Gudstjänsten kan ses på Ingå 
församlings musikverksamhets YouTu-
be-kanal. Hellsten, Gustafsson Burgmann 
- kl. 11.00-12.00 Degerby kyrka öppen 
för bön och meditation samt möjlighet 
till nattvard: Degerby kyrka.
Må 15.3:
- kl. 13.15-14.45 Pysselklubb: Försam-
lingshemmets källarvåning. För barn i 
lågstadiet. Förhandsanmälningar till noo-
ra-elina.nylund@evl.fi.
To 18.3:
- kl. 19.00-20.00 Ingå kyrka öppen för 
bön och meditation samt möjlighet till 
nattvard: Ingå kyrka
OBS!
 • Ingen gruppverksamhet för vuxna 
tillsvidare.
 • Ingå församlings kansli öppet må-ti kl 
9.00-12.00, ons-to endast telefonbetjä-

GRANKULLA
Sätt igång med påskpysslet! 
To 18.3 kl. 16–19: Kom och hämta din egen påskpysselkass med 
instruktioner och material för några enkla påskpyssel som du kan 
göra hemma! Pysselkassarna kan avhämtas utanför dagklubben på 
Grankulla kyrkas innergård. Mera info: familjearbetare Daniela Hildén 
tfn 050 443 0045.
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ning, fre stängt.
 • Ingå församlings diakonimottagning 
är stängd tillsvidare - ta kontakt per te-
lefon, tel 040-555 2090/Birgitta Lindell 
(e-post: birgitta.lindell@evl.fi).
 • Coronaläget kan förändras, och då 
kan evenemangen inhiberas eller ändra 
karaktär! Följ med aktuell information på 
församlingens Facebook-sida och för-
samlingens hemsida: 
www.ingaforsamling.fi.

KARIS-POJO
Söndagens gudstjänster sänds virtuellt 
tillsvidare.
Gå till Karis-Pojo församlings webbplats 
och välj Youtube:
- Sö 7.3 kl. 10 Gudstjänst, präst Pentti 
Raunio och kantor Päivi Tiitu.
- Sö 14.3 kl. 10 Mässa med alla på Mid-
fastosöndagen, präst Claus Terlinden och 
kantor Axel Jormanainen.
Vi erbjuder möjlighet till nattvardsfirande 
enligt följande:
- To 11.3 kl. 18 i S:t Olofs kapell i Karis, 
präst Yvonne Terlinden och kantor Päivi 
Tiitu.
För deltagande i nattvardsfirandet vän-
ligen kontakta pastorskansliet må-to kl. 
9-13 tfn 019 279 3000.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

SJUNDEÅ
Gudstjänsterna strömmas tillsvidare på 
söndagar kl. 11.00 med endast medar-
betare på plats. Ingen samlande verk-
samhet.
Vänligen se uppdateringar på:  
www.sjundeaforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO
7.3. kl. 10.00 Gudstjänst i Lojo S:t Lars 
kyrka: förrättas utan närvarande försam-
ling. Delar av gudstjänsten är på svenska. 
Gudstjänsten radieras och du kan lyssna 
på den på Radio Dei (107,2 MHz eller htt-
ps://stream.dei.fi:8443/lohjankirkko).

7.3. och 14.3. är Lojo S:t Lars kyrka (kl. 
11-12) och Virkby kyrka (kl. 13-14) öppna 
och det finns möjlighet att få nattvard. 
Vi ber er att komma ihåg att hålla säker-
hetsavstånd. Användning av ansiktsmask 
rekommenderas. Sex personer kan när-
vara samtidigt.

DOMPROSTERIET
AGRICOLA
Önskekonsert till förmån för Gemensamt 
Ansvar
Agricola församlingar strömmar 
önskekonsert från Lovisa kyrka 25.4 kl. 
18. Länk till konserten finns på försam-
lingens hemsida agrcolaforsamling.fi, 
samt efter konserten på Youtube kanalen.
Du kan på förhand önska vilken musik 
du vill att spelas. Skicka in önskemål 

inom mars till 050 558 0466, via Face-
book-evenemangets kommentarsfält 
eller per post till Suvi af Hällström, 
Brandensteinsgatan 11, 07900 Lovisa. 
Berätta gärna varför du önskar just den 
här musiken. Under konserten läser vi, 
om du så vill, upp önskemålen samt vem 
som önskat dem. Önskemålen spelas av 
församlingarnas kantorer och musiker 
från Lovisa.
 
Konsertens intäkter går till insamlingen 
Gemensamt Ansvar, som i år hjälper de 
mest utsatta äldre i Finland och ute i värl-
den. Donera valfri summa genom att gå 
in på nätdonationssidan gemensamtans-
var.fi/agricolasv eller donera med Mobi-
lePay till numret 31687, referens 305420.

BORGÅ
Sö 7.3 kl. 12.15: Strömmad gudstjänst. 
Medverkande är Ståhlberg, Söderström, 
textläsare Kristina Rosenström och An-
nette Stråhlman.  
kl. 13.30–14 och kl.  14.15–14.45: Mässa 
i Domkyrkan, Ståhlberg. Vi firar en kort, 
läst mässa med högst 5 deltagare. Du 
skall anmäla dig i förväg om du vill del-
ta till liturgen Claus Ståhlberg tfn 040 
134 2255. Är det flera än 5 ordnar vi en 
mässa till kl. 14.15. 
On 10.3 kl. 18: Online Café au Lady för 
kvinnor. Längd: 1 h 30 min. Gratis! Var-
annan onsdag samlas vi online kring en 
kopp kaffe och pratar med varandra, 
kort andakt firas under ledning av för-
samlingspastor Elefteria Apostolidou. 
Intresserad? Skicka sms till Ele (tfn. 040 
711 2800) så får du elektronisk inbjudan 
till vår träff på Teams! Du behöver en 
fungerande mejladress. 
To 11.3 kl. 16-18 och lö 13.3 kl. 12 -15: 
Församlingen samlar in förnödenheter till  
flyktingar, barn och unga, på ön Lesbos. 
Plats: Svenska församlingshemmet på 
Runebergsgatan 24, både i stora salen 
och i Café Ankaret.  
Lö 13.3. klo 13–13.30: Uppvaktning vid 
Hjältegravarna med anledning av Vin-
terkrigets slut år 1940, Claus Ståhlberg, 
Anne Hätönen.  
Sö 14.3 kl. 12.15: Strömmad gudstjänst. 
Medverkande: Eisentraut-Söderström, 
Hätönen, textläsare Benita Ahlnäs och 
Marit Björkbacka 
Kl. 13.30–14 och  14.15–14.45: Mässa i 
Domkyrkan, Eisentraut-Söderström 
Må–fr kl. 9-16: Diakonimottagningen i 
Finska församlingshemmet, Lundag. 5. 
Mottagning enligt tidsbeställning per te-
lefon 019-661 1241
Önskar du samtalsstöd? Ring diakoni-
arbetarna
Irina Lemberg, irina.lemberg@evl.fi, tfn 
040 512 5082
Ulrika Lindholm-Nenonen, ulrika.lind-
holm-nenonen@evl.fi, tfn 040 747 2232
Ingegerd Juntunen, ingegerd.juntunen@
evl.fi, tfn 040 624 

SIBBO
Mer information: på Sibbo svenska för-

samlings hemsida www.sibbosvenska-
forsamling.fi
Följ med informationen på försam-
lingens hemsida: Våra gudstjänster 
strömmas på nätet och är inte öppna för 
församlingsmedlemmar. Du hittar både 
strömmade och bandade gudstjänster 
och evenemang på Youtubekanalen 
Kirkko Sipoossa – Kyrkan i Sibbo. 
Sö 7.3 kl. 12: Gudstjänst i Sibbo kyrka. 
Strömmas.
Sö 14.3 kl. 18: Kvällsgudstjänst i Söder-
kulla kyrka. Strömmas.

ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND
Väståbolands svenska församling:  
Alla församlingens gudstjänster sänds 
över internet på församlingens sida på 
Facebook www.facebook.com/vasfor. 
Direktsändningarna hittas även i Face-
bookflödet på startsidan i församlingens 
webbsidas videoportal www.vastabo-
landsforsamling.fi/video. 
Sö 7.3 kl. 11: Gudstjänst i Korpo kyrka 
med kaplan Esa Killström och kantor 
Mikael Granlund. Begränsat antal delta-
gande. Gudstjänsten spelas in och sänds 
kl. 15 på församlingens webbkanaler. 
– kl. 11: Mässa i Nagu kyrka med kaplan 
Kjell Granström och kantor Robert Helin. 
Begränsat antal deltagare. 
– kl. 11 & kl. 12: Minimässor i Pargas kyr-
ka med kyrkoherde Harry S. Backström 
och kantor Hanna Lehtonen. Anmäl ditt 
deltagande till pastorskansliet. Fler mini-
mässor ordnas vid behov. 
On 10.3 kl. 18: Vesper i fastetid från 
Pargas kyrka. Textläsning och förbön av 
kyrkoherde Harry S. Backström. Afton-
sång tillsammans med körsångare från 
Pargas kyrkokör under ledning av kantor 
Hanna Lehtonen. 
Sö 14.3 kl. 10: Direktsänd gudstjänst från 
Pargas kyrka med tf. kaplanen i Pargas 
Pär Lidén, tf. församlingspastor Päivi 
Nuotio-Niemi och kantor Hanna Leh-
tonen. 
On 17.3 kl. 18: Vesper i fastetid från Par-
gas kyrka med tf. kaplanen i Pargas Pär 
Lidén och sångare från Pargas kyrkokör.

ÅBO
sön 7.3:
- kl 12: Gudstjänst via www.virtuaa-
likirkko.fi. Wikstedt (pred), Bäck (lit), 
Söderlund.
- kl 13-14: Präst på plats i Domkyrkan 
för samtal och enskild nattvard.
- kl 13.30: Pilgrimsvandring. Välkom-
men med på en vandring med start från 
Domkyrkans trappa. Vi delar in oss i 
mindre grupper och vandrar ca 1,5 tim-
me. Vi firar en andakt på vägen, man kan 
gärna ta med en egen kyrkkaffematsäck. 
Vi använder munskydd under vandring-
en.
- kl 16 och 17: Söndagsmässa, Aurelia. 
Välkommen att fira en kort, enkel mässa 
i Aurelias första våning. Max antal delta-

gare enligt gällande restriktioner. Anmäl 
dig gärna på förhand till Mia Bäck via 
mia.back@evl.fi eller 040 3417 466. För-
anmälda gudstjänstfirare har företräde, 
övriga i mån av plats. Vi önskar att du 
använder munskydd för att skydda de 
andra deltagarna.
tis 9.3:
- kl 14.30-18: Ungdomshålan, Aurelia el-
ler online. Kontakta Laura Kota-aho lau-
ra.kota-aho@evl.fi för mera information.
- kl 19: Unga vuxna online. Kontakta 
Laura Kota-aho laura.kota-aho@evl.fi 
för mera information.
tor 11.3:
- kl 10-11.30 Familjecafé utomhus, 
Aurelias innergård. Max antal deltagare 
enligt gällande restriktioner. Amnälning 
senast 10.3 till Mari Nurmi 040-3417 469. 
Max 10 deltagare förutom tjänstgörande.
- kl 17.30: ”Vad betyder vatten för dig?” 
Kom med och samtala via Teams om 
vattnets betydelse i våra liv. Läs mer om 
evenemanget på www.abosvenskafor-
samling.fi. Anmäl dig senast 10.3 till ma-
ria.d.bjorkgren-vikstrom@evl.fi
sön 14.3:
- kl 12: Gudstjänst via www.virtuaa-
likirkko.fi. Audas (pred), Wikstedt (lit), 
Danielsson. En kvartett från Åbo Damkör 
medverkar med sång.
- kl 13-14: Präst på plats i Domkyrkan 
för samtal och enskild nattvard.
- kl 13.30: Pilgrimsvandring. Välkom-
men med på en vandring med start från 
Domkyrkans trappa. Vi delar in oss i 
mindre grupper och vandrar ca 1,5 tim-
me. Vi firar en andakt på vägen, man kan 
gärna ta med en egen kyrkkaffematsäck. 
Vi använder munskydd under vandring-
en.
- kl 16 och 17: Söndagsmässa, Aurelia. 
Välkommen att fira en kort, enkel mässa 
i Aurelias första våning. Max antal delta-
gare enligt gällande restriktioner. Anmäl 
dig gärna på förhand till Emma Audas via 
emma.audas@evl.fi eller 040 3417 757. 
Föranmälda gudstjänstfirare har företrä-
de, övriga i mån av plats. Vi önskar att 
du använder munskydd för att skydda de 
andra deltagarna.
tis 16.3:
- kl 14.30-18: Ungdomshålan, Aurelia el-
ler online. Kontakta Laura Kota-aho lau-
ra.kota-aho@evl.fi för mera information.
- kl 19: Unga vuxna online. Kontakta 
Laura Kota-aho laura.kota-aho@evl.fi 
för mera information.
tor 18.3:
- kl 10-11.30: Familjecafé utomhus, Aur-
elias innergård. Amnälning senast 10.3 
till Mari Nurmi 040-3417 469. Max antal 
deltagare enligt gällande restriktioner.
- kl 17.30: ”Vad betyder vatten för dig?” 
Kom med och samtala via Teams om 
vattnets betydelse i våra liv. Läs mer om 
evenemanget på www.abosvenskafor-
samling.fi. Anmäl dig senast 17.3 till ma-
ria.d.bjorkgren-vikstrom@evl.fi
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