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Lokalsidorna för församlingarna i Helsingfors utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Sofia Torvalds, sofia.torvalds@kyrkpressen.fi. 
Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

PÅ GÅNG I STAN 
MATTEUS, PETRUS OCH  

JOHANNES FÖRSAMLINGHELSINGFORS

FÖR LÄNGE sen läste jag om en toppidrotta-
re som skulle delta i de olympiska spelen. Tex-
ten målade fram en bild av en flicka som brann 

för sin sport, som hade satsat allt sen hon var 
barn och som med sin passion och målmed-
vetenhet nått framgång. Man satsar mor-
gon, middag, kväll, man väljer osäkra eko-
nomiska realiteter och man drivs av kärle-

ken till det man håller på med samt av hoppet 
om framgångar, om att drömmar ska uppfyllas.

Så kom nyheten kort innan spelen att en liten 
och helt osannolik olycka med en gång omöj-
liggjorde ett deltagande i OS. Jag blev djupt be-
rörd av nyheten, tänkte på hur länge det är tills 
det igen blir OS, hur ovisst allting är i ett sådant 
perspektiv, och hur grym tillvaron kan vara. 
Idrottaren konstaterade i en intervju att hon inte 

kan någonting annat, och att hon inte kan göra 
någonting annat än försöka igen i framtiden.

IDROTTENS VÄRLD kan kanske ses som en 
miniatyr av den stora världen. Mycket av det 
som händer där händer också annanstans. Det 
är bara så synligt och tydligt i idrotten. Ock-
så min värld kan rasa ihop. Det som jag byggt 
mitt liv på kan också berövas mig på mycket 
kort tid och helt utan att jag behöver förstå nå-
gon mening med det. Många alldeles vanliga 
människor har fått känna på det. Arbetslöshet 
är en sådan sak, eller om företaget som man 
satsat allting på förs i konkurs. Hälsa är en an-
nan. Att plötsligt tvingas acceptera någon ny 
begränsning för att man blev sjuk. Och natur-
ligtvis dödsfall. Om t.ex. ett eget barn plötsligt 
dör är livets stora frågetecken där, minst lika 
grymma som ett bakslag för en toppidrottare.

Och då inställer sig frågan: Vad finns som 
grund i livet bortom den grund man tror sig 

stå på. Om det viktigaste, det största och vär-
defullaste man har tas ifrån en – vad står man 
då på? Eller faller man fritt ut i en avgrund 
som aldrig tar slut?

OM DU har ett svar på den frågan kan du skat-
ta dig lycklig. Men minns samtidigt att alla 
snabba och lätta svar kan stå sig slätt när det 
verkligen gäller. I synnerhet om det är någon 
annan man försöker hjälpa upp ur avgrunden.

Ytterst måste en sådan livsgrund vara för-
ankrad utanför oss själva och det vi kan kont-
rollera. Den måste vara förankrad så att också 
om allt det vi kan och känner rasar ihop finns 
den grunden kvar. En sådan grund talar Gud 
om i Jobs bok så han säger:

( Job 38:4–7) 
Var var du när jag lade jordens grund?
Låt höra, om du vet och kan! 
Vem bestämde dess mått? Det vet du nog!
Vem spände mätsnöret över den? 
Var fick dess grundvalar fäste,
vem lade dess hörnsten, 
medan alla morgonens stjärnor sjöng
och gudasönerna jublade?

Var var du när jag lade jordens grund?

Var var du när
jag lade jordens 
grund?

»Vad finns som grund i 
livet bortom den grund 
man tror sig stå på.«

KOLUMN 
Johan Wester-
lund är kyrko-
herde i Johannes 
församling.

Hallå där 
Mathias Sandell!
Han gillar den gamla musiken som 
hör ihop med stilla veckan inför påsk.

– I ÅR kommer vi att hålla flera korta andakter med ba-
ra textläsning och musik inför påsk, så det blir mycket 
musik i Petruskyrkan i vår. Jag gillar idén med att för-
bereda sig ordentligt inför påsken, det ger en viss ef-
fekt att lägga ner mycket tid inför vad som ska komma.

 
SANDELL ÄR musikmagister från Sibelius-Akademin 
och vikarierar som kantor i Petrus församling.

– Flera av psalmerna i stilla veckan är skrivna i de 
gamla kyrkotonarterna, så de är lite mer krävande att 
sjunga, men jag gillar själv dem mycket. Jag kommer 
också att spela olika stycken som man bara kan lyssna 
till och söka lugn i.

 
Stilla veckans andakter mån 3.4–ons 5.4 kl. 19 på Skogs-
bäcksvägen 15. Skärtorsdag 6.4 kl. 18 Nattvard och andakt 
i Munksnäs kyrka och kl. 19 i Åggelby gamla kyrka.

  
TEXT OCH FOTO: NINA ÖSTERHOLM
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Gemenskap:
Earth Hour-kväll: 25.3 kl 19 i Johan-
neskyrkans krypta. Presentation av för-
samlingens miljöprogram, servering.
Johanneskaffe: måndag 27.3 kl 14-16 i 
S:t Jacobs kyrka. Ingen förhandsanmälan 
behövs. Mera info ger Viivi Suonto, tel. 
050 407 5165.
Diakoniträff: torsdag 30.3 kl 12-13.30 i S:t 
Jacobs kyrka.
Stillhetens yoga®: torsdag 30.3 (samt 
alla torsdagar till och med 11.5, utom 
skärtorsdag) kl 18-19.30 i Johanneskyr-
kan. Du behöver ha med dig en yogamat-
ta eller annat underlag. Förhandsanmälan 
och mera info: maria.repo-rostedt@evl.fi
Middagsbön & diakonijour: 28.3 och 4.4 
kl 12 i Johanneskyrkan.
Anmälan till rekreationsdag för kropp, 
själ och ande: På Nilsas kursgård i Sibbo, 
fredag 12.5 kl 9-17.30. Anmälan och me-
ra information: Gunvor Frände, 050 316 
3160, gunvor.frande@evl.fi.
Anmälan till sommardagar på Labbnäs, 
Kimitoön 5-9.6: Förfrågningar och anmäl-
ning till Karin tfn:0503800867 eller anma-
lan.johannesfors@evl.fi senast 14.4.2023.

För familjer och barn:
Barnens påskkyrka: onsdag 29.3 kl 9-9.30 
i Gamla kyrkan. Öppet tillfälle för alla familjer.
Family fun: onsdag 29.3 kl 16 i S:t Jacobs 
kyrka. Enkelt påskpyssel och spårning från 

kl. 16, påskkyrka kl 17.15 och mat efteråt.
Familjecafé: måndagar och fredagar kl 
9.30-12.30 i Hörnan, torsdagar 9.30-12.30 
i S:t Jacobs kyrka. Vår präst Maria Re-
po-Rostedt besöker familjecaféet under 
stilla veckan för att berätta om påsken.
Musiklek: måndagar och fredagar kl 10 i 
Hörnan, tisdagar kl 10 i Arabiastrandens 
invånarhus, utrymmet Kääntöpaikka, 
torsdagar kl 10 i S:t Jacobs kyrka. 
Babyrytmik: måndagar kl 11 i Hörnan.
Mera info om familjecaféet, babyrytmi-
ken och musikleken 
ger Stella Wahlström, 
050 578 1444.

Matteus församling
Andligt liv 
Mässor: regelbundet varje söndag kl. 10 i 
Matteuskyrkan. Utom de söndagar vi firar 
kvällsmässa, följande gång den 10.4.
MU-mässa: (MatteusUngdom): Onsdagar 
kl. 17:30 + kyrkfika. Öppet hus för ungdo-
mar från kl. 15. 
Öppen bönegrupp: Molnet träffas föl-
jande gånger den 23.3 och 6.4 i Matt-
euskyrkan kl. 18–19:30. Mer info: Gun 
Holmström, tfn 040 7596 851. 
Borgå stift 100 år: Kyrkkaffe efter sön-
dagens mässa med föredrag av Henrik 
Andersén under rubriken ”Grundandet av 
Borgå stift”. Söndag 26.3. Mässan kl. 10 
strömmas till församlingens Facebooksida.
Välkommen till Matteuskyrkan i påsk!
Skärtorsdag 6.4 kl. 18 mässa
Långfredag 7.4 kl. 10 gudstjänst
Påskdagen 9.4 kl. 10 Påskdagens mässa. 
Kyrkokören och ungdomar medverkar.
Annandag påsk 10.4 kl. 18 Kvällsmässa. 
Talare: Cecilia Alameri.

Barn och familj 
Påskvandring: Vandra genom påskens 
drama och upptäck berättelsen med alla 
sinnen!  Öppna vandringar må 3.4 kl. 
17:30 och 18:30 i kyrkans aula.
Musiklek tisdagar: Klapp & klang kl. 10 
(från 1 år uppåt ) och Gung & sjung kl. 11 
(för 0–1 -åringar) i Matteuskyrkan. Mera 
info: daniela.stromsholm@evl.fi, 050-
5967769. 
Tweentisdag för åk 3–6: Tisdagar kl. 14–
17 i Matteuskyrkan. Mellanmål, pingis, tv-
spel, pyssel m.m. Popkör kl. 15:30–16:15. 
Pysselklubb: För åk 1-2 i skolorna på 
Matteus församlings område, på eftistid 
torsdagar, varannan vecka. Mera info: 
catarina.barlund-palm@evl.fi, 050-380 
3936. 
Barnkör: För åk 1-2 i skolorna på Matteus 
församlings område, på eftistid torsda-
gar, varannan vecka. Mera info daniela.
stromsholm@evl.fi, 050-5967769 
Popkör: för barn i årskurserna 3–6. Tis-
dagar kl. 15.30–16.15 i Matteuskyrkan. 
Föda utan rädsla-kurs 28.5 kl. 14-18: 
Förlossningsförberedande kurs som 
riktar sig till både den födande och stöd-
personen. Kursen ger förståelse för hur 
kroppen och känslorna samverkar under 
födandet samt praktiska verktyg att an-
vända under förlossningen.  
Anmälningar och frågor: Daniela Ströms-
holm, daniela.stromsholm@evl.fi / 09 
2340 7324 

Musik 
Kyrkokören: övar tisdagar kl. 18.30 i 
Matteuskyrkan. Körledare: niels.burg-
mann@evl.fi, (09) 2340 7326. 
Matteus VOICE: Projektkören VOICE 
sjunger pop och rocklåtar som passar 
med årets Gemensamt Ansvar-tema. 
Nya sångare är välkomna! Följande övn. 
ons 29.3 kl. 18:30, mån 10.4 kl. 15:30.

Gemenskap 
Stickklubben: Torsdag kl. 11–13 (jämna 
veckor i vår). Handarbete, inspiration och 
skratt. Mera info: Carita Riitakorpi, 050-
380 3986. 

Bokklubben Bokmalarna: Bokmalarna 
läser och samtalar utgående från Tomas 
Sjödins bok ”Ljudet av tystnad”: 3.4, 
24.3 o 15.5, kl. 14-15.30 i Matteussalen.
Kvinnor mitt i livet: 3.4 kl. 18-20:30 i 
Matteuskyrkan. Kom som du är och dela 
tankar om livet just nu. Kontakt: Stina 
Hjelt 050- 300 5911. 
Matteus.SALT: 30.3.2023 kl. 18 i försam-
lingssalen. Stefan Djupsjöbacka håller ett 
bibelstudium om Jesajas bok.
Samling för män: kl. 18–20 i Matteussa-
len, 21.4.2023 Jani Edström: Trons flexi-
bilitet 12.5.2023 Torsten Sandell: Aktuellt 
om Turkiet
Diakoniföreningens årsmöte: Matteus 
församlings diakoniförening rfs årsmöte 
söndagen den 16.4 kl. 11:30 i Matteuskyr-
kan, Åbohusvägen 3, Helsingfors. På 
mötet behandlas stadgeenliga ärenden. 
Mvh, Styrelsen.
Påskvandring för seniornätverket: ti 4.4 
kl. 14. Vandra genom påskens drama och 
upptäck berättelsen med alla sinnen!

MATTEUS FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Kansliet: För tillfället är det fysiska kansliet 
stängt. Telefontid tis o tor 10–14, tfn (09) 
2340 7300,  
matteus.fors@evl.fi.
Lokaler: Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3 
(Matteussalen vån. 1).

Johannes församling
Gudstjänster
Lördag 25.3, Earth Hour-ljusmässa: kl 
20:30 i Johanneskyrkan. Tomas vokalen-
semble och Carolina Bjon, cello, medver-
kar. Vi släcker kyrkans fasadbelysning när 
ljusmässan börjar.
Marie bebådelsedag 26.3, sammalyst 
högmässa: kl 12 i Johanneskyrkan. S:t 
Jacobskören och Tomas vokalensemle 
medverkar. OBS! Ingen mässa i S:t Jacobs 
kyrka denna söndag!
Tisdag 28.3, middagsbön och diakoni-
jour: kl 12 i Johanneskyrkan.
Onsdag 29.3, riksdagens ekumeniska 
avslutningsgudstjänst: kl 12 i Helsingfors 
domkyrka. Anländ före 11.30.
Onsdag 29.3, Korsvägen: kl 18 i Johan-
neskyrkan. Vi vandrar med Jesus från 
Pilatus till korset och graven.
Palmsöndag 2.4, högmässor: kl 10 i S:t 
Jacobs kyrka där barnkören medverkar, 
samt kl 12 i Johanneskyrkan. Chorus San-
ctæ Ceciliæ medverkar.
Tisdag 4.4, middagsbön och diakonijour: 
kl 12 i Johanneskyrkan.
Skärtorsdagen 6.4, mässor: kl 15 i Folk-
hälsanhuset i Brunakärr, kl. 18 i Gamla 
kyrkan samt kl 19 i S:t Jacobs kyrka.

KYRKAN I HELSINGFORS

• Vandra korsvägen genom Johanneskyrkan,
en gammal tradition där man stannar upp, 
ber och mediterar inför bilder som före- 
ställer olika skeenden i Kristi lidandes väg. 
22.3, 29.3 och 5.4 kl. 18. Högbergsgatan 12.

 
• Påskvandring för hela familjen arrangeras 
i Matteuskyrkan måndagen den 3.4. Start 
kl. 17:30 och 18:30 i aulan. Församlingens 
barnledare guidar små och stora längs en 
färggrann påskstig i Matteuskyrkan. Ingen 
förhandsanmälan behövs för att delta. 
Åbohusvägen 3.
 
• Påskens drama genom textläsning och 
musik. Ta tid att stanna upp inför påsken.  
Mån 3.4 – ons 5.4 kl. 19 i Petruskyrkan, 
Skogsbäcksvägen 15.
 
• Efter ett längre uppehåll kan helsingfor-
sarna igen uppleva Via Crucis när passions-
dramat startar på Senatstorget klockan 21, 
lördagen den 8.4. Dramat (på finska) är  
öppet för alla och det är gratis att delta.

Upptäck påskens berättelse 
med alla sinnen!
Tiden före påsk är speciell i kyrkan. Vardagen saktar in 
och vi försöker bereda plats för stillhet och eftertanke 
inför påsken. Här kan du uppleva påsken med alla sinnen.

FO
TO

: U
N

SPLASH
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Kurser
Föräldrakurs: För dig med barn 0-10år. 
Fem kvällar om föräldraskap med före-
drag och samtal kring bl.a. “att bygga 
en stadig grund, kärlek i handling och 
att sätta gränser”.  Varannan ti kl. 17-19, 
start 28.3.Barnvänlig middag serveras 
från 16.30. Åldersanpassad barnpassning. 
Anmälan till Rebecka, rebecka.bjork@
evl.fi
Tonårsföräldrakurs: För dig med barn 
11-18år. Fem kvällars kurs med teman 
särskilt riktade till föräldrar med tonår-
ingar och blivande tonåringar. Även bo-
nusföräldrar, ensamstående och blivande 
tonårsföräldrar är varmt välkomna. Ons 
kl. 18-20, start 29.3. Middag kl. 18. An-
mälan till Rebecka Björk.

Påskens program
Missa inte! Andakt i stilla veckan: mån 
3.4-ons 5.4 kl. 19 i Petruskyrkan. Andak-
terna är stillsamma kvällar med textläs-
ning och musik för att hjälpa dig att stilla 
dig i din vardag.
Skärtorsdag 6.4: Kl. 18 Munksnäs kyrka, 
kl. 19 Åggelby gamla kyrka. Andakt och 
nattvard med musik. 
Andakt på långfredag 7.4: Kl. 10 Munk-
snäs kyrka, kl. 12 Åggelby gamla kyrka. 
Följ med långfredagens händelser under 
en stillsam andakt. 
Långfredagsmeditation med ljuständ-
ning: 7.4 kl. 20 Petruskyrkan. En stillsam 
kväll med ljuständning, musik och an-
dakt.
Påsknattens andakt: Påsklördag 8.4 kl. 
23.30 i Åggelby gamla kyrka. En stillsam 
nattandakt för att inleda påsken. 
Påsksöndag 9.4: Välkommen med och 
fira Jesu uppståndelse och livet tillsam-
mans! Våra normala gudstjänsttider gäl-
ler denna söndag. Kl.10 Munksnäs kyrka, 
kl. 12 Åggelby gamla kyrka, kl. 15.30 
Puls-gudstjänst i Petruskyrkan.
Annandag påsk 10.4: kl. 11 gudstjänst i 
Petruskyrkan.

Övrigt
Följ med Petrus församling: Instagram 
och facebook @petrusforsamling för 
andligt innehåll och för att hållas uppda-
terad om vad som händer i församlingen!

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

Musik:
Matteuspassionen: torsdag 6.4 kl. 19 i 
Johanneskyrkan.
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla kyrkan.

Unga:
Samling för unga: torsdagar kl 18-20.30 
i Hörnan: 23.3 Spelkväll med Viivi, 30.3 
Hjälpis 1. Mera info ger Nicolina Grönroos 
0505986762 eller Gun Geisor 050 568 
6598.
Övrigt program för unga hittar du på 
ungdomsverksamhetens egen hemsida, 
johannesungdom.wordpress.com.  
Följ oss på instagram: johannesungdom  

Mera info om församlingens verksamhet 
finns på vår hemsida:   
helsingforsforsamlingar.fi/johannes.  
Följ oss på instagram och fb:  
@johannesforsamling.

JOHANNES FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Kansliet: må, ti, to, fre 10–15. Högbergsgatan 
10, tel. 09-2340 7700.
Utrymmen: Johanneskyrkan, Högbergsg. 12, 
Högbergssalen, Högbergsg. 10 (vån. 2), Hör-
nan, Högbergsg. 10 (gatuplan), Folkhälsan 
och Majblomman, Mannerheimv. 97, Gamla 
kyrkan, Lönnrotsgatan 6, S:t Jacobs kyrka, 
Kvarnbergsbr. 1, Seniorhuset, Norrsvängen 1, 
Arabiastrandens invånarhus, Indiagatan 1, ut-
rymmet ”Kääntöpaikka”

Petrus församling
Gudstjänster
Varmt välkommen på gudstjänst! 
Högmässa: kl. 10 Munksnäs kyrka, sön-
dagsskola för barn. Kl. 12 Åggelby gamla 
kyrka. 26.3 Koivula och 2.4 Thylin. Kaffe 
efteråt! 
Puls-gudstjänst: kl. 15.30 i Petruskyr-
kan. Puls är en avslappnad söndags-
gudstjänst med undervisning, gemen-
skap och lovsång. Kaffe efteråt. Barn-
kyrka och CoolKids för barnen. 

Barnfamiljer
Följ Petrus Kidz-gruppen på facebook 
för aktuell info! 

Bön och andakt
Du kan alltid skicka in dina böneäm-
nen: till pray.petrus@evl.fi, per post: 
Petrus församling, Skogsbäcksvägen 15, 
00630 Helsingfors.
Förbön och Tack: Ti 28.3 kl. 19. Två-
språkig förbönsgudstjänst i Munksnäs 
kyrka. Allan Franzén, Bengt Lassus. 
Barnpassning ordnas. Förbönstelefonen 
öppen må kl. 14.30-16.30, ons kl. 18-
20, 09-23407171. Du kan även sända 
böneämnen per e-post eller post till 
kontaktuppgifterna ovan. 
Rotad i Ordet: 27.3 kl. 18 i Petruskyrkan. 
Kom med på en resa djupare i Bibeln 

och hitta en tro som håller. Talare: Allan 
Franzén.
Transform Equip-utrustande kväll: 28.3 
kl. 18 Petruskyrkan. Fördjupa din tro, 
formas i din karaktär och mogna som 
Jesu efterföljare. Tema: Församling och 
gemenskap. Varför är det bra att vara 
del av en troende gemenskap? Hur ser 
det ut i vår tid?

Gemenskap
Dagscafé: 28.3 kl. 13. Välkommen på en 
eftermiddag med kaffe och gemenskap. 
Vi ses i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 
15. Mer info av diakonissan Tua Sandell, 
tel. 09 23401115 / 050 3442711
Petra-frukost: 25.3 kl. 10 i Petruskyr-
kan. Petra är en skön förmiddag för 
kvinnor i alla åldrar, en plats att dela 
gemenskap och livsberättelser. Susan-
na Landor delar om sin väg från journa-
list på HBL till diakonissa under temat 
”Från ord till handling”. Välkommen!
Missa inte! Brunch med Främre Asien 
tema: 1.4 kl. 10 Petruskyrkan. Tua och 
Torsten Sandell berättar om sina år i 
Främre Asien. Brunchen har också en 
touch av främmande smaker. Välkom-
men med!

PROGRAMMET GÄLLER FREDAG 24.3–TORSDAG 6.4

JOHANNES Rekreation

Rekreationsdag för kropp, 
själ och ande
Nu är det dags att anmäla sig till vår rekreationsdag för kropp, själ 
och ande fredag 12.5 på Nilsas kursgård i Sibbo. Bussen startar 
från Kiasma kl 9, återvänder ca 17.30. Gäst: Biskop emeritus Erik 
Vikström. Program, god mat, samvaro, mässa. Mera information 
och anmälan, senast 3.5: Gunvor Frände, 050 316 3160, 
gunvor.frande@evl.fi.

MATTEUS För familjer

Familjedag i Matteus 
på Palmsöndagen 2.4
Familjemässa kl. 10. Efter mässan kan man 
delta i Åsnans äggjakt och påskpyssel för alla 
åldrar kl. 11–13.30. Musiklek kl. 12. 
     Lunch serveras fr.o.m. kl. 11. Lunchpris: 
vuxen 10€, skolbarn 5€, under skolålder och 
barnkörsbarn gratis. Familjepris 20€.

PETRUS Livsberättelse

Frukost för kvinnor 
med Susanna Landor
Välkommen på Petra-frukost 25.3 kl. 10 i 
Petruskyrkan! Petra är en skön förmid-
dag för kvinnor i alla åldrar, en plats 
att dela gemenskap och livsberättel-
ser. Susanna Landor delar om sin väg 
från journalist och chefredaktör på HBL 
till diakonissa under temat ”Från ord till 
handling”. 
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HELSINGFORS – Som församling behö-
ver vi vara med i det här, vi ska ta hand 
om Guds skapelse, säger småbarnspe-
dagog Helena Hollmérus, initiativta-
gare till miljögruppen.

Församlingen deltar i samfällighet-
ens miljöarbete för miljödiplom från 
och med 2023, med en plan för fem år 
åt gången. 

–  Jag ville därför sätta igång med 
gruppen och planeringen i höstas, fast 
jag visste att det skulle betyda mycket 
arbete. Det var viktigt att få till stånd 
ett enkelt och tydligt program i några 
punkter, som är lätt att följa.

Roligt med skrot
Miljöfostran är en viktig del i miljöpro-
grammet. Helena påpekar att man re-
dan ägnat sig mycket åt miljöfostran i 
den dagliga barnverksamheten, men 
att det hela i år kulminerade i en tema-
vecka vecka 10. Både på eftisarna, i fa-
miljecaféerna och på fritids har miljön 
behandlats extra mycket under veckan.

– Det är bra att som ledare utmana sig 
själv att hitta nya aspekter att ta upp. 

Barnen har bland annat pratat om 
vad de tänker på när de hör ordet mil-
jö. Naturen, att man inte ska skräpa 
ner och cirkulär ekonomi i olika for-

mer är sådant som kommit upp.
Och barnen har föga förvånande 

massor av idéer. Eftisledare Marian-
ne Lundström berättar om hur kreati-
va barnen till exempel är i fråga om att 
hitta sätt att återanvända skrot.

– Två små burkar för fond blev till ex-
empel till ett par dimmiga glasögon som 
barnen länge lekte blindbock med, un-
der glada skratt.

Hon poängterar att det är viktigt med 
leksaker som inte är så färdiga, så man 
själv får hitta på och utvecka.

– Det är bra för fantasin och kreati-
viteten.

Vill sprida hopp
Var kommer det vackra ifrån, sjunger 
barnen med Alice Tegnérs ord medan 
de jagar såpbubblor i musikleken. I mu-
sikleken handlar miljöfostran i första 
hand om att förundras inför skapelsen. 

– Vi sjunger mycket om djur, med oli-
ka läten och humör, säger ledare Stel-
la Wahlström.

I början av sångstunden sjunger grup-
pen också igenom alla deltagares namn 
– alla blir sedda. Det börjar med dig och 
mig – vi är ju också en del av allt vack-
ert som Gud skapat.

Helena poängterar att infallsvinkeln 
är viktig i samtal med barn.

– Vi kan och vill inte förmedla dome-

dagsstämningar, vår uppgift är att spri-
da hoppet: Det finns fiffiga människor 
i världen som kan hitta på allt möjligt 
bra, och det kommer fler människor 
hela tiden. Kanske blir det rentav du 
som en dag kommer på hur vi ska lö-
sa vårt problem med miljön! Vi vill ge 
barnen hopp.

En annan viktig punkt i miljöpro-
grammet är miljökommunikationen, 
som vid många tillfällen går hand i hand 
med miljöfostran.

– Här har vi en stor möjlighet att visa 
vad vi står för, ta del i samhällsdebat-
ten och påverka, men framför allt syn-
liggöra allt vi gör i församlingen och 
förmedla värderingar. Med temaveck-
an till exempel har vi också nått hem till 
vårdnadshavarna med foton och berät-
telser om det vi gör.

Miljöprogrammet presenteras i sin helhet från 
kl 19 lördagen den 25.3 i Johanneskyrkans 
krypta. Det blir även servering och en introduk-
tion till ljusmässan, som äger rum kl 20.30 i  
Johanneskyrkan, i samband med Earth Hour.

HELSINGFORS

I musikleken handlar miljöfostran i första hand om att förundras inför skapelsen. I början av sångstunden sjunger gruppen också igenom alla deltagarnas namn – vi är ju 
en del av allt vackert som Gud skapat. FOTO: NINA ÖSTERHOLM

Allt ljus på miljön 
i Johannes
Miljöarbetet genomsyrar på ett nytt sätt verksamheten 
i Johannes församling. I höstas fick församlingen en ny 
miljögrupp, som har utarbetat en miljöplan för försam-
lingen.

TEXT: ULRIKA LINDBLAD

»Det är bra för 
fantasin och 
kreativiteten.«
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Han dirigerar Oratoriekören i år när de fram-
för Joseph Haydns Nelsonmässa i samarbete med 
Kyrkslätts kammarorkester. 

– Haydn har tolv mässor och många av dem 
har ett smeknamn. Nelson kommer från den 
brittiska kommendören som segrade i ett slag 
vid Suezkanalen. Mässan skrevs till hans ära.

Mässan har också ett annat namn: Missa in 
tempore belli, som översatts till Mässa i krigens 
eller ångestens tid. Man har försökt tolka nam-
net på olika sätt.

– Dels har man sett det som en följd av att 
det pågick många krig i Österrike och Frank-
rike just då. En annan tolkning är att regenten 
av ekonomiska skäl avskedade alla blåsinstru-
mentalister i den orkester där Haydn var hov-
kapellmästare.

Men musiken är allt annat än dyster.
– Den passar inte alls ihop med någon ång-

est, den är tvärtom ganska glättig. 
Det är en trevlig utmaning att dirigera under 

en storsatsning.
– Det ska vara kompakt information jag ger 

som dirigent, när det gäller dirigeringstek-
nik men också verbalt. Allt ska vara tydligt, 
så hundra personer kan förstå vad jag gör el-
ler säger.

All slags publik kan ha behållning av den 
majestätiska och glättiga musiken, tror Sö-
derström.

– Det blir en upplevelse även om man inte skul-
le känna till klassisk musik alls.

Via Crucis blir konsert 
Oratoriekören, i något mindre sammansättning, 
ger också konserten Via Crucis. Då är det Kai-
sa Sidoroff som håller i dirigentpinnen. Hon är 
kantor i finska församlingen i Borgå. Musiken till 
Via Crucis är specialskriven av tre Borgå kantorer 
till passionsspelet Via Crucis, som blivit en tradi-
tion i Borgå. I år arrangeras inget passionsspel, 
så konserten fyller därför en viktig funktion.

– Konserten ger oss en möjlighet att ta del av 
långfredagens händelser och stilla oss inför Je-
sus lidande, säger Sidoroff. 

– Vi lever i så osäkra tider och det finns så 
mycket lidande omkring oss just nu så jag hopp-
as att konserten också kan förmedla lite tröst 
och ljus under påsktiden. 

Övningarna har gått fint.
– Det är härligt att få jobba med motivera-

de sångare. Många i kören är erfarna Via Cru-
cis-sångare som kan verket utantill.

I Via Crucis finns ett brett känslospektrum.
– Det är känslor som går från hopplöshet och 

besvikelse till nåd, hopp och kärlek. 
Både Eric-Olof Söderström och Kaisa Sidoroff 

är glada över hur väl samarbetet med oratorie-
kören över språkgräsen fungerar i Borgås för-
samlingar.

– Det är inte så lätt på alla orter, men här har 
det fungerat bra i över 25 år. Kantorer är ock-
så konstnärer med egna åsikter, och det är in-
te alltid lätt att kommunicera, men här har det 
gått fint, säger Eric-Olof Söderström.

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

BORGÅ • SIBBO • VANDA

Oratoriekören övar med Eric-Olof Söderström som dirigent. FOTO: GUNVOR HADDAS

BORGÅ Borgå oratoriekör har verkat i 25 år. 
Åttio till hundra körsångare börjar öva i slutet 
av januari, vilket kulminerar i konserter kring 
påsk. Sedan skingras sångarna tills det är dags 
igen följande år.

– Vi har det positiva problemet att det kom-
mer så många korister. Resten av året sjunger 
de bland annat i svenska och finska församling-
ens kammarkörer, säger Eric-Olof Söderström 
som är kantor i domkyrkoförsamlingen.

Konserter 
levandegör 
påskens kärna
Oratoriekören i Borgå bjuder igen en gång 
på högklassiga konserter i påsktid: Nelson-
mässan och Via Crucis. – Det är en upple-
velse även om man inte alls skulle känna till 
klassisk musik, säger Eric-Olof Söderström.

TEXT: ULRIKA HANSSON

»Jag 
hoppas 
konserten
också kan
förmedla 
lite tröst 
och ljus.«

Nelsonmässa 26.3 kl. 18 i Borgå domkyrka. Dirigent: Eric-Olof Söderström. 
Solister är Elina Rantamäki, Minna Grönthal, Niilo Erkkilä och Toni Hintsala.
Samma konsert ges 2.4 i Kyrkslätts kyrka. Solister då är Elina Rantamäki, 
Minna Grönthal, Aarne Mansikka och Olli Tikkanen.
Biljetter 25 € från netticket.fi och Luckan eller vid dörren om det inte är slutsålt.
Via Crucis 7.4 kl. 20 i Borgå domkyrka. Dirigent: Kaisa Sidoroff. Solist är Markku 
Pihlaja, organist Anne Hätönen. Borgå Brass Kollektiv medverkar.
Programblad kan köpas för 10 € vid dörren.

Oratoriekörens konserter
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BORGÅ Delaktighet

VANDA Festligt

BORGÅ Gemenskap

BORGÅ Miljömedvetenhet

Inspirationskväll för 
frivilliga          
Du är välkommen på en inspirationskväll kring 
Domkyrkans högmässa i svenska försam-
lingshemmet, Runebergsgatan 24, torsdag 
13.4 kl. 18. 

    Träffen ordnas som en inspirations-
kväll för dig som vill vara delaktig i försam-
lingens högmässor, för dig som redan är med 
i en gudstjänstgrupp eller kyrkvärd samt för 
dig som har varit med som frivillig eller önskar 
komma med som frivillig i församlingens olika 
evenemang. Värd för kvällen är kyrkoherde 
Mats Lindgård.

Biskopen berättar
Söndag 26.3 kl. 10 firas högmässa i Helsinge kyrka S:t 
Lars. Medverkande är biskop Bo-Göran Åstrand, Kris-
tian Willis och Anders Ekberg. Tema: Borgå stift 100 år. 
Det är samtidigt Föreningarnas söndag och det bjuds 
på festligt kyrkkaffe i Prostgården. Biskop Bo-Göran 
Åstrand berättar om stiftets 100-årsjubileum. Varmt 
välkomna!

Stickträff 
Vill du lära dig att sticka? Saknar du gemenskap 
och ett ställe att umgås?  

Kom med på Stickträff 29.3. kl. 16–18 i Dom-
prostgården!  

Om du inte har eget sticktillbehör, finns garn 
och stickor i församlingen. 

Mer information ges av Elefteria Apostolidou, 
tfn. 040-711 2800.  

Meditativ mässa i Domkyrkan 
under Earth Hour   
Under Earth Hour lördag 25.3 kl. 20.30 släcker vi Dom-
kyrkans lampor och fasadbelysning. Inne i Domkyrkan 
firar vi en enkel meditativ tvåspråkig mässa i Taizé-an-
da. Medverkande är pastorerna Laura Mäkelä och Claus 
Ståhlberg, kantor Anne Hätönen och violinisten Elina 
Mieskolainen.

DOMPROSTERIET
BORGÅ
Lö 25.3 kl. 20.30 Earth Hour, Meditativ tvåspråkig 
mässa i Taizé-anda: Domkyrkan, Laura Mäkelä, Claus 
Ståhlberg, Anne Hätönen, fiol Elina Mieskolainen 

Sö 26. 3 kl. 10 Mässa i Kullo bykyrka: kantor Mikael He-
lenelund
Kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan: Internationella kören, 
Ove Blomqvists gudstjänstgrupp

Sö 26.3. kl. 18 Konsert i Domkyrkan: Joseph Haydn Nel-
son Messe, Borgå Oratoriekör, Kyrkslätts kammarorkes-
ter dir. Eric-Olof Söderström, solister Elina Rantamäki, 
Minna Grönthal, Niilo Erkkilä, Toni Hintsala. Biljetter 25 € 
från netticket.fi, Luckan, vid kyrkdörren.

Må 27. 3 kl. 10 Motion och mission: Träff vid gångbron, 
östra sidan vid ån

Ti 28. 3 kl. 12 Lunch med andakt: svenska, Lundag. 5

On 29. 3 kl. 11.30 Lunch med andakt: finska, Lundag. 5
Kl. 16-18 Stickträff i Domprostgården: Mer i puffen 
bredvid. 
kl. 17 Missions- och bibelkväll: Café Ankaret. Torsten 
Sandell ”Varför finns det kristen väckelse i muslimvärl-
den?”

To 30.3. klo 9–11.30 Familjeträff: Domprostgården
Kl. 14 Kråkökretsen: Sjötorp
Kl. 18 Café au Lady-träff på Teams: Skicka sms Elefteria 
Apostolidou, tfn. 040-711 2800 för att få länken. 

Sö 2.4 kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan: Hjälpledarväl-
signelse, Barnkören Diskanten, Anna Hennings guds-
tjänstgrupp.  Kyrkstund i Lilla kyrkan under predikan.
Kl. 18 Gudstjänst: Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka

Må 3.4 kl. 10 Motion och mission: Träff vid gångbron, 
östra sidan vid ån
kl. 13 Sjömansmissionskretsen: Café Ankaret

Ti 4.4 kl. 12 Lunch med andakt: svenska, Lundag. 5

On 5.4 kl. 10 Stickcafé: Café Ankaret
kl. 11.30 Lunch med andakt: finska, Lundag. 5
kl. 13 Mariakretsen: Musikrummet

To 6.4 kl. 13.30 Missionskretsen: musikrummet
Kl. 18 Skärtorsdagsmässa i Domkyrkan: Gaudeamus- 
kören

SIBBO
Mer info om vår verksamhet hittas på 
www.sibbosvenskaforsamling.fi. 

Lö 25.3 kl. 18 Församlingskväll: Kyrkoby församlings-
hem. Torsten Sandell berättar om kristendomen i Turki-
et. Musik. Servering.

Sö 26.3 kl. 10 Familjemässa på Marie bebådelsedag: 
Söderkulla kyrka. Kyrkokören medverkar. Efter mässan 
serveras kyrkkaffe med våfflor i församlingssalen.

Må 27.3 kl. 18 Virkborg: Söderkulla kyrka.

Ti 28.3 kl. 9.15 Barnens påskkyrka: Söderkulla kyrka.
Ti 28.3 11.30 Lunch för närståendevårdare: Kyrkoby 
församlingshem. För dig som sköter en anhörig hemma. 
Anmälan till Lena Blomstedt 050-566 3691.

On 29.3 kl. 9.15 Barnens påskkyrka: Sibbo kyrka.
On 29.3 kl. 10 Frukost: Söderkulla kyrka. Nattvard.
On 29.3 kl. 12 Åttaeuroslunch för daglediga: Kyrkoby 
församlingshem.

To 30.3 kl. 13 Missionskretsen i Box: Bykyrkan Tabor. 
OBS: ändrat datum!

Sö 2.4 kl. 12 Familjemässa på palmsöndagen: Sibbo 
kyrka. Musikklubben och PRG-jam medverkar.
Sö 2.4 kl. 18 Tillsammans för Ukrainas barn: Välgören-
hetskonsert i Sibbo kyrka. Med Duacapella, FourByFour, 
Minna Nyberg, Cecilia Bjon, Dag-Ulrik Almqvist och 
Martin Segerstråle. Till förmån för Kyrkans utlandshjälps 
arbete i Ukraina.

Må 3.4 kl. 14 Kyrkoby missionskrets: Kyrkoby försam-
lingshem.
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SIBBO Marie bebådelse

Familjemässa 
och våfflor
På Marie bebådelsedag söndag 26.3 
kl. 10 firas familjemässa i Söderkulla 
kyrka. Kyrkokören medverkar. Efter 
mässan serveras kyrkkaffe med våfflor 
i församlingssalen. Alla välkomna med!

Ti 4.4 kl. 13.30 Norra Paipis missions-
krets: Kontakt Ann-Britt Olenius-Stef-
fansson. 050-523 3918.

On 5.4 kl. 10 Frukost: Söderkulla kyrka.
On 5.4 kl. 13 Äldre i Söderkulla: Servi-
cehuset Linda. Med Katja Korpi.
On 5.4 kl. 18 Glimtar ur Kärlekens väg: 
Sibbo kyrka.

To 6.4 kl. 18 Mässa på skärtorsdagen: 
Sibbo kyrka. Malena Jordas medverkar.

MELLERSTA NYLANDS 
PROSTERI
 
VANDA 
FRE 24.3 kl.10–11 Musiklek: för ca 1–4 
åringar med vuxen i Dickursby kyrka.
FRE 24.3 kl.14–15.30 Babyrytmik: för 
ca 3–11mån med vuxen i Dickursby 
kyrka.

LÖ 25.3 kl.19–20 Konsert med Earthly 
Angels: i Dickursby kyrka. Program-
met är tillägnat Herrens moder, Ma-
ria. Till hennes ära framförs musik av 
italienska kvinnliga tonsättare från 
1600-talet. 

SÖ 26.3 kl.10 Högmässa: i Helsinge kyr-
ka S:t Lars. Biskop Bo-Göran Åstrand, 
Kristian Willis och Anders Ekberg. Tema: 
Borgå stift 100 år. Föreningarnas sön-
dag. Festligt kyrkkaffe i Prostgården. 

TI 28.3 kl.13–14 Seniorcafé: i Dickursby 
kyrkas café. 

ONS 29.3 kl.12–14 ViAnda-kören: övar i 
Helsinggård. Konungsv. 2.
ONS 29.3. kl.14.30 Allsånger: med An-
ders Ekberg och Gunnar Weckström i 
Folkhälsanhuset. 
ONS 29.3.kl.18–19 Sångstund för alla 
åldrar: i Dickursby kyrka.  

TO 30.3 kl.9.15–9.45 Påskandakt för 
daghem och familjer: i Dickursby kyrka. 
TO 30.3 kl.13–14 Sottungsby-Håkans-

böle kretsen: i Håkansböle kyrka. Kaf-
feservering. 
TO 30.3 kl.14–16 The Message Club: i 
Dickursby kyrka. Bibelstudiegrupp på 
engelska. Kaffeservering. 

FRE 31.3 kl.10–11 Musiklek: för ca 1–4 
åringar med vuxen i Dickursby kyrka.  
FRE 31.3 kl.14–15.30 Babyrytmik: för ca 
3–11mån i Dickursby kyrka. 

LÖ 1.4 kl.13–16 Träff för väntande för-
äldrar: i Helsinggård. Tema: Den psykis-
ka processen. Våren 2023 ordnar Vanda 
svenska församling en serie med tre 
träffar (1.4, 22.4 och 6.5) för väntande 
föräldrar. Träffarna är kostnadsfria och 
fristående. 

SÖ 2.4 kl.10 Högmässa: i Helsinge kyrka 
S:t Lars. Kristian Willis och Heidi Åberg. 
SÖ 2.4 kl.11–14 Påskpyssel för alla åld-
rar: i Bagarstugan. Vi samlas efter hög-
mässan för påskpyssel och gemenskap. 
SÖ 2.4 kl.12 Mässa i Dickursby kyrka: 
Kristian Willis och Heidi Åberg. 

ONS 5.4 kl. 12–14 ViAnda-kören: övar i 
Helsinggård. 
ONS 5.4 kl.18–19 Sångstund för alla 
åldrar: i Dickursby kyrka. 

TO 6.4 kl.14 Påskens musikandakt och 
kaffestund: i Folkhälsanhuset. Anu Paa-
vola, Anders Ekberg. 
TO 6.4 kl.18 Nattvard på skärtorsdagen: 
i Helsinge kyrka S:t Lars. Anu Paavola, 
Heidi Åberg.

Bönen i mitt och vårt liv
DET ÄR en helt vanlig onsdag, jag gör det som brukar ingå i just denna 
veckodag. Vattengymnastiken brukar inleda dagen, så även nu. Då jag 
kommer hem känner jag mig mycket väl till mods, min kvällsbön föregå-
ende kväll känns som om den slagit in. I min kvällsbön tackar jag för da-
gen som gått och ber om en ny välsignad dag. Det blev det, eftermiddagen 
bjöd dessutom på en tur med min goda granne till Lottamuseet i Tusby. 

I FINLAND har vi två officiella bönedagar, den ena i januari där vi ber för 
kristen enhet, och den andra i oktober, som idag verkligen på djupet på-
minner oss om fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar. Det 
känns bra att presidenten årligen ger ett så kallat plakat om de ekumenis-
ka böndagarna. Dessa dagar har varit en del av mitt liv allt sedan barndo-
men. I min uppväxtstad Borgå visades alltid på bönedagen en film om kyr-
koherden Don Camillo.

BÖNEN INTAR, som läsaren säkert redan kommit underfund med, för 
mig en daglig viktig funktion. Morgonen inleds med att lyssna på And-
rum, medan kvällen avslutas med en personlig bön. Att be en bön varje 
dag känns lika nödvändigt som att andas. Bönen ger mig en inre ro som 
min dag behöver. 

JAG ÄR mycket tacksam över min församlings initiativ att varannan vecka 
ha en bönevandring, jämte avslutande stund med möjlighet till personli-
ga böneämnen. Utöver dessa varannan vecka återkommande bönestunder 
har vår omtänksamma diakon lovat ordna en hel dag den 21 april kring äm-
net i vår fantastiska lägergård Nilsas. Vi hade en liknande dag även senas-
te vår, och den gav bönevägkost för oss alla som var med. 

LÅT BÖNEN bli, och vara, en viktig del av även Din dagsvandring.

Georg Löfman är medlem av Sibbo svenska församling.

GEORG LÖFMAN

KOLUMNEN

»Att be en bön varje dag känns lika 
nödvändigt som att andas. Bönen ger 
mig en inre ro, som min dag behöver. «
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– Jag har också tidigare sysslat med att star-
ta verksamhet när jag jobbade med barn, ung-
domar och unga vuxna i Kyrkan i Enebyberg, 
norr om Stockholm. 

Unga vuxna är den grupp som lätt faller utan-
för verksamheten när konfirmand- och hjälp-
ledartiden är förbi.

– Vi behöver skapa plats och andligt utrym-
me för våra unga vuxna.

Hur var det att jobba bland ungdomar i Sve-
rige, skiljde det sig mycket från läget här?
– Ungdomar i både Sverige och Finland fun-
derar mycket tidigt på vad de ska bli. Många 
känner press att ha en livsplan redan då de är i 
15–16-årsåldern. Det är en skillnad från när jag 
själv var ungdom. Det är en annan sorts men-
tal hälsa nu.

Unga vuxna och daglediga 
Den verksamhet som inleds i vår är en grupp för 
unga vuxna som träffas i Dickursby kyrka. En 
annan grupp för daglediga i västra Vanda vill 
Mari Johnson också få igång, bara lokaler hit-
tas. Även ett familjekafé kommer att starta och 
förekomma i annonseringen.

Försöker ni tänka enligt ett servicede-
sign-koncept, alltså att medlemmen säger 
vad den vill ha, när ni startar upp ny verk-
samhet i Vanda?
–  Det mesta i församlingarna ordnas just på det 
viset, tycker jag,  för att frivilliga ordnar sådant 

de vill ordna. Det är viktigt att lyssna till med-
lemmarna för det är de som bär verksamheten. 
Det viktigaste nu är att hitta trygga utrymmen, 
då kommer det också fram vad folk vill göra.

– Jag tycker det är viktigt att inte låsa sig 
vid någon viss grej eller aktivitet. En grupp 
kan vara en bibel-, samtals-, sånggrupp eller 
bokklubb. Det är bra om verksamheten får le-
va med deltagarna, då tror jag också att den 
blir något för alla.

Vad måste man vara bra på när man startar 
ny verksamhet?
– Man ska ha tålamod och förstå att det tar tid. 
När jag startat någon ny grupp tidigare har det 
kommit två deltagare i början. Sedan har vi kan-
ske blivit tio. Och även om det är en liten grupp 
är det succé, det betyder att det finns en gemen-
skap att komma till.

Hon hoppas att den nya verksamheten kan 
förmedla något i grunden gott.

– Jag hoppas framförallt att folk vill komma, 
att de känner att församlingen är välkomnande 
och att det är deras församling, att tröskeln är låg. 

Det är både roligt och utmanande att komma 
in och göra en punktinsats under ett år.

– Jag är tacksam över att få göra en sådan här 
insats. Sedan får vi se hur det ser ut om ett år. 

Tanken är att hitta frivilliga som vill vara med 
och ta ansvar.

– Jag hoppas på en fortsättning som bygger 
på samarbete mellan församlingsanställda och 
frivilliga.

BORGÅ • SIBBO • VANDA

VANDA – Det har kommit upprepade önskemål 
från församlingsmedlemmar i olika åldrar i väs-
tra Vanda om verksamhet i deras område, säger 
Mari Johnson.

– Kyrkan i Myrbacka renoveras, så vi söker 
lokaler i samarbete med föreningar. 

Mari Johnson är socionom och diakoniarbe-
tare till utbildningen och jobbade tre år i Matt-
eus församling, och har även jobbat med eng-
elska församlingsgemenskapen St. Matthew’s 
International lutheran church, som finns i 
Matteuskyrkan. Nu har hon landat som pro-
jektkoordinator i Vanda svenska församling, 
med fokus på att starta ny verksamhet och nå 
ut till bland annat unga vuxna. 

Mari Johnson vill skapa andligt utrymme i församlingen för bland annat unga vuxna. FOTO: KP-ARKIV OCH PRIVAT

»Man ska 
ha tåla-
mod och 
förstå att 
det tar tid.«

Vill nå ut med 
nysatsningar 
Mari Johnson kommer att jobba i ett år 
med att starta ny församlingsverksamhet, 
inte minst i västra Vanda. – Önskemålen 
kom från medlemmarna, säger hon. 
 
TEXT: ULRIKA HANSSON

En grupp för unga vuxna kommer att träffas i Dickursby kyrka med start 
16.4 med en brunch kl. 10.30 (övriga datum 7.5, 21.5, 28.5). 
En grupp för daglediga planeras i västra Vanda. Håll utkik i annonseringen!
Mari Johnson kommer från Vasa, flyttade till Helsingfors 2019. Har bott i 
Laos, Bolivia, England och Sverige.
Hon gillar att läsa, gå på gym, cykla och vandra.
Det bästa med församlingen: Gemenskapen.
Hemlig talang: ”Jag kan läsa snabbt!”
Om du har frågor eller önskemål kan du kontakta Mari Johnson på  
mari.u.johnson@evl.fi eller 040 756 3442.

Mari Johnson & nya grupper
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nes man – genom alla de 100 nätterna 
i olika sängar på olika orter – kom var-
andra närmare.

– Nuförtiden fuskar vi lite. Vi tar hus-
bilen och åker bil varannan dag och cyk-
lar varannan. Och så får vi sova i sam-
ma säng varje natt.

Den största upplevelsen för henne var 
att komma fram till Santiago de Com-
postela och i den stora katedralen sätta 
sin hand på den marmorpelare som al-
la pilgrimer vidrör när de kommit fram.

– Så många händer har rört vid den 
pelaren att det blivit en urgröpning i 
marmorn.

Men hennes favoritpilgrimsled är 
Olofsleden (också kallad Olavsleden).

– Jag märkte att kunskapen om S:t Olof 
fallit i glömska på Åland, så jag nörda-
de ner mig – nästan så att jag blev kär! 
Jag har alltid varit svag för rödskäggiga 
karlar, och Olof var stor och rödskäggig.

Våldsam – men också god
Olof blev viking som 12-åring, slogs 
och plundrade liksom vikingar gjorde. 
Men han blev kung, och dessutom blev 
han kristen. Han tvångskristnade norr-
männen – på ett mycket våldsamt sätt.

– Men han gjorde också bra saker. 
Han förbjöd sedvänjan att sätta ut oön-
skade barn – fattiga eller sjuka – i sko-
gen. Dessutom ändrade han på vigsel-
ritualen så att också kvinnan skulle sä-

ga ja, inte bara mannen, som det va-
rit tidigare.

– De vackraste ställena på Olofsleden 
är på gränsen mellan Sverige och Nor-
ge. Efter gränsen kommer det ett ställe 
där det bara går nedför i flera timmar – 
man behöver inte trampa alls!

Under sina pilgrimsresor har hon 
verkligen fått uppleva Guds och männ-
iskors godhet.

– Det är att kasta sig ut i världen. Cyk-
lar man vilse kommer det en stor buse 
på motorcykel och visar en rätt.

MARIEHAMN Kiki Alberius-Forsman 
har avverkat världens nordligaste pil-
grimsled, S:t Olavsleden från Selång-
er i Sverige till Trondheim i Norge, två 
gånger – på cykel. I sommar tar hon bus-
sen i egenskap av reseledare.

– Jag säger att vi går i Olofs fotspår. 
Dels följde ju ålänningar med Olof när 
han var vikingakung och krigade med 
honom, och efter att Olof blev helgon 
måste skurkaktiga ålänningar ta sig till 
Trondheim för att sona sina brott.

Nu ska en grupp med ålänningar gö-
ra en pilgrimsresa längs S:t Olofsleden 
igen – men den här gången alltså be-
kvämt, med buss. Resan är nästan full-
bokad men det finns några platser kvar.

Händerna mot marmorpelaren
Kiki Alberius-Forsmans intresse för pil-
grimsvandringar väcktes för många år 
sedan. Hennes man, som jobbade på 
sjön, hörde om en man som blev pen-
sionär och återvände hem från sjön, 
bara för att upptäcka att hans fru vil-
le skiljas – och behålla deras hus. Han 
hade varken hustru, jobb eller hus, så 
han begav sig ut på pilgrimsvandring.

– Jag och min man cyklade till San-
tiago de Compostela, och det var väl-
digt genomgripande. För mig handlar 
en pilgrimsresa mycket om att tänka på 
de riktigt stora frågorna, som: Vad ska 
jag göra med resten av mitt liv?

Hon märkte också att hon och hen-

I S:t Olofs spår
I juli ska en grupp ålänningar åka till Trondheim på 
en pilgrimsresa i Sankt Olofs fotspår. – Vi ska se teater 
om slaget vid Stiklestad år 1030, besöka pilgrimscen-
tret och äta en vikingamåltid, berättar Kiki Alberi-
us-Forsman, som är en av reseledarna.

TEXT: SOFIA TORVALDS

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

PÅ GÅNG LOKALT 
VÄSTÅBOLAND, ÅBO 

MARIEHAMN, JOMALAÅBOLAND-ÅLAND

Kiki Alberius-Forsman ordnar i slutet 
av juli en bussresa längs Olavsleden fram 
till Trondheim och Stiklestad. Hon är re-
seledare tillsammans med Gunilla Karls-
son från Ålandsresor. Det finns ett par 
platser kvar, mejla  
gunilla@alandsresor.fi för mer info.
Tips: Gå in på norska rundradiobolaget 
NRK:s sida nrk.play och sök på ”Olav”. 
Där finns en fin dokumentär om S:t Olof.
Sankt Olof, det vill säga kung Olof Ha-
raldsson, stupade vid slaget vid Stik-
lestad år 1030. Ett år senare blev han 
helgonförklarad. Slaget innebar att 
kristendomen infördes i Norge.

Resa i Sankt Olofs fotspår

Varje år kring Olofsdagarna uppförs 
”Spelet om Helig Olav” i Stiklestad, 
platsen där Olof dog. Det är Nordens 
största utomhusteater.

Kyrkan i Stiklestad, solrosen 
är symbolen för platsen. 
Stenen under altaret i 
kyrkan är stenen som Olof 
vilade på när han dog.

Kiki Alberius- 
Forsman har 
”nördat ner sig” 
i Sankt Olof.
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ÅBOLANDS PROSTERI
 
VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 26.3 kl. 10: Marie bebådelsedags högmässa i Pargas 
kyrka, Eija Grahn, Markus Ollila. Marthornas kyrksöndag. 
Efter högmässan våfflor till förmån för Gemensamt An-
svar ute på kyrkbacken vid församlingshemmet. 
On 29.3 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Sara Grön-
qvist, Hanna Lehtonen. 
Sö 2.4 kl. 12: Palmsöndagens familjegudstjänst i Pargas 
kyrka, Saara Maria Roto, Hanna Lehtonen. Barnkören Da 
Capo medverkar. Vi börjar med kyrklunch, pizza och an-
nat smått och gott, kl. 11 i församlingshemmet. 
Må 3.4 kl. 18: Passionsandakt i Agricolakapellet, Saara 
Maria Roto, Hanna Lehtonen. 
Ti 4.4 kl. 18: Passionsandakt i Agricolakapellet, Sara 
Grönqvist, Hanna Lehtonen. 
On 5.4 kl. 18: Passionsandakt i Pargas kyrka, Eija Grahn, 
Hanna Lehtonen. 
To 6.4 kl. 19: Skärtorsdagens mässa i Pargas kyrka, Eija 
Grahn, Hanna Lehtonen. 
Nagu kapellförsamling:
Sö 2.4 kl. 11: Palmsöndagens familjegudstjänst i Nagu 
kyrka, Terttu Laaksonen, Robert Helin. Kyrklunch med 
barnprogram i församlingshemmet efter gudstjänsten.
To 6.4 kl. 18: Skärtorsdagens mässa i Nagu kyrka, Terttu 
Laaksonen. 
Korpo kapellförsamling: 
Sö 26.3 kl. 15: Våffelkalas till förmån för Gemensamt 
Ansvar i Korpo församlingshem. 
Sö 2.4 kl. 11: Palmsöndagens gudstjänst i Korpo kyrka, 
Esa Killström, Mikael Granlund. 
To 6.4 kl. 19: Skärtorsdagens mässa i Korpo kyrka, Esa 
Killström, Mikael Granlund. 
Houtskär kapellförsamling:
Sö 26.3 kl. 11: Marie bebådelsedags högmässa i 
Houtskär kyrka, Janette Lagerroos, Uma Söderlund. Ma-
riakören medverkar. Efter högmässan våffelkalas med 
Marthorna i prästgården. 
Sö 2.4 kl. 18: Palmsöndagens kvällsgudstjänst i Houtskär 
kyrka, Esa Killström, Uma Söderlund. 
To 6.4 kl. 18: Skärtorsdagens mässa i Houtskär kyrka, 
Janette Lagerroos, Uma Söderlund. 
Iniö kapellförsamling:
Sö 26.3 kl. 13: Marie bebådelsedags högmässa i Iniö 
kyrka, Eva-Lotta Blom, Robert Helin.
– kl. 15: Andakt med nattvard i Iniö Aftonro, Eva-Lotta 
Blom, Robert Helin. 
To 6.4 kl. 17.30: Skärtorsdagens tvåspråkiga mässa i Iniö 
kyrka, Eva-Lotta Blom, Robert Helin.

ÅBO
sön 26.3:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Bäck (pred), Wikstedt 
(lit), Söderlund, Eklund. Åbo Svenska Kyrkokör (dir. 
Frank Berger) och gudstjänstgrupp Ester medverkar. 
Barnhörna.
- kl 13.30: Söndagslunch, Aurelia. Kom med och fira 
söndagslunch med oss! Ta med en sallad, litet grönsaks-
gryta, en bit bröd eller ost. Församlingen står för ris/po-
tatis. Vi dukar fram tillsammans, äter och diskar undan 
tillsammans. Samtidigt delar vi liv och lär känna varan-
dra och kanske någon för oss ny bekant. Meddela gärna 
Carita Eklund carita.eklund@evl.fi eller 040–3417473. 
Fråga om du inte vet vad som kunde behövas!
mån 27.3:
- kl 12-12.15: Lunchmusik med Ensemble MMXX, Dom-
kyrkan.
- kl 14: Missionskretsen, Aurelia.
- kl 18-20: Träff för unga vuxna, Aurelia.
tis 28.3:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.
- kl 18.30: Orgelkonsert för konfirmander och andra 
intresserade med Nicholas Söderlund, Domkyrkan. Fritt 
inträde.
ons 29.3:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma församlingshem. 
Ordnas i samarbete med Folkhälsan i S:t Karins.
- kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia. Maria Björkgren-Vik-
ström ”Påsken”
- kl 13: Frukostklubben, Tårget (Slottsg. 3, Åbo). Kimmo 
Grönlund ”Kring riksdagsvalet”. Anmälning senast 27.3 

kl. 10 till Hedvig Långbacka hedvig.langbacka@abo.fi.
- kl 13.30-15.30: Barnhålan (åk 3–6), Aurelia.
- kl 18: Bönegruppen, Aurelia.
tors 30.3:
- kl 9.30-11.30: Familjecafé, Aurelia.
- kl 19: Veckomässa i fastan, Skarpskyttekapellet. 
Björkgren. Kvällste i Pilgrimscentret.
fre 31.3:
- kl 10.30-12: Närståendecafé, Kvartersklubben (Hen-
riksg. 9, Åbo). Ordnas i samarbete med Folkhälsan, 
Egentliga Finlands Minnesförening och Åbo svenska 
församling. Anmälning senast 30.3 till Eva Björkqvist 
040–5165679.
lör 1.4:
- kl 10: Pilgrimsvandring till Ristimäki kyrkplats, start 
vid Domkyrkan. Mera info fås av maria.d.bjorkgren-vik-
strom@evl.fi/040-3417 477
- kl 11-13: ”I väntan på påsk” familjeevenemang, S:t Ka-
rins kyrka. Ta med familjen till kyrkan, vi umgås och har 
roligt tillsammans på olika sätt. Anmälning via länk på 
hemsidan senast 28.3. 
sön 2.4:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Wikstedt (pred), Björk-
gren-Vikström (lit). Gudstjänstgrupp Rut medverkar. Barn-
hörna. Kyrkkaffe. Kan även ses via www.virtuaalikirkko.fi.
mån 3.4: 
- kl 18: Passionsandakt, Aurelia. Liljeström.
tis 4.4:
- kl 18: Passionsandakt, Aurelia. Björkgren-Vikström.
ons 5.4:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma församlingshem. 
Ordnas i samarbete med Folkhälsan i S:t Karins.

Våfflor på vårfrudagen
Traditionen med våfflor på Marie bebådelsedag, 
söndagen 26.3, hedras på olika håll i Väståbolands 
svenska församling. 

Kl. 10 firas högmässa i Pargas kyrka med våfflor 
till förmån för Gemensamt Ansvar ute på kyrkback-
en vid församlingshemmet. 

I Houtskär firas högmässa med Mariakören kl. 11 i 
kyrkan med efterföljande våffelkalas till förmån för 
Gemensamt Ansvar i prästgården. 

I Korpo blir det våffelkalas till förmån för Gemen-
samt Ansvar kl. 15 i församlingshemmet. Valfritt bi-
drag till insamlingen – välkommen!

Påskvandring för hela familjen
Tisdag 4.4 kl. 18 i kyrkan. 
Upplevelsevandring kring 
påskens händelser. Möjlighet 
för barnen att klä ut sig till 
lärjungar och soldater. 
Efter vandringen påskpyssel 
i Olofsgården.

Stilla veckan 
och påsken
På Åbo svenska församlings hemsida 
hittar du information om stilla veckans 
och påskens gudstjänster, andakter 
och andra evenemang: 
www.abosvenskaforsamling.fi/pasken
(Bild: Mari Rosenqvist)

VÄSTÅBOLAND Våffeldagen

JOMALA Påskupplevelse ÅBO Påskens händelser
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Gemensamt Ansvar-jippo!
Lördagen den 25 mars kl. 9–14 ordnas loppis på torget i 
Mariehamn till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar. 
Försäljningen på torget sköts av församlingens konfirmander.
Kom och fynda och stöd samtidigt insamlingen!

MARIEHAMN Loppis

- kl 18: Passionsandakt, Aurelia. Björkgren-Vik-
ström, Söderlund.
tors 6.4:
- kl 14: Mässa, Aurelia. Grahn, Söderlund.
- kl 19: Skärtorsdagsmässa, Aurelia. Liljeström 
(pred), Björkgren-Vikström (lit), Söderlund. Kvällste.

ÅLANDS PROSTERI
 
JOMALA
Sön 26.3 kl. 11 Högmässa: Äng, Serell, Hansen. Väl-
signelse av förtroendevalda.
Mån 27.3 kl. 19 Meditation: i Olofsgården.
Ons 29.3 kl. 19 Liturgisk verkstad
Sön 2.4 kl. 11 Högmässa: Äng, Hansen.
Mån-ons 3-5.4 kl. 19 Andakter: i Stilla veckan
Tors 6.4 12 Herrlunch: Anmälan till kansliet senast 
4.4.
Tors 6.4 kl. 19 Skärtorsdagens mässa

MARIEHAMN
TO 23.03 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t Görans kyrka.
TO 23.03 kl. 12.00: Sopplunch i församlingshem-
met.
SÖ 26.03 kl. 11.00: Litterär högmässa i S:t Görans 
kyrka. Damkören Magnificat medverkar. Mässan 
radieras. *
TI 28.03 kl. 18.30: Annorlunda liv – en samtalsserie 
i fastan. Kvällen gäst: Mikael Kurkiala.
TO 30.03 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t Görans kyrka.
TO 30.03 kl. 12.00: Sopplunch i församlingshemmet.
SÖ 02.04 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans kyrka. 
Kyrkkaffe. *
MÅ 03.04 kl. 18.00: Andakt i stilla veckan i S:t Gö-
rans kyrka. Emelie Laine – fiol medverkar.
TI 04.04 kl. 18.00: Andakt i stilla veckan i S:t Gö-
rans kyrka.
ON 05.04 kl. 18.00: Andakt i stilla veckan i S:t Gö-
rans kyrka. Force Machaut medverkar.
TO 06.04 kl. 18.00: Finskspråkigmässa i S:t Mår-
tensgården.
TO 06.04 kl. 19.00: Skärtorsdagsmässa i S:t Görans 
kyrka.
*=livestreaming på församlingens Facebooksida.

NORRA ÅLANDS FÖRSAMLING
26.3 kl. 11: Högmässa i Geta kyrka. Outi Laukkanen, 
John-Adam-Sjölund.
26.3 kl. 12: Högmässa i Finströms kyrka. Jon Linde-
man, Johanna Evenson, Maria Sjölund, Anki Lind.

26.3 kl. 12: Lunch till förmån för Kyrkans utlands-
hjälp i Vårdö församlingshem.
26.3 kl. 14: Högmässa i Vårdö kyrka. Outi Laukka-
nen, John-Adam Sjölund.
26.3 kl. 19: Taizémässa i Sunds kyrka. Jon Linde-
man, Johanna Evenson.
28.3 kl. 12: Herrlunch i Sunds församlingshem. Fri-
villig avgift.
29.3 kl. 17: Matlagningskväll (karelska piroger) i Vår-
dö församlingshem. Anmälan till Outi senast 27.3.
29.3 kl. 18.30: Gudstjänstgrupp i Mikaelsgården.
31.3 kl. 12: Herrlunch i Mikaelsgården. Frivillig avgift.
2.4 kl. 10: Högmässa i Sunds kyrka. Outi Laukka-
nen, Johanna Evenson.
2.4 kl. 11: Högmässa i Geta kyrka. Ingrid Björkskog, 
John-Adam Sjölund. Lunch till förmån för Kyrkans 
utlandshjälp i församlingshemmet efter mässan.
2.4 kl. 12: Högmässa i Finströms kyrka. Jon Linde-
man, Johanna Evenson.
2.4 kl. 14: Högmässa i Vårdö kyrka. Outi Laukka-
nen, John-Adam Sjölund.
5.4 kl. 18.30: Gudstjänstgrupp i Mikaelsgården.
6.4 kl. 19: Högmässa i Finströms kyrka. Jon Linde-
man, Johanna Evenson, Andreas Sjöstrand.
6.4 kl. 19: Högmässa i Sunds kyrka. Outi Laukka-
nen, John-Adam Sjölund.
6.4 kl. 19: Högmässa i Vårdö kyrka. Ingrid Björk-
skog, Maria Sjölund.
6.4 kl. 21: Högmässa i Geta kyrka. Jon Lindeman, 
Johanna Evenson, Andreas Sjöstrand.
 Info om syföreningar, körer och barnverksamhet 
finns på församlingens hemsida, www.norraalands-
forsamling.ax.

ECKERÖ-HAMMARLAND
25.3 kl.18.00 Psalmafton: i Catharinagården. Vi 
sjunger psalmer ur tillägget för att bekanta oss 
med dem. Kvällste efteråt.
26.3 kl 11.00 Högmässa: med Jean Banyanga och 
Pipsa Juslin. Efteråt kaffe o våfflor i församlingsgår-
den Laurentius.
2.4 kl 11.00 Gudstjänst: med Eva Williams och 
Christian Juslin.
6.4 Skärtorsdag Mässa kl 19.00
Mer information om påsken i nästa infoblad, på 
hemsidan och på FB.
St:Catharina kyrka är stängd för renovering av läk-
tare och orgel 7.2.2023 och framåt. Välkommen till 
Eckerö kyrka.
Information om regelbunden gruppverksamhet 
finns på församlingens hemsida 
www.eckero-hammarland.fi och i församlingens 
information i kommunbladet.

Vad bär vi på 
våra axlar?
ETT OMFÅNGSRIKT uppslagsverk fångade min 
uppmärksamhet i pappas bokhylla. På pärmen var en 
man avbildad, en man som bar jorden på sina axlar. I 
den forngrekiska mytologin var det ett straff för tita-
nen Atlas att bära jordens tyngd.

Vad bär du på dina axlar? Är det hela världens pro-
blem? Också de bekymmer som vi inte har någon per-
sonlig kontakt med finns så nära som i smarttelefo-
nen som du håller i handen eller bakom tevens skärm. 
Det som vi vet om men inte kan göra något åt gör lätt 
oss utmattade.

Vad är mina bekymmer mot hela världens? Att för-
minska sina egna bördor är inte heller rättvist. Vi har 
alla våra bördor att bära. Bördor är så olika, de är per-
sonliga. Jag vet bara hur min egen börda känns. 

LIVET ÄR också att känna bördans tyngd. I minnet 
återvänder vi ofta till de dagar som var fyllda av me-
ningsfullt innehåll. De syns som klara inslag i livets 
väv. Då känns också tunga bördor lätta att bära. 

Meningslöst lidande, sjukdom och död är däremot 
tunga bördor. Som människor söker vi också en mening 
i dem. Ibland kan vi skönja ett mönster, men ofta inte.

ETT MÖNSTER finns i att följa med Jesus under hans 
sista vecka i sitt jordiska liv. Under stilla veckan kan 
vi följa med hur han överges av sina närmaste, hur han 
blir oskyldigt anklagad, domen faller och han får utstå 
kroppsligt och själsligt lidande ända fram till döden. 

Under veckan avnjuter Jesus sin sista måltid. Vi får sam-
las till hans bord på torsdagen där vi ur hans hand får de-
la livets måltid och får vägkost för vårt liv, vår död och 
fram till gemenskapen kring bordet i himlen.

Rose-Maj Friman är kyrkoherde i Korsnäs för-
samling.

ROSE-MAJ FRIMAN

KOLUMNEN

»Vad är mina bekymmer  
mot hela världens? Att för-
minska sina egna bördor  
är inte heller rättvist.«
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ÅBOLAND-ÅLAND

– Tredje gången gillt! Jag känner starkt att dia-
konin är mitt kall. Det är en härlig studiegemen-
skap, vi hade redan från början djupa och gi-
vande diskussioner. Just nu är jag inne i en svä-
va-på-rosa-moln-period! skattar hon.

– Arbetsgemenskapen här i Houtskärs kapell-
församling är alldeles toppen – precis som den är i 
Träsk skola också. Jag känner mig lyckligt lottad.

Känner barnen i skolan
Caroline Törnqvist har vuxit upp i Houtskär,  
liksom också hennes man. Efter en period i Va-
sa längtade de tillbaka till skärgården.

– Vi hade en liten dotter och ville komma när-
mare våra nätverk.

I Houtskär har hon jobbat som eftisledare, 
skolkurator och elevassistent – och nu alltså 
som vikarierande diakon på 60 procent och 
ungdomsarbetsledare på 40 procent.

– Jag var så glad när vår juniorklubb började 
i måndags och jag fick träffa mina skolelever – 
härligt att jag får fortsätta träffa en del av dem.

Juniorklubben ordnas en dag i veckan och 
målgruppen är elever från ettan till sexan. Sko-
lan i Houtskär har 21 elever, och till första juni-
orklubben dök hela femton stycken upp.

Det måste väl ändå vara någon sorts pro-
centuellt rekord i stiftet: att lyckas engage-
ra en så stor del av skolbarnen i församling-
ens klubb?
– Ja, jag tyckte det var bra uppslutning och hoppas 
att de fortsätter komma. Jag har ju den fördelen 
att jag känner barnen eftersom jag jobbat i skolan.

Sitt eget intresse för kyrkan har Caroline Törn-
qvist fått med sig hemifrån.

Caroline Törnqvist stortrivs med sitt nya arbetslag i Houtskär. FOTO: JANETTE LAGERROOS.

HOUTSKÄR Efter att ha jobbat i skolvärlden i snart 
femton år ska Caroline Törnqvist nu göra det 
hon drömt om i många år: jobba med diakoni. 
Hon är ungdomsarbetsledare till utbildningen.

– Men redan då kände jag att kanske diako-
ni var mer min grej.

Hon har precis inlett en arbetsperiod som vi-
karierande diakon och ungdomsarbetsledare i 
Houtskär.

– Diakonin är mitt mål – jag har äntligen in-
lett mina diakonstudier vid Novia.

Hon har haft det i planerna många gånger, 
men nu har hon kommit till skott.

Nytt jobb, 
bekanta 
människor
Caroline Törnqvist i Houtskär har jobbat 
länge i Träsk skola i Houtskär – nu jobbar 
hon i kapellförsamlingen där. Hon har stor-
trivts på båda arbetsplatserna. – I juniorklub-
ben får jag träffa barn som jag redan känner!

TEXT: SOFIA TORVALDS

»Jag 
behövde 
mogna.«

Född och uppvuxen i Houtskär, därifrån hennes 
pappas familj härstammar.
Familj: Man och två barn, en 16-årig dotter och en 
13-årig son.
Gör på fritiden: Sjunger i kyrkokören och spe-
lar damvolleyboll. Älskar att läsa, dricka kaffe och 
”göra ingenting”. Husbilen är ett gemensamt, nytt 
familjeintresse: i juli ska de åka till Italien.
Bäst med Houtskär: ”Toppen talkoanda och ett 
aktivt föreningsliv. Föreningarna och församlingen 
är en inkörsport för inflyttade.”
Nivå på Houtskärsdialekt: ”Tyvärr låg. Min pappa 
och farmor talade dialekt men bytte till högsvenska 
med mig. Jag förstår men talar inte själv.”

Caroline Törnqvist

– Mamma har alltid varit väldigt aktiv i för-
samlingen, så jag fick min barnatro som ett arv 
av henne. Den har följt mig hela livet och varit 
viktig för mig. Det känns skönt att få jobba i för-
samlingen, där det är legitimt att prata om Gud 
och Jesus. I mitt arbete som skolkurator kunde 
jag exempelvis inte diskutera tro.

Vad har tron betytt för dig?
– Trygghet, nåd och hjälp.

Hon är inte besviken över att det tagit henne 
tjugo år att inleda diakonistudierna.

– Jag behövde mogna och samla på mig de er-
farenheter jag nu har. Jag tänker att Gud har en 
plan för oss alla och det här är en del av min väg. 
I fortsättningen får jag försöka vara uppmärk-
sam och se vart den leder framöver.
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Den största delen av sitt yrkesliv har han ar-
betat som svarvare. Det praktiska kunnandet 
kommer väl till pass i jobbet som församlings-
mästare, där underhållsarbete av fastigheter och 
maskiner hör till uppgifterna. Att förbereda och 
assistera vid gudstjänster och förrättningar i för-
samlingen är ett annat av huvuduppdragen.

Svenskan behövs
I samfälligheten jobbar Tuure Viitala både i svens-
ka och i finska församlingen. Svenskan är lite 
utmanande för honom, som har en helt finsk-
språkig bakgrund. Rätt bra går det ändå, konsta-
terar han, då de flesta i Kristinestad kan finska. 

Han suckar lite över att han inte redan i sko-

lan insåg hur stor nytta han skulle kunna ha av 
språkstudierna.

– Då var det mest kråk- och trastbon som in-
tresserade! Jag borde ju ha förstått att man be-
höver svenskan i ett tvåspråkigt land, säger han.

Han citerar Finlands förste missionär Mart-
ti Rautanen, som i frustrationen över språkstu-
dierna ville kasta sina böcker ”I Rhenflodens 
skummande vågor”.

Om språket inte alltid varit det lättaste att ta 
till sig har musiken ställt sig på Tuure Viitalas 
sida åter en gång. 

– De svenska sånger och lieder jag lärde mig 
i konservatoriet minns jag fortfarande! Kan-
ske jag borde ha studerat språket via musiken?

Församlings-
mästaren 
Tuure Viitala 
i Kristinestad 
har många 
strängar på 
sin lyra.  
FOTO: ANITA VIIK-

INGVESGÅRD

KRISTINESTAD Sedan i fjol arbetar Tuure Vii-
tala som församlingsmästare i Kristinestads 
kyrkliga samfällighet. Det visar sig att han är en 
man med en fascinerande arbetshistoria, som 
har provat på fler yrken än de flesta. I hans cv 
hittas uppdrag som svarvare, verkstadsmekani-
ker, sjöfartsofficer, fredsbevarare – och kantor.

Det hela började i den lilla hembyn Soini.
– Efter skriftskolan blev jag aktiv i försam-

lingens ungdomsgrupp, berättar han.
Steget var inte långt till att hoppa in som vi-

karie för församlingsmästaren när så behövdes. 
Ett intresse för musik fanns hela tiden med i 

bilden. Dragspelet var hans första instrument, 
och sedan gick han över till piano och trumpet. 
Efter högstadiet började han spela trumpet i Ka-
janalands militärmusikkår.

– Min musiklärare i skolan sa en gång att jag 
skulle ha en lysande framtid som schlagersång-
are, men det kändes av någon anledning inte så 
lockande för mig! skrattar han.

I stället var det den klassiska musiken och kyr-
komusiken som drog det längsta strået. Han är 
utbildad C-kantor, och har gjort inhopp i olika 
församlingar, i allt från den åboländska skär-
gården i söder till Utsjoki längst i norr.

Vingarna prövas
Att det ändå inte blev musiken som gett ho-
nom hans huvudsakliga levebröd säger han be-
ror på att han ville pröva vingarna också på an-
dra områden.

– Jag var en rastlös ung man som ville testa 
olika saker.

Efter militärtjänstgöringen tog han examen 
som församlingsmästare, men sökte sig sedan 
till kustflottan i Åbo. Där tjänstgjorde han som 
sjöfartsofficer i några år. Den militära karriä-
ren fortsatte med ett uppdrag som fredsbevara-
re för FN, då han tillbringade ett halvt år i Go-
lan. Det blev en period utan några traumatiska 
upplevelser för honom.

– Det var intressant att få uppleva en annan 
kultur inifrån, säger han. 

Livet har  
lett honom
Känner du någon som har jobbat som 
mekaniker, officer, fredsbevarare och 
kantor – och numera är församlings- 
mästare? Gör du det heter personen 
i fråga högst antagligen Tuure Viitala!

TEXT: PIAN WISTBACKA

»Kanske 
jag borde 
ha studerat
språket via 
musiken?«

Arbetar som församlingsmästare.  
Är dessutom utbildad C-kantor.
Bor i Kristinestad och i barndoms- 
hemmet i Soini.
Familj: fyra söner och en dotter.
Hobbyer: Skogsarbete, jakt och fiske. 
”Men är det en hobby eller en livsstil?”

Tuure Viitala

Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Närpes prosteri utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Pian Wistbacka, narpes@kyrkpressen.fi, tfn 040 831 5797. 
Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

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

SYDÖSTERBOTTEN
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NÄRPES PROSTERI
 
KORSNÄS
Sö 26.3 kl 11: Gudstjänst, Rose-Maj Friman, Deseré 
Granholm, orgelsolo: Isak Lindholm
Ti 28.3 kl 9: Liten & stor i församlingshemmet
Sö 2.4 kl 11: Palmsöndagens familjegudstjänst med 
scoutdubbning, sång av barnen, Rose-Maj Friman, De-
seré Granholm, Lis-Britt Södergran
Må 3.4 kl 11: Månadens kaffebön i församlingshemmet
Må 3.4 kl 19: Andakt i stilla veckan i Helenelunds bya-
gård
Ti 4.4 kl 19: Andakt i stilla veckan i Taklax bönehus
On 5.4 kl 19: Andakt i stilla veckan i Korsbäck byagård 
To 6.4 kl 10: Missionsträff i Harrström uf
To 6.4 kl 18: Skärtorsddagens nattvard i kyrkan, Ro-
se-Maj Friman, Deseré Granholm, Projektkören
Förhandsinformation: sö 16.4 kl 11 Kyrkoherdeinstalla-
tion med biskop Bo-Göran Åstrand mfl. Sopplunch. Kl 18 
sångafton med kyrkosångskretsen, andakt biskopen 

KRISTINESTAD
www.kristinestadssvenskaforsamling.fi

Sö 26.3 kl. 10: Gudstjänst i kyrksalen i Lfds förs.hem. 
Peter Lassus, Raili Bergqvist.
Sö 26.3 kl. 15: Gudstjänst i Sideby kyrka. Peter Lassus, 
Keijo Vättö.
Sö 26.3 kl. 17: Gospelkör i Krs förs.hem.
Ti 28.3 kl. 13: Kenya Syförening i grupprummet i Lfds 
förs.hem.

Ti 28.3 kl. 19: Bibelstudium i Krs förs.hem.
To 30.3 kl. 11.30: Pensionärssamling i Krs förs.hem. 
Lunch och kaffe 6 euro. Gemenskap och program. Väl-
komna med både nya och gamla pensionärer!
Fr 31.3 kl. 18: Bible study in English and Ukrainian i 
Lappfjärds förs.hem.
Fr 31.3 kl. 18.30: Ekumenisk bön i finska församlingens 
förs.hem.
Lö 1.4 kl. 10: Info- och samtalsträff för kyrkligt förtro-
endevalda inom Närpes prosteri i Krs förs.hem. Kalle 
Sällström från förs.förbundet medverkar. Lunch. Anmäl-
ningar senast 30.3. till pastorskansliet tel. 040 3573 910.
Lö 1.4 kl. 18: Församlingsafton i kyrksalen i Lfds förs.
hem. Inbjuden gäst, Mats Korsbäck. Servering. Ellinor 
Grahn.
Sö 2.4 kl. 10: Högmässa i kyrksalen i Lfds förs.hem. 
Norrback, Martikainen.
Sö 2.4 kl. 12: Gudstjänst i Krs kyrka. Norrback, Martika-
inen.
Må 3.4 kl. 18: Passionsandakt i Uttermossa UF-lokal. 
Norrback, Martikainen, Nådehjonen.
Må 3.4 kl. 20: Passionsandakt i Krs kyrka. Norrback, 
Martikainen, Vättö, församlingens orkester.
Ti 4.4 kl. 12: Härkmeri Syförening i Härkmeri bönehus. 
Gemenskap, kaffestund, andakt.
Ti 4.4 kl. 18: Passionsandakt i Skaftung bykyrka. Lassus, 
Myllylä.
Ti 4.4 kl. 20: Passionsandakt i Krs kyrka. Lassus, Vättö.
On 5.4 kl. 18: Passionsandakt i Härkmeri bönehus. Lass-
us, Martikainen. Ellinor Grahn medverkar med sång.
On 5.4 kl. 20: Passionsandakt i Åsändans kapell. Lassus, 
Martikainen, sånggrupp.
On 5.4 kl. 20: Passionsandakt i Krs kyrka. Nisula, Vättö.

To 6.4 kl. 18: Skärtorsdagens mässa i kyrksalen i Lfds 
förs.hem. Norrback, Martikainen.
To 6.4 kl. 20: Skärtorsdagens mässa i Sideby kyrka. Pe-
ter Lassus, Erica Norrback.
To 6.4 kl. 20: Skärtorsdagens mässa i Krs kyrka. Nisula, 
Martikainen.

NÄRPES 
www.narpesforsamling.fi
 
Närpes 
Lö 25.3 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria. Legato, Sam 
Lindén
Sö 26.3 kl 12: Gudstjänst i Närpes kyrka. Jakobsson, 
Granholm
Sö 26.3 kl 18: En diakon på turné med Johan Pått och 
spelmän. Grillkorv och kaffe med dopp. Anders Blom-
berg 
Ti 28.3 kl 13: Tiistaikerho. Närpiön seurakuntatalo. Lill-
bäck Engström
To 30.3 kl 13: Diakonisyföreningen i församlingshemmet. 
Lillbäck Engström
Sö 2.4 kl 12: Högmässa i kyrkan. Sundqvist, Lindén-Lil-
jehage 
Ti 4.4 kl 13: Tjat & Prat, samtalsgrupp om missbruk, 
upprätthålla nykterheten på Café Albert i Närpes cen-
trum. Lillbäck Engström. Välkommen!

Övermark 
Må 27.3 kl 13: Övermark syförening i församlingshem-
met. Örn
On 29.3 kl 19: Bibel- och bönegrupp i församlingshem-
met. Örn

NÄRPES ÖvermarkMALAX Samlingar

Passionsandakter
Stilla veckans passionsandakter ordnas 
enligt följande:

Måndag 3.4 kl. 18: Räfsbäck byagård.
Jakobsson och Lindén-Liljehage. 
Tisdag 4.4 kl. 18: Frönäs bykyrka. 
Jakobsson och Granholm. 
Tisdag 4.4 kl. 19: Bodbacka bönehus. 
Jakobsson och Granholm. 
Onsdag 5.4 kl. 18: Valsbergs byagård. 
Jakobsson. 

Torsdag 6.4 kl. 18 firas skärtorsdagens 
kvällsmässa i Övermark kyrka. Jakobsson 
och Granholm.

Pensionärsträff i kyrkhemmet
Välkomna på pensionärsträff i kyrkhemmet i Malax onsdag 29.3 kl. 13–15! Solf 
församlings pensionärsgrupp besöker oss tillsammans med diakoniarbeta-
re Joanna Holm. På programmet står bland annat allsång, andakt och sång av 
miniorer tillsammans med Katri Lax.

Kaffeservering med frivillig avgift till Gemensamt Ansvar. Även pensionärer 
från Petalax och Bergö är varmt välkomna med! 



16  17 KYRKPRESSEN NR 6 • 22.3.2023 KYRKPRESSEN NR 6 • 22.3.2023

Vad bär vi på 
våra axlar?
ETT OMFÅNGSRIKT uppslagsverk fångade min 
uppmärksamhet i pappas bokhylla. På pärmen var en 
man avbildad, en man som bar jorden på sina axlar. I 
den forngrekiska mytologin var det ett straff för tita-
nen Atlas att bära jordens tyngd.

Vad bär du på dina axlar? Är det hela världens pro-
blem? Också de bekymmer som vi inte har någon per-
sonlig kontakt med finns så nära som i smarttelefo-
nen som du håller i handen eller bakom tevens skärm. 
Det som vi vet om men inte kan göra något åt gör lätt 
oss utmattade.

Vad är mina bekymmer mot hela världens? Att för-
minska sina egna bördor är inte heller rättvist. Vi har 
alla våra bördor att bära. Bördor är så olika, de är per-
sonliga. Jag vet bara hur min egen börda känns. 

LIVET ÄR också att känna bördans tyngd. I minnet 
återvänder vi ofta till de dagar som var fyllda av me-
ningsfullt innehåll. De syns som klara inslag i livets 
väv. Då känns också tunga bördor lätta att bära. 

Meningslöst lidande, sjukdom och död är däremot 
tunga bördor. Som människor söker vi också en mening 
i dem. Ibland kan vi skönja ett mönster, men ofta inte.

ETT MÖNSTER finns i att följa med Jesus under hans 
sista vecka i sitt jordiska liv. Under stilla veckan kan 
vi följa med hur han överges av sina närmaste, hur han 
blir oskyldigt anklagad, domen faller och han får utstå 
kroppsligt och själsligt lidande ända fram till döden. 

Under veckan avnjuter Jesus sin sista måltid. Vi får sam-
las till hans bord på torsdagen där vi ur hans hand får de-
la livets måltid och får vägkost för vårt liv, vår död och 
fram till gemenskapen kring bordet i himlen.

Rose-Maj Friman är kyrkoherde i Korsnäs för-
samling.

ROSE-MAJ FRIMAN

KOLUMNEN

»Vad är mina bekymmer  
mot hela världens? Att för-
minska sina egna bördor  
är inte heller rättvist.«

Scoutdubbning 
Under alla sina 50 år har Korsnäs 
scoutkår hållit scoutdubbningen i 
Korsnäs kyrka. I vår sker det under 
palmsöndagens familjegudstjänst 
2.4 kl. 11. 

Det är en stor dag att få scouthals-
duken och dubbas till scout. Det är 
betyget på grundläggande färdighe-
ter i bland annat knutar och knopar, 
första hjälp, vett och etikett, att tän-
da och släcka eld, laga mat och över-
natta ute.

KORSNÄS Scoutgudstjänst

Sö 2.4 kl 10: Familjegudstjänst i kyrkan. Sund-
qvist, Granholm, Barnledarna, junior, dagklubben, 
Broo, Långkvist, Skrifvars, Stenberg  
Må 3.4 kl 18: Passionsandakt i Räfsbäck byagård. 
Jakobsson, Lindén-Liljehage 
Ti 4.4 kl 18: Passionsandakt i Frönäs bykyrka. Ja-
kobsson, Granholm 
Ti 4.4 kl 19: Passionsandakt i Bodbacka bönehus. 
Jakobsson, Granholm 
On 5.4 kl 18: Passionsandakt i Valsbergs byagård. 
Jakobsson 
To 6.4 kl 18: Skärtorsdagens kvällsmässa i kyrkan. 
Jakobsson, Granholm 

Pörtom 
Sö 26.3 kl 10: Högmässa i Pörtom församlings-
hem. Jakobsson, Granholm 
 

KORSHOLMS PROSTERI
 
MALAX

 
Bergö
Sö 26.3 kl. 14: Gudstjänst i kyrkan.
Sö 2.4 kl. 14: Högmässa i kyrkan.
Må 3.4 kl. 19: Passionsvesper i Bergö kyrka.
Ti 4.4 kl. 19: Passionsvesper i Bergö kyrka.
On 5.4 kl. 19: Passionsvesper i Bergö kyrka.

To 6.4 kl. 19: Skärtorsdagens mässa, i kyrkan.

Malax
Sö 26.3 kl. 10: Familjemässa i kyrkan. Söndags-
skola i socken. 
Må 27.3 kl. 10: Karacafé i kyrkhemmet.
On 29.3 kl. 13: Pensionärsträff i kyrkhemmet med 
gäster från Solf.
Sö 2.4 kl. 10: Högmässa i kyrkan. Söndagsskola i 
socken.
Sö 2.4 kl. 18: Kvällsandakt i Malax kyrka. 
Må 3.4 kl. 19: Jesu lidandes väg, Norrback byastuga.
Ti 4.4 kl. 19: Jesu lidandes väg, Övermalax för-
samlingshem.
On 5.4 kl. 19: Jesu lidandes väg, Nybygården, Pe-
talax. Solosång: Tobias Salonsaari.
To 6.4 kl. 19: Skärtorsdagens mässa, i kyrkan.

Petalax
Fr 24.3 kl. 13: Fredagssamling i församlingshem-
met.
Sö 26.3 kl. 12: Högmässa i kyrkan. Skriftskolan 
medverkar.
On 29.3 kl. 13.30: Syföreningen i församlings-
hemmet. 
Sö 2.4 kl. 12: Högmässa i kyrkan. 
Må 3.4 kl. 19: Jesu lidandes väg, Norrback byastuga.
Ti 4.4 kl. 19: Jesu lidandes väg, Övermalax för-
samlingshem.
On 5.4 kl. 19: Jesu lidandes väg, Nybygården.  
Solosång: Tobias Salonsaari.
To 6.4 kl. 19: Skärtorsdagens mässa, i kyrkan.

KRISTINESTAD Lappfjärd

Församlingsafton 
med gäst
Lördag 1 april kl. 18 blir det församlingsafton i 
kyrksalen i Lappfjärds församlingshem.  
Inbjuden gäst: Mats Korsbäck. Servering.
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SYDÖSTERBOTTEN

KORSHOLM Ett femtiotal musiker är se-
dan januari igång med övningarna inför 
Långfredagskonsert i Korsholms kyrka.  

– Gabriel Faurés verk Requiem spe-
lades på hans egen begravning. Därför 
tycker vi den passar i en långfredags-
konsert, berättar Ann-Christine Nord-
qvist-Källström, som är kyrkomusi-
ker och t.f. verksamhetsledare för Kors-
holms församlings musikskola.  

Dirigent för helheten Requiem, som 
sjungs på latin, är Erica Nygård som 
också är kyrkomusiker i Korsholm. 

– Jag skulle beskriva musiken i ver-
ket som ljus trots att den ofta går i moll. 
Det går ett lugn genom hela verket. Ba-

ra en gång brusar musiken till. Jag tyck-
er också den är hoppfull, säger Erica 
Nygård.

Under konserten deltar en del utom-
stående musiker i kammarorkestern, 
och solisterna kommer från yrkeshög-
skolorna Centria och Novia. 

I Korsholms svenska församling är 
musiklivet ett av trumfkorten sedan 
lång tid tillbaka.

– Det är både roligt och utmanande 
med stora satsningar. Även om vi är 
vana vid stora projekt så är det många 
pusselbitar som ska falla på plats inn-
an man rott allt i hamn, säger Nord-
qvist-Källström. 

Vad är det viktigaste för att en stor 
konsert ska lyckas?
– Förståelsen, det blir mycket väntetid 
med sådant här, så att man tar situatio-
nen med ro och är införstådd med vad 
det kräver, säger Nygård.

– Förberedelse och att det är inövat, 
säger Nordqvist-Källström.

När publiken reser sig och går efter 
konserten, vad hoppas ni de kän-
ner då?
– Frid! säger Nordqvist-Källström.

Vilken slags musik lyssnar ni själva 
helst till under påsken?
– Det låter kanske lite tokigt, men som 
musiker blir det så mycket musik i var-
dagen så jag uppskattar tystnad när jag 
är ledig, säger Erica Nygård.

Ann-Christine Nordqvist-Källström 
håller med.

– Och så lyssnar jag gärna till Jo-
hannes- och Matteuspassionen om 
de sänds på tv.

Långfredagskonerten är tredelad där 
Requiem upptar fyrtio minuter. Utöver 
det framför kammarkören några sång-
er av nulevande kompositörer och kam-
marorkestern har också sin egen del. 

Två av styckena som kammarkören 
framför är skrivna av den engelska kom-
positören John Rutter.

– Psallite sjöng Rutters verk Magnifi-
cat i en festivalkör på 250 personer i Pi-
teå 2019. Då fick vi träffa Rutter, som var 
där och dirigerade. Han var en väldigt 
intressant karl. Han var i 75-årsåldern 
men orkade hålla långa övningar, var 
kunnig och alert. Han visste precis hur 
han ville ha det och bröt av om han inte 
var nöjd, berättar Nordqvist-Källström.

 

Långfredagens 
konsert 
På långfredagen framför Korsholms kammarorkester 
och kammarkören Psallite bland annat Requiem av 
Gabriel Fauré. – Vi hoppas publiken får känna frid efter 
konserten, säger Ann-Christine Nordqvist-Källström. 
 
TEXT: ULRIKA HANSSON Långfredag 7.4 kl. 19 i Korsholms kyrka.

Requiem av Gabriel Fauré, dir. E Ny-
gård. Astri Lia våg, sopran (från Novia), 
Samuel Heikkinen, baryton (från Cent-
ria), Kammarkören Psallite, Korsholms 
kammarorkester.
Korsholms kammarorkester, dir. E Ny-
gård. Ottorini Respighi: Antika arior och 
danser, svit nr. 3 för stråkorkester.
Kammarkören Psallite, med dir. A-C 
Nordqvist-Källström, ackompanje-
mang: Mari Renvall. John Rutter: God 
be in my head och The peace of God. 
Frank Ticheli: Earth song.
Biljetter från StudioTicket och vid dör-
ren 20 €/15 € (pensionärer och stu-
derande), under 16 år gratis. Även 
kortbetalning vid dörren.

Långfredagskonsert

Övningarna inför Långfredagskonsert inleddes i januari. Här kammarkören Psallite, en del av sångarna saknas på bilden. FOTO: ANN-CHRISTINE NORDQVIST-KÄLLSTRÖM
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lar om hur det blev just det året. Ibland är det otro-
liga rollprestationer, så alla stationer har potenti-
al att bli den häftigaste, det vet man först efteråt.

Själv trivdes han lite otippat i rollen bland dem 
som korsfäste på Golgata.

– Jag tyckte om hur vi hade byggt upp Gol-
gata det året. De två stora och dramatiska hän-
delserna är egentligen korsfästelsen och upp-
ståndelsen.

Påskvandringen kräver en hel del kläder och 
rekvisita, som delvis förnyas från år till år. 

– I de mörka källarvalven har vi möjlighet 
att arrangera ljussättningen på lämpligt sätt, 
så plötsligt befinner man sig i Getsemane mitt 
i natten.

– Det behövs också en hel del frivilliga som 
exempelvis vandrar med grupperna. 

Påskvandringen för allmänheten arrangeras 
på palmsöndagen efter gudstjänsten. Utöver det 
kommer flera skolgrupper och konfirmander att 
gå påskvandringen.

– För dagklubbs- och dagisbarn finns också 
en påskvandring utomhus sista veckan i mars, 
som är uppbyggd med dockor i fönstren i för-
samlingsgården i Smedsby. Många äldre har 
uppskattat den också, säger Rune Lindblom.

Påskvandringen i källarvalven riktar sig till 
alla åldrar.

– Den passar alla, även om det kan vara lite 
mörkt och spännande för de minsta. 

För närmare information om när påskvandringen 
ordnas och för vilka grupper kan du titta i annonse-
ringen på följande uppslag i denna tidning!  

På fotona syns stationer och besökare från tidigare påskvandringar, som de senaste åren inte  
arrangerats i källaren i Korsholms kyrka. FOTON: PRIVAT

Rune Lind-
blom har haft 
flera olika 
roller under 
påskvand-
ringen. FOTO: 

ARKIV

KORSHOLM Påskvandringen i Korsholm har 
snart tio år på nacken. Under pandemin ord-
nades den delvis utomhus och i stora utrym-
men. Nu är man tillbaka i kyrkkällaren i 
Korsholms kyrka.

– Det är ett spännande utrymme med en 
lång korridor och många rum. Vi använder 
oss av de rum man sällan ser. Påskvandring-
en utspelar sig under 1700-talskällarvalv, det 
gör det hela speciellt, säger Rune Lindblom 
som är kaplan i Korsholms svenska församling. 

Påskvandringen har fem stationer. Besökarna 
går i mindre grupper med en ledsagare.

– Vid varje station träffar man på en person 
som berättar vad som händer där. Vi börjar från 
palmsöndagens händelser när Jesus rider in i 
Jerusalem på en åsna, sedan kommer den sista 
måltiden, följt av Getsemane och korsfästelsen 
på Golgata. Allt utmynnar i den tomma graven. 

Att det är vandringar under just påsken som 
blivit vanliga är inte så konstigt, anser han.

– Påsken har den mest dramatiska historien. 
Samma människor som ropade Hosianna ro-
par några dagar senare: Korsfäst! Vilken dra-
matisk båge alltså.

Att vandra från station till station har sin 
funktion.

– Det är ett annorlunda sätt att förverkliga 
påskens händelser. I princip vet alla vad som 
hände under påsken, men det här är ett sätt att 
inte bara se och läsa utan uppleva. Det är char-
men i det hela. Man blir själv en av dem som 
står där och ropar ”Korsfäst!” 

Olika roller 
Rune Lindblom har spelat flera olika roller de 
gånger han medverkat i påskvandringen. 

– Jag har varit allt från ängeln som berättar 
att graven är tom, till den som spikar upp Je-
sus på korset. 

Hans favoritstation varierar från år till år.
– Jag har sett många olika sätt att göra statio-

nerna på. Den station som drabbar en mest hand-

Påskens fem 
dramatiska 
stationer
I år återvänder påskvandringen till kyrk-
källaren i Korsholms kyrka. Vandringen  
levandegör påskens stora drama. – Man 
blir själv en av dem som ropar ”Korsfäst!”, 
säger Rune Lindblom.

TEXT: ULRIKA HANSSON

»Plötsligt 
befinner 
man sig 
i Getsema-
ne mitt i 
natten.«

PÅ GÅNG LOKALT 
KVEVLAX, SOLF 

REPLOT, KORSHOLM

Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Korsholm utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Ulrika Hansson, ulrika.hansson@kyrkpressen.fi, tfn 040 831 6788. 
Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.
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KORSHOLMS PROSTERI
 
KORSHOLM
Föräldra-barncafé i Smedsby fre 24.3 kl 9.30-11: Lek, 
pyssel, servering och sångstund.
Gudstjänst sö 26.3 kl 11: i kyrkan. Häggblom, Nygård.
Musikmässa ”I Guds vind” sö 26.3 kl 18: i Smedsby fg. 
Häggblom, Nordqvist-Källström och Nygård. Germivox, 
Korall-kören och kompband. Musik: Pekka Simojoki, 
text: Anna-Maria Kaskinen.
Missionssyföreningen samlas må 27.3 kl 13.30: i Glöd, 
Smedsby fg.
Musikskolans matiné ti 28.3 kl 19: i kyrkan. Elevfram-
trädanden och servering.
Barnfamiljernas påskvandring on 29.3 kl 10.45-12: 
vid Smedsby fg. Aava-Kerttus hemgård kommer med 
mindre djur. Vandringen sker utomhus, efteråt serve-
ring inne.
Veckomässa i fastan on 29.3 kl 18.30: i kyrkkällaren. 
Lindblom och Nygård.
Föräldra-barncafé: i Smedsby fre 31.3 kl 9.30-11. 
Palmsöndagens familjegudstjänst sö 2.4 kl 11: i kyrkan. 
Lindblom och Nygård. Barnkören Körskolan medverkar.
Stilla veckans passionsandakt må 3.4 kl 18.30: i 
Smedsby fg. Lindblom och Nordqvist-Källström.
Karagruppen samlas ti 4.4 kl 13: i Gröna rummet i 
Smedsby fg.
Stilla veckans passionsandakt ti 4.4 kl 18.30: i Smeds-
by fg. Lindblom och Nygård.
Föräldra-barncafé: på Carpella strandlid on 5.4 kl 9.30.
Stilla veckans passionsandakt on 5.4 kl 18.30: i kyr-
kan. Häggblom och Nordqvist-Källström.
Skärtorsdagens högmässa to 6.4 kl 20 i kyrkan: Hägg-
blom, Nordqvist-Källström och Nygård. 

KVEVLAX
Bön- och nattvard under fastan: fr 24.3 och fr 31.3 
kl.8.45 i kyrkan.
Gudstjänst: sö 26.3 kl.10 i kyrkan. Fredrik Kass, Rodney 
Andrén.
Mathjälpen: ti 28.3 och ti 4.4 kl.10. Kontakta Nina An-
drén om du inte hämtat mat tidigare tfn 044 0462312.
Bibel- och bönegruppen: ti 28.3 kl.19 i Krubban.
Föräldra-barngrupp: on 29.3 och on 5.4 kl.9.30 i dag-
klubben. Nina Andrén.
Karakaffe: to 30.3 kl.9.15 i drängstugan. Värd: Håkan 
Nitovuori. Gäst: Kjell Herberts om Bönehus.
Festgudstjänst: sö 2.4 kl.10 i kyrkan. Fredrik Kass, 
Rodney Andrén, Barnkören. Invigning av dopträd.
Missionslunch: sö 2.4 kl.11-14. Se inforuta för mer info.
Passionsandakt: må 3.4 kl.20 i kyrkan. Ruth Vester-

Stilla veckan kallas den sista veckan i fastetiden, 
det vill säga sista veckan före påsk. Stilla veckan fi-
ras till minne av Kristi lidande och död på korset. Vi 
kommer ihåg stilla veckans händelser genom att 
måndag–onsdag kl. 18 samlas i kyrkan för en kort 
andakt, en så kallad passionsandakt. Det är en an-
dakt med stilla musik, psalmsång och aktläsning.

 På torsdag firas traditionsenligt skärtorsdags-
mässa med nattvard, det var ju på torsdagskväl-
len då Jesus åt sin sista måltid med lärjungarna och 
därmed instiftade nattvarden. Efter att mässan av-
slutats kläs altaret av, alla ljus, blommor med mera 
bärs bort. (Detta symboliserar att Jesus var bar och 

utblottad denna natt.) Därefter dras ett svart skynke 
över altarrondeln och altaret inför långfredagen.

På måndag fungerar Olof Jern som aktläsare. På 
tisdag är det Joanna Holm och Elisabeth Ström som 
läser passionshistorien, och då medverkar även Solf 
stråkorkester under ledning av Karl-Erik Berg. På 
onsdag är det Patrica Strömbäck som för oss vidare 
i passionsberättelsen. Patrik Vidjeskog är kantor un-
der hela veckan. 

Skärtorsdagsmässan firas på torsdag kl. 19 också 
den under ledning av Patrica och Patrik. Även Olof 
Jern samt Koralkören medverkar då.
Varmt välkommen till kyrkan!

SOLF Sista veckan i fastetiden

lund, Rodney Andrén, Kvevlax sångkör, dir. Simon 
Granlund o piano Roger Holmlund.
Passionsandakt: ti 4.4 kl.20 i kyrkan. Ruth Vesterlund, 
Rodney Andrén, solosång Estrid Hjorth, piano Yngve 
Svarvar.
Passionsandakt: on 5.4 kl.20 i kyrkan. Fredrik Kass, 
Rodney Andrén, Stråkdraget, Ekumeniska kören.
Skärtorsdagens kvällsmässa: to 6.4 kl.20 i kyrkan. 
Fredrik Kass, Rodney Andrén, Nina Andrén, Kyrkokören.
Långfredagens gudstjänst: fr 7.4 kl.10 i kyrkan. Fredrik 
Kass, Yngve Lithén, Kyrkokören.
Påskdagens gudstjänst: sö 9.4 kl.10. Ruth Vesterlund, 
Yngve Lithén.
Byagudstjänst på annandag påsk: må 10.4 kl.15 i Ko-
skö samlingshus. Fredrik Kass, Yngve Lithén. 

KVEVLAX SöndagarKORSHOLM Mässa

Dopträd invigs och missionslunch 
i Kvevlax
Dopträdet invigs i samband med festgudstjänsten söndag 2.4 kl. 10 i  
kyrkan. Medverkar gör Fredrik Kass, Rodney Andrén och Barnkören. 

Söndagen 2 april kl.11–14 ordnas den traditionella missionslunchen i 
Kvevlax församlingshem. På menyn står fylld köttfärsrulle, gräddsås,  
potatis, sallader, bröd o måltidsdryck. Vegetariskt alternativ finns. Bakelse, 
småkakor och kaffe, te eller saft. 

Lunchpris: vuxna 12 €, barn 6-12 
år 10 €, barn under 6 år äter gratis.

Intäkterna går till understöd för 
församlingens missionsarbete. Arr. 
Kvevlax församlings missionsvänner. 
Välkommen!

I Guds vind i Smedsby församlingsgård
I Guds vind är en mässa som utgörs av Pekka Simojokis sånger. Den svenska texten 
är skriven av Per Harling. Mässan bygger på att sången sprids lätt och fastnar, som 
ett frö i Guds vind. Musiken kan ge bönen en extra dimension. ”Den som sjunger ber 
dubbelt”, sa kyrkofadern Augustinus redan på 300-talet. 

Välkommen med och sjung till Smedsby församlingsgård 26.3. kl. 18.00. 
Medverkande: Benjamin 

Häggblom, Ann-Christine  
Nordqvist-Källström, Erica  
Nygård, Michael Wargh,  
ungdomskören Germivox,  
Korall-kören och ett kompband.

Stilla veckan i Solfs församling
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REPLOT
Gudstjänst: sö 26.3 kl. 12.30–13.30 i Replot kyrka.
Öppet hus: föräldrar och barn on 29.3 kl. 10 i 
Klubbrummet (Replot), kaffeservering.
Gudstjänst: med kyrkkaffe och missionsinfo sö 
2.4 kl. 14.00 i Replot församlingshem.
Skärtorsdagsmässa: to 6.4 kl. 18 i Replot kyrka.
Skärtorsdagsmässa: i Björkö to 6.4 kl. 19.30 Pas-
torsexpeditionen (Replot).

SOLF
Kvinnofrukost lö 25.3 kl 9.30: i församlingshem-
met. Gemensam frukost och därefter föreläsning 
med Susanna Back från Project Liv. Anmälan till 
Joanna Holm, tel 050 541 4740 senast to 23.3 kl 15.
Gröna dagar i Lovisas missionsstuga lö 25.3 kl 11-
14: Kom och fynda nya växter och sticklingar! Vi tar 
gärna emot plantor och sticklingar som kan föras 
antingen direkt till stugan eller till pastorskansliet. 
Högmässa sö 26.3 kl 10: med Patrica Strömbäck 
och Patrik Vidjeskog.
Motion och mission må 27.3 kl 9.30: Andakt och 
promenad med Joanna Holm.
Träff för Små & Stora ti 28.3 kl 9.30: i försam-
lingshemmet. Frukost, fri lek och sångstund med 
Elisabeth Ström och Sanna Huhta.
Pensionärsutfärd on 29.3 kl 12.30: Vi åker till 
Malax och hälsar på! Bussen går 12.30 från par-
keringen vid församlingshemmet.
Koralkören övar 29.3 kl 18.30: i församlingshem-
met. Ledare Patrik Vidjeskog.
Palmsöndagens gudstjänst sö 2.4 kl 10: med Pa-
trica Strömbäck och Patrik Vidjeskog.
Karacafé må 3.4 kl 9: i församlingshemmet. Ka-
racafét är i samarbete med Folkhälsan och riktar 
sig till alla karar i byn. Kaffe, föreläsning och dis-
kussion står på agendan.
Motion och mission må 3.4 kl 9.30: Andakt och 
promenad med Joanna Holm.
Passionsandakt må 3.4 kl 18: med Olof Jern och 
Patrik Vidjeskog.
Träff för Små & Stora ti 3.4 kl 9.30: i försam-
lingshemmet. 
Passionsandakt ti 4.4 kl 18: med Elisabeth 
Ström, Joanna Holm och Patrik Vidjeskog. Solf 
stråkorkester under ledning av Karl-Erik Berg 
medverkar.
Passionsandakt on 5.4 kl 18: med Patrica 
Strömbäck och Patrik Vidjeskog.
Skärtorsdagens högmässa to 6.4 kl 19: med Pa-
trica Strömbäck, Olof Jern och Patrik Vidjeskog. 
Koral-kören medverkar. Altaret kläs av och täcks 
i svart inför Långfredagen.

MALAX
Bergö
Sö 26.3 kl. 14: Gudstjänst i kyrkan.
Sö 2.4 kl. 14: Högmässa i kyrkan.
Må 3.4 kl. 19: Passionsvesper i Bergö kyrka.
Ti 4.4 kl. 19: Passionsvesper i Bergö kyrka.
On 5.4 kl. 19: Passionsvesper i Bergö kyrka.
To 6.4 kl. 19: Skärtorsdagens mässa, i kyrkan.

Malax
Sö 26.3 kl. 10: Familjemässa i kyrkan. Söndags-
skola i socken. 
Må 27.3 kl. 10: Karacafé i kyrkhemmet.
On 29.3 kl. 13: Pensionärsträff i kyrkhemmet 
med gäster från Solf.
Sö 2.4 kl. 10: Högmässa i kyrkan. Söndagsskola 
i socken.
Sö 2.4 kl. 18: Kvällsandakt i Malax kyrka. 
Må 3.4 kl. 19: Jesu lidandes väg, Norrback by-
astuga.
Ti 4.4 kl. 19: Jesu lidandes väg, Övermalax för-
samlingshem.
On 5.4 kl. 19: Jesu lidandes väg, Nybygården, Pe-
talax. Solosång: Tobias Salonsaari.
To 6.4 kl. 19: Skärtorsdagens mässa, i kyrkan.

Petalax
Fr 24.3 kl. 13: Fredagssamling i församlingshem-
met.
Sö 26.3 kl. 12: Högmässa i kyrkan. Skriftskolan 
medverkar.
On 29.3 kl. 13.30: Syföreningen i församlings-
hemmet. 
Sö 2.4 kl. 12: Högmässa i kyrkan. 
Må 3.4 kl. 19: Jesu lidandes väg, Norrback by-
astuga.
Ti 4.4 kl. 19: Jesu lidandes väg, Övermalax för-
samlingshem.
On 5.4 kl. 19: Jesu lidandes väg, Nybygården. So-
losång: Tobias Salonsaari.
To 6.4 kl. 19: Skärtorsdagens mässa, i kyrkan.

REPLOT Gemenskap

Gudstjänst med info 
om missionen

Varmt välkomna till gudsjänst söndag 2.4  
kl. 14 i Replot församlingshem. Det bjuds  
på kyrkkaffe och aktuell information om  
missionen. 

Vad bär vi på 
våra axlar?
ETT OMFÅNGSRIKT uppslagsverk fångade min 
uppmärksamhet i pappas bokhylla. På pärmen var en 
man avbildad, en man som bar jorden på sina axlar. I 
den forngrekiska mytologin var det ett straff för tita-
nen Atlas att bära jordens tyngd.

Vad bär du på dina axlar? Är det hela världens pro-
blem? Också de bekymmer som vi inte har någon per-
sonlig kontakt med finns så nära som i smarttelefo-
nen som du håller i handen eller bakom tevens skärm. 
Det som vi vet om men inte kan göra något åt gör lätt 
oss utmattade.

Vad är mina bekymmer mot hela världens? Att för-
minska sina egna bördor är inte heller rättvist. Vi har 
alla våra bördor att bära. Bördor är så olika, de är per-
sonliga. Jag vet bara hur min egen börda känns. 

LIVET ÄR också att känna bördans tyngd. I minnet 
återvänder vi ofta till de dagar som var fyllda av me-
ningsfullt innehåll. De syns som klara inslag i livets 
väv. Då känns också tunga bördor lätta att bära. 

Meningslöst lidande, sjukdom och död är däremot 
tunga bördor. Som människor söker vi också en mening 
i dem. Ibland kan vi skönja ett mönster, men ofta inte.

ETT MÖNSTER finns i att följa med Jesus under hans 
sista vecka i sitt jordiska liv. Under stilla veckan kan 
vi följa med hur han överges av sina närmaste, hur han 
blir oskyldigt anklagad, domen faller och han får utstå 
kroppsligt och själsligt lidande ända fram till döden. 

Under veckan avnjuter Jesus sin sista måltid. Vi får sam-
las till hans bord på torsdagen där vi ur hans hand får de-
la livets måltid och får vägkost för vårt liv, vår död och 
fram till gemenskapen kring bordet i himlen.

Rose-Maj Friman är kyrkoherde i Korsnäs för-
samling.

ROSE-MAJ FRIMAN

KOLUMNEN

»Vad är mina bekymmer  
mot hela världens? Att för-
minska sina egna bördor  
är inte heller rättvist.«
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KORSHOLM Ett femtiotal musiker är se-
dan januari igång med övningarna inför 
Långfredagskonsert i Korsholms kyrka.  

– Gabriel Faurés verk Requiem spe-
lades på hans egen begravning. Därför 
tycker vi den passar i en långfredags-
konsert, berättar Ann-Christine Nord-
qvist-Källström, som är kyrkomusi-
ker och t.f. verksamhetsledare för Kors-
holms församlings musikskola.  

Dirigent för helheten Requiem, som 
sjungs på latin, är Erica Nygård som 
också är kyrkomusiker i Korsholm. 

– Jag skulle beskriva musiken i ver-
ket som ljus trots att den ofta går i moll. 
Det går ett lugn genom hela verket. Ba-

ra en gång brusar musiken till. Jag tyck-
er också den är hoppfull, säger Erica 
Nygård.

Under konserten deltar en del utom-
stående musiker i kammarorkestern, 
och solisterna kommer från yrkeshög-
skolorna Centria och Novia. 

I Korsholms svenska församling är 
musiklivet ett av trumfkorten sedan 
lång tid tillbaka.

– Det är både roligt och utmanande 
med stora satsningar. Även om vi är 
vana vid stora projekt så är det många 
pusselbitar som ska falla på plats inn-
an man rott allt i hamn, säger Nord-
qvist-Källström. 

Vad är det viktigaste för att en stor 
konsert ska lyckas?
– Förståelsen, det blir mycket väntetid 
med sådant här, så att man tar situatio-
nen med ro och är införstådd med vad 
det kräver, säger Nygård.

– Förberedelse och att det är inövat, 
säger Nordqvist-Källström.

När publiken reser sig och går efter 
konserten, vad hoppas ni de kän-
ner då?
– Frid! säger Nordqvist-Källström.

Vilken slags musik lyssnar ni själva 
helst till under påsken?
– Det låter kanske lite tokigt, men som 
musiker blir det så mycket musik i var-
dagen så jag uppskattar tystnad när jag 
är ledig, säger Erica Nygård.

Ann-Christine Nordqvist-Källström 
håller med.

– Och så lyssnar jag gärna till Jo-
hannes- och Matteuspassionen om 
de sänds på tv.

Långfredagskonerten är tredelad där 
Requiem upptar fyrtio minuter. Utöver 
det framför kammarkören några sång-
er av nulevande kompositörer och kam-
marorkestern har också sin egen del. 

Två av styckena som kammarkören 
framför är skrivna av den engelska kom-
positören John Rutter.

– Psallite sjöng Rutters verk Magnifi-
cat i en festivalkör på 250 personer i Pi-
teå 2019. Då fick vi träffa Rutter, som var 
där och dirigerade. Han var en väldigt 
intressant karl. Han var i 75-årsåldern 
men orkade hålla långa övningar, var 
kunnig och alert. Han visste precis hur 
han ville ha det och bröt av om han inte 
var nöjd, berättar Nordqvist-Källström.

 

Långfredagens 
konsert 
På långfredagen framför Korsholms kammarorkester 
och kammarkören Psallite bland annat Requiem av 
Gabriel Fauré. – Vi hoppas publiken får känna frid efter 
konserten, säger Ann-Christine Nordqvist-Källström. 
 
TEXT: ULRIKA HANSSON Långfredag 7.4 kl. 19 i Korsholms kyrka.

Requiem av Gabriel Fauré, dir. E Ny-
gård. Astri Lia våg, sopran (från Novia), 
Samuel Heikkinen, baryton (från Cent-
ria), Kammarkören Psallite, Korsholms 
kammarorkester.
Korsholms kammarorkester, dir. E Ny-
gård. Ottorini Respighi: Antika arior och 
danser, svit nr. 3 för stråkorkester.
Kammarkören Psallite, med dir. A-C 
Nordqvist-Källström, ackompanje-
mang: Mari Renvall. John Rutter: God 
be in my head och The peace of God. 
Frank Ticheli: Earth song.
Biljetter från StudioTicket och vid dör-
ren 20 €/15 € (pensionärer och stu-
derande), under 16 år gratis. Även 
kortbetalning vid dörren.

Långfredagskonsert

KORSHOLM

Övningarna inför Långfredagskonsert inleddes i januari. Här kammarkören Psallite, en del av sångarna saknas på bilden. FOTO: ANN-CHRISTINE NORDQVIST-KÄLLSTRÖM
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LARSMO – En varmvattenberedare bör-
jade läcka och det låg tre centimeter 
vatten på golvet när jag kom hit, sä-
ger fastighetschef Rainer Mäenpää 
om händelsen.

I samband med att man reparerade 
skadorna som läckaget förorsakade i 
köket och i tillbyggnaden föreslog Mä-
enpää för kyrkorådet att standarden på 
huset samtidigt skulle höjas.

Bönehuset var tidigare uppvärmt med 
el och två luftvärmepumpar.

– Tidigare var det tal om koppla hu-
set till fjärrvärmenätet. Nu tog jag of-
ferter på fjärrvärmen och konstaterade 
fort att det blir för dyrt.  Det visade sig 
att bergvärmen var betydligt billigare.

Investeringen innebar också nya ra-
diatorer och vattenledningar och golv-
värme i tillbyggnaden, samt ett nytt ser-
vicerum i huset.

– Vi räknade ut att investeringen be-
talar sig tillbaka på fem år jämfört med 
eluppvärmning.

Investeringen i att byta värmesystem 
gick lös på 38 000 euro. 

Församlingen satsade alltså egna 
pengar i bönehuset och inte bara er-
sättningen man fick för från försäk-
ringsbolaget för vattenskadan.

Vattenskadan uppstod i köket i till-
byggnaden. Samtidigt som den åtgär-
dades höjdes också standarden på toa-
letterna som fanns i tillbyggnaden. Där 
förnyades inredningen och spånskivor-
na på väggarna ersattes med kakel.

Bönehuset byggdes 1936
Rainer Mäenpää är nöjd över arbetet 
som gjorts.

–  Jag trodde inte det skulle gå så 
snabbt. Värmepumpen sattes igång i 
slutet av januari. 

Samtidigt är han medveten om att hu-
set är gammalt och att det forfarande 
finns mycket att göra. 

– Bland annat skulle alla fönster be-
höva restaureras. 

Kyrkans Ungdom byggde bönehuset 
år 1936. På 1960-talet tog församling-
en över det.

På grund av det centrala läget sker en 
del av församlingens livligaste verksam-
het i bönehuset.  Huset används flitigt 

av församlingens ungdomar men ock-
så av föräldrabarngrupper, bönegrup-
per, minior och junior, en syförening, 
vänkretsen och körövningar. Under re-
noveringen flyttade den verksamheten 
till andra platser. 

Församlingen har också andra fastig-
hetsinvesteringar på gång. Den största 
är kyrkogården vid kyrkan som ska för-
storas med 1,1 hektar norrut. 

– Arkitektplaneringen är klar och grä-
varbetena för dräneringen börjar i höst. 
Det första av förstoringens fyra skeden 
beräknas kosta över 200 000 euro. 

Prästgården där dagklubben håller 
till idag ska också restaureras.

–  Den västra kvisten är riven och 
snart återuppbyggd för att kunna de-
la upp huset ändamålsenligt.  Kansliet 
som finns i drängstugan är trångbott 
och tanken är att en del kanslifunktio-
ner ska flytta till prästgården. I det ar-
betet tar vi små steg så det kommer att 
ta länge.

Holm bönehus 
har öppnat igen 
Ett vattenläckage i köket senaste oktober var startskottet 
för omändringsarbetet i bönehuset i Holm. Nu har  
huset tagits i bruk igen.

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

»Bergvärmen var 
överlägset billigare.«

Fastighetschefen Rainer Mäenpää kan nu öppna bönehuset i Holm för församlingens grupper efter vattenskadan i oktober. 

PÅ GÅNG 
LOKALT 

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

JAKOBSTAD, KRONOBY, 
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE
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PEDERSÖRE PROSTERI
JAKOBSTAD
FR 24.3 kl. 19.00: in da House i Församlingscentret ungd.
utr., Nylund-Wentus, Mård.
SÖ 26.3 kl. 12.00: Högmässa i Jakobstads kyrka, Krokfors, 
Edman, Wester, Adorate, Korp-kvartetten. U-klubben 
gudstjänstgrupp. Sänds även via församlingens Youtube-
kanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
SÖ 26.3 kl. 17.30: Fokus i Församlingscentret. Undervis-
ning, Peter Silfverberg, lovsång Sofie Södergård, barnfo-
kus, servering.
TI 28.3 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön och 
samtal.
TO 30.3 kl. 12.00: Lunchmusik i Jakobstads kyrka.
TO 30.3 kl. 13.00: SLEF:s missionssamling i Församlings-
centret, André Djupsjöbacka.
TO 30.3 kl. 19.00: Vardagspaus – för kvinnor i Bonäs 
prästgård. Vi umgås, stickar, andakt, servering, Englund.
FR 31.3 kl. 19.00: in da House i Församlingscentret ungd.
utr., Nylund-Wentus, Mård.
SÖ 2.4 kl. 12.00: Högmässa i Jakobstads kyrka, Turpeinen, 
Krokfors, Wester. Diana Söderbackas gudstjänstgrupp. 
Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på 
www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
MÅ 3.4 kl. 13.00: Nattvard på Solbacken, Björk, Wester.
MÅ 3.4 kl. 13.30: Nattvard på Björkbacka, Björk, Wester.
MÅ 3.4 kl. 13.30: Nattvard på Ahlbäckhemmet, Krokfors.
MÅ 3.4 kl. 13.30: Nattvard i stilla veckan i Församlingscen-
tret, Turpeinen, Ekman.
MÅ 3.4 kl. 18-20: Påskvandring med medvandrare. Sam-
ling i Församlingscentret.
MÅ 3.4 kl. 18.00: Aktläsning i Jakobstads kyrka, Turpeinen, 
Wester, sång Cecilia Åminne.
TI 4.4 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön och 
samtal.
TI 4.4 kl. 13.00: Nattvard på Folkhälsan, Turpeinen, Borg-
mästars.
TI 4.4 kl. 14.00: Nattvard på Attendo Castrén, Turpeinen, 
Borgmästars.
TI 4.4 kl. 18.00: Aktläsning i Jakobstads kyrka, Björk, sång 
Lisen och Ronny Borgmästars.
ON 5.4 kl. 13.15: Nattvard på Hötorgcentret, Edman, Wes-
ter, Sång på gång.
ON 5.4 kl. 14.30: Nattvard på Edit, Edman, Wester.
ON 5.4 kl. 17.00: U-klubbens nattvardsgång i Pedersöre 
kyrka, Björk, Wester, Ekman, Löfs-Snellman. Efteråt ser-
vering i Kyrkostrands förs.hem.
ON 5.4 kl. 17.30: Mässa på finlandssvenskt teckenspråk i 
Församlingscentret, dövpräst Maria Lindberg. Efteråt kyrk-
kaffe i Församlingscentret.
ON 5.4 kl. 18.00: Aktläsning i Jakobstads kyrka, Edman, 
Wester, Kyrkokören.
TO 6.4 kl. 13.00: Nattvard på Villa Jung, Turpeinen, Borg-
mästars.
TO 6.4 kl. 14.00: Nattvard på Mariahemmet, Turpeinen, 
Borgmästars.
TO 6.4 kl. 18.00: Aktläsning med nattvard i Jakobstads 
kyrka, Krokfors, Edman, Borgmästars, blockflöjt An-
na-Karin Johansson. Tillfället avslutas med att altaret 
förbereds inför Långfredagens gudstjänst. Sänds även via 

JAKOBSTAD DagklubbenNYKARLEBY Barnklubbar

PEDERSÖRE Musik

Anmäl ditt barn 
till dagklubben
Nu är det tid att anmäla barn till Jakobstads svenska för-
samlings dagklubb för verksamhetsåret 2023-2024. Dag-
klubben startar vecka 36. En grupp för fyra-femåringar 
i Församlingscentret kl. 8.30-12.30 måndagar, onsdagar 
och fredagar. En grupp för treåringar i Församlingscentret 
kl. 8.30-12.30 tisdagar och torsdagar. Anmälningstiden 
är 15.3-14.4.2023. Elektronisk anmälan och mera info på 
www.jakobstadssvenskaforsamling.fi eller Bernice Hag-
lund-Wikström tfn 040-3100418. 

Dags anmäla barnen 
till barnklubbarna
Anmälningar till höstens dagklubbar och 
skolbarnens eftermiddagsgrupper tas 
emot fram till onsdagen den 11 april. För 
närmare information om tider och platser, 
kolla vår webbplats www.nykarlebyfor-
samling.fi. Anmälningar görs till ledaren för 
barnverksamheten Ann-Charlott Ek, 040 
8687 061, ann-charlott.ek@evl.fi. Väl-
kommen med!

Sång i fastetid i Forsby
Pedersöre församlings manskör under ledning av 
kantor Henrik Östman bjuder till psalmsångscafé 
i Forsby bykyrka torsdagen 30.3 kl. 14. 
Jan-Erik Sandström håller andakt och alla är väl-
komna att komma med och lyssna till manskören 
och sjunga med i sångerna. Tillfället inleds med 
kaffeservering.

församlingens Youtubekanal. Länk finns på  
www.jakobstadssvenskaforsamling.fi

KRONOBY
Kronoby
Gudstjänst: Sö 26.3 10.00 Kronoby kyrka, Marthornas 
kyrksöndag, pred. Monica Vikström-Jokela, lit. Wallis, 
Kristina Klingenberg, Martha-sånggrupp. 
Mässa: Sö 2.4 10.00 Kronoby kyrka, kaplansinstallation, 
Wallis, Kavilo, Saitajoki, Frank Isaksson, Borgmästars, Uu-
nila, Kronoby kyrkokör, instrumentalister. Kyrkkaffe.
Mässa: To 6.4 19.00 Kronoby kyrka, Kavilo, Uunila.
Gudstjänst: Fr 7.4 10.00 Kronoby kyrka, Kavilo, Sven-Olof 
Ray, Kronoby kyrkokör
Terjärv
Gudstjänst: Sö 26.3 10.00 Terjärv kyrka, Kavilo, Uunila.
Gudstjänst: Sö 2.4 18.00 Terjärv kyrka, Boris Salo, Borg-
mästars.
Mässa: To 6.4 19.00 Terjärv kyrka, Saitajoki, Borgmästars, 
Ester Vidjeskog, violin.
Gudstjänst: Fr 7.4 10.00 Terjärv kyrka, Saitajoki, Borgmäs-
tars, Terjärv kyrkokör.
Nedervetil 
Gudstjänst: Sö 26.3 10.00 Nedervetil fh, Saitajoki, An-
na-Carin Lindbäck-Haals, Nedervetil damkör.
Gudstjänst: Sö 2.4 18.00 Nedervetil kyrka, Wallis, Kristina 
Klingenberg.
Mässa: To 6.4 19.00 Nedervetil kyrka, Wallis, Klingenberg, 
Nedervetil kyrkokör.
Gudstjänst: Fr 7.4 10.00 Nedervetil kyrka, Wallis, Margue-
rithe Sandstedt-Granvik.
Finskspråkig gudstjänst: Fr 7.4 13.00 Nedervetil kyrka, 
Wallis.
Gemensamt
Aktläsningar må-on i alla tre kyrkor
www.kronobyforsamling.fi
 
LARSMO
Gudstjänsterna strömmas via församlingens YouTube ka-
nal samt direktsändning i Larsmo När-TV.
Sö 26.3 kl. 10 Högmässa: Sjöblom, Forsman, sång Monica 
Wenman. Kyrkvärd: Litens, Holm. 
To 30.3 kl. 19 Karasamling: se information på församling-
ens hemsida.
Fre 31.3 kl. 13 Nattvardsgång för rörelsehindrade och för 

andra: i församlingshemmet, Lassila, Forsman, servering.
Lö 1.4 kl. 19 Lördagssamling: i församlingshemmet, ser-
vering, barnpassning.
Sö 2.4 kl. 10 Gudstjänst: Markus Ventin, Wiklund. Kyrk-
värd: Byggmästar, Strömsholm. 
On 5.4 kl. 9.30 Påskkyrka för de minsta: barnledare, 
Forsman, Lassila, Fagerholm.
To 6.4 kl. 14 Nattvard vid Sandlunden: Sjöblom, Forsman.
kl. 20 Skärtorsdagens nattvardsmässa: Lassila, Forsman. 
Kyrkvärd: Slussnäs, Brask, Käld. 
Fre 7.4 kl. 10 Långfredagens gudstjänst: Lassila, Forsman, 
kören. Kyrkvärd: Kackur, Sämskar.
Sö 9.4 kl. 10 Påskdagens festhögmässa: Sjöblom, Fors-
man, kören. Kyrkvärd: Sandvik, Hannula.
Må 10.4 kl. 10 Högmässa: i Risöhäll bönehus, Lassila, 
Forsman m.fl.
Anmälan till höstens dagklubbar: för barn födda 2018-
2019 (4-5-åringar) kan göras under tiden 11.4-12.5.2023 
till någon av barnledarna Gunilla, Yvonne, Christel, Jenny 
eller till pastorskansliet. Dagklubbsplatserna fördelas i den 
ordning som anmälningarna inkommer. 

NYKARLEBY
Gudstjänster
Sö 26.3 kl 10 Högmässa: Kredus festsal, Edman, Rolf Stef-
fansson, Cecilia Åminne, Nkby damkör.
- kl 12 Högmässa: Munsala kyrka, Östman, Ringvall
Sö 2.4 kl 10 Gudstjänst: Jeppo kyrka, Smeds, Ringvall
- kl 12 Högmässa: Nkby fh, Smeds, Ringvall
- kl 14 Gudstjänst: Pensala bönehus, André Djupsjöbacka, 
Niclas Nylund
To 6.4 kl 18 Skärtorsdagsmässa: Munsala kyrka, Edman, 
Ringvall
- kl 19.30 Skärtorsdagsmässa: Jeppo kyrka, Östman, 
Lönnqvist, sång av ungdomar
- kl 19.30 Skärtorsdagsmässa: Nkby fh, Smeds, Ringvall, 
Mathias o Leena Ray, violin o piano
Samlingar
To 23.3 kl 13 Missionsmöte: Jeppo bönehus, Brita Jern.
Sö 26.3 kl 14 Söndagsmöte: Jeppo bönehus, Tore Junger-
stam, Johanna Häggblom sång, arr Slef Jeppo
Må 27.3 kl 18 Kenyamissionen: Nkby fh, Hans Sandberg 
To 30.3 kl 13 Missionsmöte: Jeppo bönehus, Östman, 
”Resa i CS Lewis fotspår i ord o bild”
Sö 2.4 kl 18 Bibeltimme: ekumenisk, Munsala fh, Östman
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LARSMO Resa

Besök vänförsamlingar 
i Lettland
Larsmo församling planerar en resa till 
vänförsamlingarna i Lettland 27.7-1.8.2023. 
Resan sker med buss/bil och färja H:fors-
Tallinn. Övernattning på hotell eller hos 
familjer. Som reseledare fungerar Max-Olav
Lassila. Anmäl ditt intresse senast onsdag 17.5 till 
pastorskansliet. Vi återkommer med prisuppgifter 
och mera info senare.

Vägen till Jerusalem
UNDER FASTAN går jag med lärjungarna till Jerusalem. Lik-
som lärjungarna är jag varje år oförstående när Jesus undervi-
sar om sin död. Varför Jesus? Det är inte den väg jag vill du ska 
gå. Jag vill liksom lärjungarna att resan ska fortsätta, inte att 
den ska ta slut. I Betania slösar Maria bort en oerhört dyrbar 
olja genom att hälla den över Jesus. Igen talar Jesus om sin död, 
att Maria har smort hans kropp inför begravningen. Maria för-
står något jag inte förstår. 

Från Betania tar vi vägen över Oljeberget och vandrar genom 
trädgården Getsemane där Jesus några dagar senare erfar djup, 
gastkramande ångest. Getsemane betyder talande nog oljepress. 
Jesus pressas här till sitt yttersta och kommer att söka ett stöd 
hos oss lärjungar han inte kommer att få. Vi kommer att sova. 

VÄGEN GÅR vidare ner i Kidrondalen. Den dalen och Olje-
berget kommer enligt profeterna Joel och Sakarja att vara plat-
sen där Gud kommer att döma världen vid tiden slut. Vi vand-
rar därför bland åtskilliga gravar. Det är många som vill vara 
på första plats när uppståndelsen sker.

Längre ner övergår Kidrondalen i Hinnomsdal där våra an-
fäder offrade barn på altaren. Mänsklighetens lågvattenmärke. 
Nu är det en sophög där det brinner en eld. Den bilden använ-
der Jesus när han talar om dalen som en bild för Gehenna, hel-
vetet. Jag vandrar med Jesus genom botten av vad vi människor 
är och undrar vad Jesus gör här.

VÄGEN GÅR upp från dalen och in genom stadsporten till ack-
ompanjemang av folkets jubel. Jag kan inte jubla med männ-
iskorna för jag kan inte förbise att vandringen med Jesus inte 
slutar som folket hoppas med Jesus som kung i Jerusalem ut-
an vid Golgata på andra sidan staden. 

Varje fasta under vandringen mot Jerusalem träder konturer-
na av mänsklighetens mörker, och mig som en del av det mörk-
ret, fram som orsak till den väg Jesus väljer. Paradoxalt nog mår 
jag bra av att få vandra med Jesus mot Jerusalem. Jag blir mer 
solidarisk med mina medmänniskor och kan ha mer överseen-
de med deras besvärliga sidor. Vi hör ihop. Det är för oss alla Je-
sus vandrar vägen till Jerusalem, också för mig.

Jan-Gustav Björk är kaplan i Jakobstads svenska för-
samling.

JAN-GUSTAV BJÖRK

KOLUMNEN

»Maria förstår något jag inte 
förstår.«

Stilla veckans andakter
Må 3.4 kl 18 Passionsandakt: Nkby fh, Ed-
man, Lönnqvist
- kl 19 Aktpredikan: Pensala bönehus, Rune 
Fant, Mats och Emma Sjölind
- kl 19.30 Passionsandakt: Jeppo kyrka, Ed-
man, Lönnqvist
Ti 4.4 kl 18 Passionsandakt: Nkby fh, Smeds, 
Ringwall
- kl 19 Aktpredikan: Pensala bönehus, Leif 
Erikson, gitarrgruppen SALEM
- kl 19.30 Passionsandakt: Monå byastuga, 
Smeds, Ringvall, servering byaföreningen.
- kl 19.30 Passionsandakt: Jeppo kyrka, Alf 
Wallin, Mats Sjölind
On 5.4 kl 18 Passionsandakt: Socklot böne-
hus, Östman, Ringwall 
- kl 19 Aktpredikan: Pensala bönehus, Kurt 
Hellstrand, Christian Heikius, duettsång
- kl 19.30 Passionsandakt: Jeppo kyrka, Öst-
man, Ringwall
To 6.4 kl 13 Nattvardsandakt: Jepoträffis: 
Östman, Lönnqvist, Vesternäs

PEDERSÖRE
Gudstjänster och samlingar
Lö 25.3 kl. 10 5 euro-dag: Drängstugan. Fyll 
en påse för 5 euro
- kl. 19 Sammankomst: Punsar bönehus
Sö 26.3 kl. 10 Högmässa: Pedersöre kyrka. 
Lit Komulainen, pred Österbacka. Pandey, 
Östman, St Olofskören, Kyrkokören, sång A 
Pollock. Även strömning i Youtube
- kl. 13 Gudstjänst: Esse kyrka. Lit Kom-
ulainen, pred Österbacka. Pandey, sång 
Ann-Christin Storrank
- kl. 14 o 19 Sammankomst: Punsar bönehus
- kl. 14 Möte: Åvist bykyrka. André Djupsjö-
backa
- kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus
- kl. 18 Gemenskapskväll: Purmo kyrkhem. 
Undervisning, program för barnen, servering
To 30.3 kl. 14 Sång i fastetid: Forsby bykyrka. 
Manskören. J-E Sandström, Östman
Lö 1.4 kl. 19 Påskandakt, årsmöte: Lövö bö-
nehus. Österbacka, Pandey
Sö 2.4 kl. 10 Högmässa: Esse kyrka. Välsig-
nelse av förtroendevalda och församlings-
pastor Tuomo Komulainen. Lit Portin, pred 
Komulainen. Malmsten-Ahlsved, sång Musi-
körerna. Även strömning i Youtube
- kl. 13 Gudstjänst: Purmo kyrka. Lit Portin, 
pred Komulainen. Pandey
- kl. 14 Sammankomst: Punsar bönehus
- kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus
- kl. 18 Kvällsmässa: Pedersöre kyrka. Öst-
erbacka, Östman. Pedersöre spelmanslag, 
ledare Hans Häggblom
Aktläsningar
Må 3.4 kl. 18 Aktläsning: Esse kyrka
- kl. 19 Aktläsning: Pedersöre kyrka 

- kl. 19 Aktläsning: Sundby byahem
- kl. 19.30 Aktläsning: Purmo kyrka 
- kl. 19.30 Aktläsning: Emaus bönehus
- kl. 19.30 Aktläsning: Åvist bykyrka
Ti 4.4 kl. 18 Aktläsning: Esse kyrka 
- kl. 19 Aktläsning: Pedersöre kyrka 
- kl. 19 Aktläsning: Lepplax bykyrka 
- kl. 19.30 Aktläsning: Purmo kyrka 
- kl. 19.30 Aktläsning: Emaus bönehus
- kl. 19.30 Aktläsning: Åvist bykyrka
On 5.4 kl. 18 Aktläsning: Esse kyrka 
- kl. 19 Aktläsning: Pedersöre kyrka
- kl. 19 Aktläsning: Bennäs kyrkhem
- kl. 19 Aktläsning: Flynängens bönehus
- kl. 19.30 Aktläsning: Purmo kyrka
- kl. 19.30 Aktläsning: Emaus bönehus
- kl. 19.30 Aktläsning: Åvist bykyrka

To 6.4 kl. 19 Nattvardsmässa: Esse kyrka. Kom-
ulainen, Malmsten-Ahlsved. Församlingskören
- kl. 19 Nattvardsmässa: Purmo kyrka. 
Portin, Pandey, sång Marguerithe Sand-
stedt-Granvik
- kl. 19 Nattvardsmässa: Punsar bönehus
- kl. 19.30 Nattvardsmässa: Pedersöre kyrka. 
Österbacka, Östman, St Olofskören
Fr 7.4 kl. 10 Gudstjänst: Purmo kyrka
- kl. 10 Gudstjänst: Pedersöre kyrka
- kl. 10 Gudstjänst: Esse kyrka
- kl. 14 Sammankomst: Punsar bönehus
- kl. 14 Nattvardsandakt: Forsby bykyrka
- kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus
Lö 8.4 kl. 10 Gudstjänst: Pedersöre kyrka
- kl. 23 Påsknattsmässa: Pedersöre kyrka
Sö 9.4 kl. 10 Festmässa: Pedersöre kyrka
- kl. 10 Familjegudstjänst: Esse kyrka
- kl. 13 Familjegudstjänst: Purmo kyrka
- kl. 14 Sammankomst: Punsar bönehus
- kl. 15 Nattvardsmässa: Flynängens bönehus
- kl. 19 Sångafton: Flynängens bönehus
Må 10.4 kl. 10 Familjegudstjänst: Pedersöre 
kyrka
- kl. 13 Gudstjänst: Emaus bönehus
- kl. 14 Sammankomst: Punsar bönehus
- kl. 15 Möte: Emaus bönehus
- kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus
- kl. 18 Högmässa: Esse kyrka
Grupper
Må 27.3 kl. 13 Symöte: Kållby bönehus. Emet
- kl. 19.30 Salamu: Åvist bykyrka
Ti 28.3 kl. 13.30 Symöte: Åvist bykyrka
On 5.4 kl. 13 Stickcafé för missionen: Esse 
förs.hem
Varje vecka
Tisd kl. 9.30 Karakaffe: Bennäs kyrkhem
- kl. 18 Bibel o bön: Bennäs kyrkhem
Torsd kl. 19 Bön: Purmo kyrkhem

Anmälningar till nästa års dagklubbar 
tas emot 6.3 – 9.4.2023. 
www.pedersoreforsamling.fi
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Det står i Bibeln att det finns flera olika gåvor 
men anden är en. 

Församlingens medarbetare, som han beskri-
ver som snälla och hjälpsamma, ökar trivseln. 
Liksom också den gamla rektorsbostaden i Es-
se skola där han bor och de nya arbetsutrymme-
na i Esse församlingshem. Esse är hans huvud-
sakliga tjänstgöringsort.

–  Min hyra och mina elfakturor är lägre här 
än i Terjärv där jag bodde tidigare. Och här har 
jag bättre tillgång till bastu. Jag har mycket mer 
lugn och ro vilket är en stor sak i mitt arbete. 

Hoppas på förlängning
Tuomo A Komulainen växte upp i Kouvola i 
Kymmenedalen. Till Pedersöre kom han i de-
cember från ett förordnande i Kronoby försam-
ling med Terjärv som tjänstgöringsort. Förord-
nandet i Kronoby varade i ett år, medan han nu 
är förordnad  i Pedersöre till slutet av juni. Läng-
den på förordnandet har att göra med när för-
samlingen får en ny kyrkoherde.

– Men jag önskar att jag får fortsätta här åt-
minstone i två år, kanske ännu längre. Jag tror 
det finns en möjlighet till det eftersom det van-
ligtvis ska finnas fyra präster i församlingen. 
Nu är vi bara tre.

Av församlingens tre präster är en dessutom 
tjänstledig.

– Det är väsentligt för mig vem som är kyr-

koherde eftersom det viktigaste förhållandet i 
arbetet är förhållande till chefen. Om jag har 
en bra chef som förstår mina styrkor och mina 
svagheter funkar det bra.

Som bäst håller han på med pastoralexamen 
och har redan avlagt en stor del av kursen. Se-
naste höst slutförde han också sina pedagogis-
ka studier vid Helsingfors universitet. Han är 
nu behörig som lärare i historia och religion.

– Men jag tror att jag kommer att hålla fast 
vid mitt prästkall. Det funkar jättebra att va-
ra lärare så länge eleverna är samarbetsvilliga. 
Men det är de inte alltid.

Känner du någon dragning till att få jobba 
på finska, ditt modersmål?
– Det kände jag tidigare. Men det har föränd-
rats lite. Jag har konstaterat att jag har fått mitt 
kall till prästarbetet på svenska. Det tog en li-
ten tid att acceptera det. Om det kommer an på 
mig vill jag bara fortsätta så här. Men jag har 
också haft andakter och förrättningar på finska. 

Fjärilar är Tuomo A Komulainens specialin-
tresse. Innan han kom som präst till Kronoby 
skrev han en bok om dem.

– Jag och en kompis har lite planer på att till-
sammans skriva en ny fjärilsbok för barn. Men 
det kommer att ta flera år innan den är färdig.

Fjärilsbeståndet i Esse är ännu outforskat. Det 
har ju varit för kallt hittills.

Tuomo A Komulainen är församlingspastor i Pedersöre, åtminstone till sommaren.

PEDERSÖRE –I mitt prästarbete är jag som en 
stark oxe bara man selar mig rätt. Jag är en tjänare 
men ingen ledare, säger Tuomo A Komulainen. 

Det går inte att ta miste på att han trivs i Pe-
dersöre församling och i Esse.

– Här är jag mera i min bekvämlighetszon. 
Det är viktigt för mig att jag har en klar agen-
da för mitt jobb, att jag vet vad jag ska säga, 
vad vi kommer att sjunga och så vidare. Jag är 
inte den typen som tycker om att ta det som 
det kommer och improvisera. Det funkar bra 
för somliga men det är inte mitt sätt att jobba. 

Stark som en 
oxe i jobbet
Han tycker bäst om det vanliga präst- 
arbetet – gudstjänster och förrättningar. 
Tuomo A Komulainen är förordnad som 
församlingspastor i Pedersöre till juni. 

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

»Jag har 
fått mitt 
kall till 
präst- 
arbetet på 
svenska.«

PÅ GÅNG 
LOKALT 

JAKOBSTAD, KRONOBY, 
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE
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MELLERSTA  
NYLANDS PROSTERI
 
ESBO
HÖGMÄSSOR
Esbo domkyrka sö 26.3 kl. 12.15: Marie 
bebådelsedag och marthornas kyrksön-
dag. Jäntti, Brunell och Kronlund. Kyrkkaf-
fe i Sockenstugan.
Esbo domkyrka sö 2.4 kl. 12.15: högmäs-
sa på palmsöndagen. Jäntti, Brunell och 
Leppänen. Under högmässan hålls Sön-
dagsklubben för barn i Förrättningskapel-
let. Kyrkkaffe i Sockenstugan.
Skärtorsdagsmässor to 6.4: 
Södrik kapell: kl. 13.45. von Martens, Bru-
nell, Sandberg och Wallenius. Före mäss-
san Torsdagsträffen. 
Esbo domkyrka: kl. 18. Kanckos, Brunell. 
Efteråt möjlighet att delta i kvällsprome-
nad till förmån för missionen.
Karabacka kapell: kl. 19 tvåspråkig mässa 
i samarbete med Leppävaaran seurakun-
ta. Jäntti, Leppänen.
Olars kyrka: kl. 20. Sironen, Kronlund. 
Kvällste efter mässan.

Familjeklubbar för föräldrar och små-
barn: Vi träffas på följande platser kl. 
9.30–11.30: Sång och lek i Sökö kapell 
varje ti. Esbo domkyrkas församlingsgård 

varje on. Mattby kapell Imse Vimse varje 
to. I Köklax kapell varje fr. Obs! Inte lång-
fredag 7.4. 
Söndagsklubben för barn: palmsöndagen 
2.4 hör vi en kort bibelberättelse, sjung-
er och pysslar med klubbledare Alina 
Blomberg, medan högmässan firas i Esbo 
domkyrka kl. 12.15. Barnen deltar med 
vårdnadshavare i inledningen av högmäs-
san, går med ledaren till klubbutrymmet i 
Förrättningskapellet och återvänder med 
klubbledaren innan nattvarden. 
Dagklubbar 2023–2024: Klubbarna är 
för 2–5-åringar och hålls förmiddagar i 
Gammelgård, Esboviken, Olars och Esbo 
centrum. Elektronisk anmälning 1–31.3 på 
esboforsamlingar.fi. I dagklubbarna job-
bar utbildade barnledare och verksam-
heten grundar sig på Esbo församlingars 
plan för småbarnspedagogik. Klubbstart 
v.33. Mer info, pris och möjlighet till be-
frielse från avgift på esboforsamlingar.fi. 
Frågor om klubben: Lisa 050 432 6861, li-
sa.wentjarvi@evl.fi, frågor om anmälning: 
Helena 040 763 6250, helena.aitti-lind-
berg@evl.fi
Babysång i kyrkan: fr 24.3 och 31.3 kl. 
10.30 i Olars kyrka. Sjung, dansa och 
gläds med din baby. Vi sjunger psalmer 
& sånger, spelar och dansar i c. 30 min. 
Kaffeservering och hemmavarande sys-
kon är välkomna. 
Unga: Må 27.3 kl. 17 Sode ungdomskväll; 

chilla, ta det lugnt, spela spel, träffa kom-
pisar och församlingens anställda. Må 3.4 
kl. 17 hjälpledare 1 utbildning och Sode 
ungdomskväll. Sökövägen 13.
Ti 4.4 öppet hus för unga: i Vita huset. 
Prästgårdsgr.1. 
Symamsellerna: Ti 4.4 kl. 16–19 träffas 
handarbetsgruppen som stickar och 
handarbetar till förmån för mission och 
internationell diakoni. Vita huset, Präst-
gårdsgr. 1. 
Samlingar för daglediga: To 6.4 kl. 13–14.30. 
Torsdagsträffen i Södrik kapell. Kyrkkaffe 
kl. 13 och skärtorsdagsmässa kl. 13.45.

MUSIK 
Earth Hour-konsert lö 25.3 kl. 20.20: 
Nina Kronlund; sång, Martina Brunell; 
ackordeon, Mauriz Brunell; orgel & gitarr. 
Musik av Liszt, Alakotila, Taube, Bingen 
och Jackson. Fritt inträde / stöd Gemen-
samt Ansvar-insamlingen.
Matteuspassionen av J.S. Bach sö 2.4 
kl. 18: i Esbo domkyrka. MGRENsemble. 
Medverkande bl.a. kammarkören Novena, 
Orgel och dir. Markus Malmgren. Biljetter 
vid dörren 20€.
Johannespassionen av Joachim von Burck 
fr. 7.4 kl. 21: i Esbo domkyrka. Markus 
Malmgren, Juho Punkeri, Tuomas Heik-
kilä, Timo Kiiskinen, Nina Kronlund, Elina 
Vidrike. Fritt inträde / stöd Gemensamt 
Ansvar-insamlingen.

Diakonin stöder och hjälper: Ta kontakt 
med diakonerna; Nina 050 432 4323,  
nina.wallenius@evl.fi, Ani 050 597 3313, 
ani.iivanainen@evl.fi, Taina 040 547 1856, 
taina.sandberg@evl.fi samt WhatsApp  
eller elektronisk tidsbokning; asiointi. 
espoonseurakunnat.fi. Mer info esbofor-
samlingar.fi/stod-och-hjalp/samtalshjalp. 
Esbo svenska församlings kansli på Kyr-
kogatan 10: Vi betjänar per telefon må–
fre kl. 9–13 och e-post. Kansliet öppet för 
besök må och to kl. 9–13.
Bokning av dop, vigsel och jordfästning: 
Bokningstjänster, 09 8050 2601, va-
rauspalvelut.espoo@evl.fi. Begravnings-
tjänster, 09 8050 2200, hautatoimisto.
espoo@evl.fi. Beställning av ämbetsbetyg 
och släktutredningar: bestallambetsbevis.
fi eller 09 8050 2600 må–ti kl. 9–15, on–
to 9–12, fre stängt.
Hindersprövning, medlemsregister: Esbo 
regioncentralregister, 09 8050 2600 må–
ti kl. 9–15 och on–to kl. 9–12, fre stängt 
eller keskusrekisteri.espoo@evl.fi

GRANKULLA
Lö 25.3 kl. 20.30-21.30: Earth Hour- bön 
i Sebastos kapell, Catherine Granlund, 
Carola Wikström.

Sö 26.3 kl. 12: Högmässa, Jona Granlund, 
Daniel Nyberg, Heli Peitsalo. Kaffe i nedre 
salen.

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

PROGRAMMET 
UNDER TIDEN

24.3–6.4I DIN FÖRSAMLING

Stilla veckan
Stilla veckan – också kallad  
passionsveckan, dymmelveckan 
eller tysta veckan – är den sista 
veckan i fastetiden, det vill säga 
veckan före påskdagen. Den 
sträcker sig från palmsöndagen 
till påskafton.
  Onsdagen i stilla veckan har 
kallats dymmelonsdag efter  
seden att inför påsken byta ut 
kyrkklockans metallkläpp mot 
en av trä, en så kallad ”dymmel”.
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Kl. 16: Hela familjens Barnpsalm-musik-
lekkonsert i kyrkan. Barnkörerna Singing 
suns & Stjärnkören. Riikka Jäntti, sång; 
Jiri Kuronen, piano; Tiro Rohkimainen, 
bas och Olli Krogerus, slagverk; Daniela 
Hildén, Heli Peitsalo.

Ti 28.3 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos, 
Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 10.30: Diakonimottagning och 
brödutdelning i kyrkans aula.
Kl.13.00: Sångstund för pensionärer i ne-
dre salen, Barbro Smeds.
Kl. 13.30: Tisdagsträffen i övre salen. Ca-
therine Granlund, Barbro Smeds. Monica 
Lundgren, pastor från Metodistkyrkan 
pratar om Vardagskristendom. 
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig men-
talvårdsgrupp i Sebastos, Catherine 
Granlund. 
Kl. 18: Graziakören i kyrksalen, Heli Peitsalo. 
Kl. 18: Föredrag och diskussion med 
Torsten Sandell om Koranens källor. Sam-
lingen är i kyrkans övre brasrum.

On 29.3 kl. 14.00: Kyrkosyföreningen i 
övre brasrummet.

To 30.3 kl. 10-11: Lovsångs- och för-
bönsgrupp i övre brasrummet, Carola 
Wikström.

Sö 2.4 kl. 12: Palmsöndagens festmässa, 
Daniel Nyberg, Heli Peitsalo. Helekören 
medverkar, dir. Raisa Rangell. Kyrkkaffe i 
övre salen.

Ti 4.4 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos, 
Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 10.30: Diakonimottagning och 
brödutdelning i kyrkans aula.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig men-
talvårdsgrupp i Sebastos, Catherine 
Granlund. 
Kl. 18: Graziakören i kyrksalen, Heli Peitsalo. 
Kl. 19: Stilla veckans dialoger. Konsert i 
Grankulla kyrka. Markus Kuikka, viola da 
gamba och Peter Peitsalo, orgel. Musik 
av Bach, Sainte-Colombe och Telemann. 
Fritt inträde. 

On 5.4 kl. 14: Kyrkosyföreningen i övre 
brasrummet.
Kl. 18-18.45: Fyren. Meditativ kvällsguds-
tjänst i Sebastos kapell. Ulrik Sandell, Heli 
Peitsalo.

To 6.4 kl. 18: Skärtorsdagens kvällsmäs-
sa, Jona Granlund, Heli Peitsalo.

FÖRSAMLINGSRETREAT 21-23.4.2023  
PÅ SNOAN I LAPPVIK, HANGÖ.
Som retreatledare fungerar Lars-Henrik 
Höglund. Tema: ”Inför ditt ansikte är 
glädje till fyllest”. Pris 90 €/ församlings-
medlem och 180 €/andra. Anmälningar 
senast 5.4 till församlingens kansli tfn 
050 500 7000 eller Arla Nykvist, tfn 040 
502 9756. 

KYRKSLÄTT
Lö 25.3 kl.10-14: Ellens vardagsrum öp-
pet. Kai-Mikael Wredlund från Kyrkans 
Utlandshjälp är på besök. Kom och be-
kanta dig med deras verksamhet. 
Sö 26.3 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels kyrka
Ti 28.3 kl. 12: Tisdagsträff i Veikkola på 
församlingshemmet
Ti 28.3 kl. 18.30: Kompisklubbens två-
språkiga kvällsmässa i S:t Mikaels kyrka 
med omsorgsprästerna Claus Terlinden 
och Elina Jokipaltio. Diakoniarbetarna 
Susanna Landor och Katri Hiir-Salakka 
medverkar. 
Ons 29.3 kl. 18: Kvällsmässa i S:t Mikaels 
kyrka
To 30.3 kl. 10: Förmiddag på Hörnan
Lö 1.4 kl. 12: Slöjdgruppen träffas på 
Gamla Kustvägen 86  
Sö 2.4 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels kyrka
Sö 2.4 kl. 18: Konsert i S:t Mikaels kyrka. 
Haydn`s Nelson Messe med Borgå Ora-
toriekör och Kyrkslätts kammarorkestern 
samt solister. Dir. Eric-Olof Söderström. 
Fritt inträde, programblad 20 €
Må 3.4 kl. 9.30: påskandakt i S:t Mikaels 
kyrka
Tis 4.4 kl.9:30: påskandakt i S:t Matteus 
kyrka
Ti 4.4 kl. 13.30: Seniorgruppen på Hörnan
To 6.4 kl. 10: Förmiddag på Hörnan
To 6.4 kl. 18: Skärtorsdagsmässa i S:t 
Mikaels kyrka

Anmälning till familjeutfärd, diakoniläger 
och SommarDax dagläger för barn öppnas 
på måndagen 27.3. Anmälningen för utfärd 
är öppen till 25.4 och lägren är till 30.4. Läs 
mer på vår hemsida eller ring oss.

www.kyrkslattsforsamlingar.fi  
tel. 040 350 8213 

TAMMERFORS
Sön 26.3 kl. 11 Gudstjänst: i Svenska 
Hemmet, Janne Heikkilä, Paula Sirén, Heli 
Seppälä, oboe
Tis. 28.3 kl. 10-11.45 Familjelyktan: i 
Svenska Hemmet, anmälningar till barn-

ledare Piu Heinämäki, tfn 040 804 8587
Tis 28.3 kl. 12.30-15.30 Tisdagsklubben: 
för eleverna i årskurs 3, Mäntykatu 6
Ons 29.3 kl. 13 Onsdagskaffe: OBS! Vi 
träffas på De Gamlas hem, Aleksanterin-
katu 19 A, vån. 8
Fre 31.3 kl. 15 Tyskaklubben: i Svenska 
Hemmet, Torbjörn Nikus: Obersalzberg
Sön 2.4 kl. 11 Högmässa: i Gamla kyrkan, 
Janne Heikkilä, Anna Arola
Tis 4.4 OBS! Ingen Familjelyktan
Tis 4.4 OBS! Ingen Tisdagsklubb
Ons 5.4 OBS! Inget Onsdagskaffe
Tors 6.4 kl 18 Skärtorsdagens kvällsbön 
med nattvard: i Gamla kyrkan, Janne 
Heikkilä, Anna Arola
Måndag, onsdag, torsdag kl. 15-18 och 
tisdag kl. 16-18. Telefonjour för familjer 
om neuropsykiatriska syndrom: (bl.a. 
ADHD, autism) samt inom utmanande 
beteende med barn och ungdomar, lös-
ningsinriktad neuropsykiatrisk coach och 
barnledare Piu Heinämäki, tfn 040 804 
8587.

VANDA 
FRE 24.3 kl.10–11 Musiklek: för ca 1–4 
åringar med vuxen i Dickursby kyrka.
FRE 24.3 kl.14–15.30 Babyrytmik: för ca 
3–11mån med vuxen i Dickursby kyrka.
LÖ 25.3 kl.19–20 Konsert med Earthly 
Angels: i Dickursby kyrka. Programmet 
är tillägnat Herrens moder, Maria. Till 
hennes ära framförs musik av italienska 
kvinnliga tonsättare från 1600-talet. 
SÖ 26.3 kl.10 Högmässa: i Helsinge kyr-
ka S:t Lars. Biskop Bo-Göran Åstrand, 
Kristian Willis och Anders Ekberg. Tema: 
Borgå stift 100 år. Föreningarnas söndag. 
Festligt kyrkkaffe i Prostgården. 
TI 28.3 kl.13–14 Seniorcafé: i Dickursby 
kyrkas café. 
ONS 29.3 kl.12–14 ViAnda-kören: övar i 
Helsinggård. Konungsv. 2.
ONS 29.3. kl.14.30 Allsånger: med Anders 
Ekberg och Gunnar Weckström i Folkhäl-
sanhuset. 
ONS 29.3.kl.18–19 Sångstund för alla 
åldrar: i Dickursby kyrka.  
TO 30.3 kl.9.15–9.45 Påskandakt för 
daghem och familjer: i Dickursby kyrka. 
TO 30.3 kl.13–14 Sottungsby-Håkans-
böle kretsen: i Håkansböle kyrka. Kaffe-
servering. 
TO 30.3 kl.14–16 The Message Club: i 
Dickursby kyrka. Bibelstudiegrupp på 
engelska. Kaffeservering. 
FRE 31.3 kl.10–11 Musiklek: för ca 1–4 
åringar med vuxen i Dickursby kyrka.  
FRE 31.3 kl.14–15.30 Babyrytmik: för ca 
3–11mån i Dickursby kyrka. 
LÖ 1.4 kl.13–16 Träff för väntande för-
äldrar: i Helsinggård. Tema: Den psykiska 
processen. Våren 2023 ordnar Vanda 
svenska församling en serie med tre 
träffar (1.4, 22.4 och 6.5) för väntande 
föräldrar. Träffarna är kostnadsfria och 
fristående. 
SÖ 2.4 kl.10 Högmässa: i Helsinge kyrka 
S:t Lars. Kristian Willis och Heidi Åberg. 
SÖ 2.4 kl.11–14 Påskpyssel för alla åldrar: 
i Bagarstugan. Vi samlas efter högmässan 
för påskpyssel och gemenskap. 
SÖ 2.4 kl.12 Mässa: i Dickursby kyrka. 
Kristian Willis och Heidi Åberg. 
ONS 5.4 kl. 12–14 ViAnda-kören: övar i 
Helsinggård. 
ONS 5.4 kl.18–19 Sångstund för alla åld-
rar: i Dickursby kyrka. 
TO 6.4 kl.14 Påskens musikandakt och 
kaffestund: i Folkhälsanhuset. Anu Paa-
vola, Anders Ekberg. 

TO 6.4 kl.18 Nattvard: på skärtorsdagen 
i Helsinge kyrka S:t Lars. Anu Paavola, 
Heidi Åberg.

HELSINGFORS PROSTERI
JOHANNES
Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12 
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
GUDSTJÄNSTER
Lördag 25.3, Earth Hour-ljusmässa: kl 
20:30 i Johanneskyrkan. Tomas vokalen-
semble och Carolina Bjon, cello, medver-
kar. Vi släcker kyrkans fasadbelysning när 
ljusmässan börjar.
Marie bebådelsedag 26.3, sammalyst 
högmässa: kl 12 i Johanneskyrkan. S:t 
Jacobskören och Tomas vokalensemle 
medverkar. OBS! Ingen mässa i S:t Jacobs 
kyrka denna söndag!
Tisdag 28.3, middagsbön och diakoni-
jour: kl 12 i Johanneskyrkan.
Onsdag 29.3, riksdagens ekumeniska 
avslutningsgudstjänst: kl 12 i Helsingfors 
domkyrka. Anländ före 11.30.
Onsdag 29.3, Korsvägen: kl 18 i Johan-
neskyrkan. Vi vandrar med Jesus från 
Pilatus till korset och graven.
Palmsöndag 2.4, högmässor: kl 10 i S:t 
Jacobs kyrka där barnkören medverkar, 
samt kl 12 i Johanneskyrkan. Chorus San-
ctæ Ceciliæ medverkar.
Tisdag 4.4, middagsbön och diakonijour: 
kl 12 i Johanneskyrkan.
Skärtorsdagen 6.4, mässor: kl 15 i Folk-
hälsanhuset i Brunakärr, kl. 18 i Gamla 
kyrkan samt kl 19 i S:t Jacobs kyrka.
GEMENSKAP
Earth Hour-kväll: 25.3 kl 19 i Johan-
neskyrkans krypta. Presentation av för-
samlingens miljöprogram, servering.
Johanneskaffe: måndag 27.3 kl 14-16 i 
S:t Jacobs kyrka. Ingen förhandsanmälan 
behövs. Mera info ger Viivi Suonto, tel. 
050 407 5165.
Diakoniträff: torsdag 30.3 kl 12-13.30 i S:t 
Jacobs kyrka.
Stillhetens yoga®: torsdag 30.3 (samt al-
la torsdagar till och med 11.5, utom skär-
torsdag) kl 18-19.30 i Johanneskyrkan. Du 
behöver ha med dig en yogamatta eller 
annat underlag. Förhandsanmälan och 
mera info: maria.repo-rostedt@evl.fi
Middagsbön & diakonijour: 28.3 och 4.4 
kl 12 i Johanneskyrkan.
Anmälan till rekreationsdag för kropp, 
själ och ande: På Nilsas kursgård i Sibbo, 
fredag 12.5 kl 9-17.30. Anmälan och me-
ra information: Gunvor Frände, 050 316 
3160, gunvor.frande@evl.fi.
Anmälan till sommardagar på Labbnäs, 
Kimitoön 5-9.6: Förfrågningar och an-
mälning till Karin tfn:0503800867 eller 
anmalan.johannesfors@evl.fi senast 
14.4.2023.
FÖR FAMILJER OCH BARN
Barnens påskkyrka: onsdag 29.3 kl 
9-9.30 i Gamla kyrkan. Öppet tillfälle för 
alla familjer.
Family fun: onsdag 29.3 kl 16 i S:t Jacobs 
kyrka. Enkelt påskpyssel och spårning 
från kl. 16, påskkyrka kl 17.15 och mat 
efteråt.
Familjecafé: måndagar och fredagar kl 
9.30-12.30 i Hörnan, torsdagar 9.30-
12.30 i S:t Jacobs kyrka. Vår präst Maria 
Repo-Rostedt besöker familjecaféet 
under stilla veckan för att berätta om 
påsken.
Musiklek: måndagar och fredagar kl 10 i 
Hörnan, tisdagar kl 10 i Arabiastrandens 

GRANKULLA
Retreat på Snoan
Församlingsretreat 21–23.4.2023 
På Snoan i Lappvik, Hangö: Som 
retreatledare fungerar Lars-Hen-
rik Höglund. Tema: ”Inför ditt an-
sikte är glädje till fyllest.” Pris 90 
€/församlingsmedlem och 180 
€/andra. Anmälningar senast 5.4 
till församlingens kansli tfn 050 
500 7000 eller Arla Nykvist, tfn 
040 502 9756. 
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invånarhus, utrymmet Kääntöpaikka, 
torsdagar kl 10 i S:t Jacobs kyrka. 
Babyrytmik: måndagar kl 11 i Hörnan.
Mera info om familjecaféet, babyryt-
miken och musikleken: ger Stella Wahl-
ström, 050 578 1444.
MUSIK
Matteuspassionen: torsdag 6.4 kl. 19 i 
Johanneskyrkan.
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla kyrkan.
UNGA
Samling för unga: torsdagar kl 18-20.30 
i Hörnan: 23.3 Spelkväll med Viivi, 30.3 
Hjälpis 1. Mera info ger Nicolina Grönroos 
0505986762 eller Gun Geisor 050 568 
6598.
Övrigt program för unga: hittar du på 
ungdomsverksamhetens egen hemsida, 
johannesungdom.wordpress.com.  
Följ oss på instagram: johannesungdom  
Mera info om församlingens verksamhet 
finns på vår hemsida:   
helsingforsforsamlingar.fi/johannes.  
Följ oss på instagram och fb: 
@johannesforsamling.

MATTEUS
Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3
www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Mässor: regelbundet varje söndag kl. 10 i 
Matteuskyrkan. Utom de söndagar vi firar 
kvällsmässa, följande gång den 10.4.
MU-mässa: (MatteusUngdom): Onsdagar 
kl. 17:30 + kyrkfika. Öppet hus för ungdo-
mar från kl. 15. 
Öppen bönegrupp: Molnet träffas följande 
gånger den 23.3 och 6.4 i Matteuskyrkan 
kl. 18–19:30. Mer info: Gun Holmström, 
tfn 040 7596 851. 
Borgå stift 100 år: Kyrkkaffe efter sön-
dagens mässa med föredrag av Henrik 
Andersén under rubriken ”Grundandet av 
Borgå stift”. Söndag 26.3. Mässan kl. 10 
strömmas till församlingens Facebooksi-
da.
Välkommen till Matteuskyrkan i påsk!
Skärtorsdag 6.4 kl. 18: mässa
Långfredag 7.4 kl. 10: gudstjänst
Påskdagen 9.4 kl. 10: Påskdagens mässa. 
Kyrkokören och ungdomar medverkar.
Annandag påsk 10.4 kl. 18: Kvällsmässa. 
Talare: Cecilia Alameri.
BARN OCH FAMILJ 
Påskvandring: Vandra genom påskens 
drama och upptäck berättelsen med alla 
sinnen! Öppna vandringar må 3.4 kl. 17:30 
och 18:30 i kyrkans aula.
Musiklek tisdagar: Klapp & klang kl. 10 
(från 1 år uppåt ) och Gung & sjung kl. 11 
(för 0–1 -åringar) i Matteuskyrkan. Mera 
info: daniela.stromsholm@evl.fi, 050-
5967769. 
Tweentisdag för åk 3–6: Tisdagar kl. 14–
17 i Matteuskyrkan. Mellanmål, pingis, tv-
spel, pyssel m.m. Popkör kl. 15:30–16:15. 
Pysselklubb: För åk 1-2 i skolorna på 
Matteus församlings område, på eftistid 
torsdagar, varannan vecka. Mera info: 
catarina.barlund-palm@evl.fi, 050-380 
3936. 
Barnkör: För åk 1-2 i skolorna på Matteus 
församlings område, på eftistid torsda-
gar, varannan vecka. Mera info daniela.
stromsholm@evl.fi, 050-5967769 
Popkör: för barn i årskurserna 3–6. Tis-
dagar kl. 15.30–16.15 i Matteuskyrkan. 
Föda utan rädsla-kurs 28.5 kl. 14-18: 
Förlossningsförberedande kurs som 
riktar sig till både den födande och 
stödpersonen. Kursen ger förståelse för 
hur kroppen och känslorna samverkar 
under födandet samt praktiska verktyg 

att använda under förlossningen.  
Anmälningar och frågor: Daniela Ströms-
holm, daniela.stromsholm@evl.fi / 09 
2340 7324 
MUSIK 
Kyrkokören: övar tisdagar kl. 18.30 i 
Matteuskyrkan. Körledare: niels.burg-
mann@evl.fi, (09) 2340 7326. 
Matteus VOICE: Projektkören VOICE 
sjunger pop och rocklåtar som passar 
med årets Gemensamt Ansvar-tema. 
Nya sångare är välkomna! Följande övn. 
ons 29.3 kl. 18:30, mån 10.4 kl. 15:30.
GEMENSKAP  
Stickklubben: Torsdag kl. 11–13 (jämna 
veckor i vår). Handarbete, inspiration och 
skratt. Mera info: Carita Riitakorpi, 050-
380 3986. 
Bokklubben Bokmalarna: Bokmalarna 
läser och samtalar utgående från Tomas 
Sjödins bok ”Ljudet av tystnad”: 3.4, 24.3 
o 15.5, kl. 14-15.30 i Matteussalen.
Kvinnor mitt i livet: 3.4 kl. 18-20:30 i 
Matteuskyrkan. Kom som du är och dela 
tankar om livet just nu. Kontakt: Stina 
Hjelt 050- 300 5911. 
Matteus.SALT: 30.3.2023 kl. 18 i försam-
lingssalen. Stefan Djupsjöbacka håller ett 
bibelstudium om Jesajas bok.
Samling för män: kl. 18–20 i Matteussa-
len, 21.4.2023 Jani Edström: Trons flexi-
bilitet 12.5.2023 Torsten Sandell: Aktuellt 
om Turkiet
Diakoniföreningens årsmöte: Matteus 
församlings diakoniförening rfs årsmöte 
söndagen den 16.4 kl. 11:30 i Matteuskyr-
kan, Åbohusvägen 3, Helsingfors. På mö-
tet behandlas stadgeenliga ärenden. Mvh, 
Styrelsen.
Påskvandring för seniornätverket: ti 4.4 
kl. 14. Vandra genom påskens drama och 
upptäck berättelsen med alla sinnen!

PETRUS
Petruskyrkan Skogsbäcksvägen 15
www.petrusforsamling.net
Högmässa: kl. 10 Munksnäs kyrka, sön-
dagsskola för barn. Kl. 12 Åggelby gamla 
kyrka. 26.3 Koivula och 2.4 Thylin. Kaffe 
efteråt! 
Puls-gudstjänst: kl. 15.30 i Petruskyrkan. 
Puls är en avslappnad söndagsgudstjänst 
med undervisning, gemenskap och lov-
sång. Kaffe efteråt. Barnkyrka och Cool-
Kids för barnen. 
BARNFAMILJER
Följ Petrus Kidz-gruppen på facebook för 
aktuell info! 
BÖN OCH ANDAKT
Du kan alltid skicka in dina böneämnen: 
till pray.petrus@evl.fi, per post: Petrus 
församling, Skogsbäcksvägen 15, 00630 
Helsingfors.
Förbön och Tack: Ti 28.3 kl. 19. Tvåspråkig 
förbönsgudstjänst i Munksnäs kyrka. Al-
lan Franzén, Bengt Lassus. Barnpassning 
ordnas. Förbönstelefonen öppen må kl. 
14.30-16.30, ons kl. 18-20, 09-23407171. 
Du kan även sända böneämnen per 
e-post eller post till kontaktuppgifterna 
ovan. 
Rotad i Ordet: 27.3 kl. 18 i Petruskyrkan. 
Kom med på en resa djupare i Bibeln 
och hitta en tro som håller. Talare: Allan 
Franzén.
Transform Equip-utrustande kväll: 28.3 
kl. 18 Petruskyrkan. Fördjupa din tro, 
formas i din karaktär och mogna som 
Jesu efterföljare. Tema: Församling och 
gemenskap. Varför är det bra att vara del 
av en troende gemenskap? Hur ser det ut 
i vår tid?

GEMENSKAP
Dagscafé: 28.3 kl. 13. Välkommen på en 
eftermiddag med kaffe och gemenskap. 
Vi ses i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 
15. Mer info av diakonissan Tua Sandell, 
tel. 09 23401115 / 050 3442711
Petra-frukost: 25.3 kl. 10 i Petruskyrkan. 
Petra är en skön förmiddag för kvinnor i 
alla åldrar, en plats att dela gemenskap 
och livsberättelser. Susanna Landor delar 
om sin väg från journalist på HBL till dia-
konissa under temat ”Från ord till hand-
ling”. Välkommen!
Brunch med Främre Asien tema: 1.4 kl. 
10 Petruskyrkan. Tua och Torsten Sandell 
berättar om sina år i Främre Asien. Brun-
chen har också en touch av främmande 
smaker. Välkommen med!
KURSER
Föräldrakurs: För dig med barn 0-10år. 
Fem kvällar om föräldraskap med före-
drag och samtal kring bl.a. “att bygga en 
stadig grund, kärlek i handling och att 
sätta gränser”.  Varannan ti kl. 17-19, start 
28.3.Barnvänlig middag serveras från 
16.30. Åldersanpassad barnpassning. An-
mälan till Rebecka, rebecka.bjork@evl.fi
Tonårsföräldrakurs: För dig med barn 
11-18år. Fem kvällars kurs med teman 
särskilt riktade till föräldrar med tonår-
ingar och blivande tonåringar. Även bo-
nusföräldrar, ensamstående och blivande 
tonårsföräldrar är varmt välkomna. Ons 
kl. 18-20, start 29.3. Middag kl. 18. An-
mälan till Rebecka Björk.
PÅSKEN PROGRAM
Andakt i stilla veckan: mån 3.4-ons 
5.4 kl. 19 i Petruskyrkan. Andakterna är 
stillsamma kvällar med textläsning och 
musik för att hjälpa dig att stilla dig i din 
vardag.
Skärtorsdag 6.4: Kl. 18 Munksnäs kyrka, 
kl. 19 Åggelby gamla kyrka. Andakt och 
nattvard med musik. 
Andakt på långfredag 7.4: Kl. 10 Munk-
snäs kyrka, kl. 12 Åggelby gamla kyrka. 
Följ med långfredagens händelser under 
en stillsam andakt. 
Långfredagsmeditation med ljuständ-
ning: 7.4 kl. 20 Petruskyrkan. En stillsam 
kväll med ljuständning, musik och andakt.
Påsknattens andakt: Påsklördag 8.4 kl. 
23.30 i Åggelby gamla kyrka. En stillsam 

nattandakt för att inleda påsken. 
Påsksöndag 9.4: Välkommen med och 
fira Jesu uppståndelse och livet tillsam-
mans! Våra normala gudstjänsttider gäller 
denna söndag. Kl.10 Munksnäs kyrka, 
kl. 12 Åggelby gamla kyrka, kl. 15.30 
Puls-gudstjänst i Petruskyrkan.
Annandag påsk 10.4: kl. 11 gudstjänst i 
Petruskyrkan.
ÖVRIGT
Följ med Petrus församling: Instagram 
och facebook @petrusforsamling för 
andligt innehåll och för att hållas uppda-
terad om vad som händer i församlingen!

RASEBORGS PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA
GUDSTJÄNSTER
Marie bebådelsedag sö 26.3: 
Högmässa kl. 10 i Ekenäs kyrka. 
Högmässa med konfirmation kl. 10 i Te-
nala kyrka.  
Högmässa kl. 12 i Bromarvs kyrka.  
Webbsänd andakt kl. 14 i Youtube-kan-
alen Ekenäsnejdens församling och på 
Facebook.
Palmsöndag 2.4: 
Högmässa kl. 10 i Ekenäs kyrka. 
Familjekyrka kl. 11 i Ekenäs förs.hem. 
Anm. för lunchen senast 30.3 till Iselin, tfn 
044-755 3611.  

Andakter i stilla veckan, kl. 19.30  
i Ekenäs kyrka: 
- må 3.4, ti 4.4, on 5.4
Barnens påskkyrka: 
- ti 4.4 kl. 9 och kl. 9.45 i Ekenäs kyrka 
- on 5.4 kl. 9 i Tenala kyrka
Israelafton ti 28.3 kl. 18.30: i Ekenäs förs.
hem. Monica Slotte arbetade två må-
nader som volontär för FMS i Jerusalem 
hösten 2022, kom och hör mera om hen-
nes arbete. Musikinslag, servering.   

KONSERTER
Magnificat sö 26.3 kl. 18: i Ekenäs kyrka. 
Vox Aroni (Ekenäsnejdens vokalensem-
ble), dir. I. Aittola, Marja Kyllönen, sopran, 
Anders Storbacka, orgel. Fritt inträde, 
program 10€. 
 

INGÅ
Pilgrimsvandring längs småvägar
Pilgrimsvandring Sö 2.4 kl. 12.00–19.00: Start från Taborkyrkan, 
Västankvarnsvägen 111, kl. 12.15. Rutten går längs mindre vägar: Ingå 
st – Gumböle – Johannesberg – Kusans – Gråmarböle, totalt ca 10 km. 
Biltransport från Ingå kyrka till Tabor kyrka kl. 12. Busstransport tillbaka 
till startplatsen ca kl. 19. Anmälningar senast to 30.3 till kansliet, tel 09-
2219 030 eller per e-post inga.kansli@evl.fi. Tilläggsinformation: Tom 
Hellsten, tel 050-330 4360.
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ESBO
Matteus- och Johannespassionen i Esbo
Matteuspassionen av J.S. Bach sö 2.4 kl. 18.00 i Esbo domkyrka: 
Anna Ginström, Marja-Stiina Pesonen, sopran / Elli Vallinoja, Kati 
Mäkelä-Niemi, alt / Otso Sipilä, tenor / Veikko Vallinoja, bas / Niilo 
Erkkilä, evangelist / Juhana Kotilainen, Jesus / Kör / Kammarkören 
Novena, Chorus Domus, Exodus Kyrkomusikstuderande vid Sibeli-
us-Akademin MGRENsemble Markus Malmgren, orgel & dir. Biljetter 
vid dörren 20 €.

Joachim von Burck Johannespassionen fr 7.4 kl. 21.00 i Esbo domkyrka: 
MGRENsemble / Markus Malmgren, orgel / Juho Punkeri, sång och 
violin / Tuomas Heikkilä, sång och altviolin / Timo Kiiskinen, sång och 
cembalo / Nina Kronlund, sång / Elina Vidrike, dulcian. Fritt inträde / 
Kollekt till insamlingen Gemensamt Ansvar.

Kärlekens sånger lö 1.4 kl. 17: i Tenala 
kyrka. Susann Sonntag, Heléne Nyberg, 
Thomas Enroth & Kenneth Sonntag. Fritt 
inträde. Kollekt för insamlingen Gemen-
samt Ansvar. Konserten sponsoreras av 
Sparbanksstiftelsen i Tenala. 
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ
Fre 24.3:
- kl. 18.00 Israelisk dans: Församlings-
hemmet. Unnérus.
Lö 25.3:
- kl. 10.00-14.00 Öppet hus & mini-lop-
piset öppet: Strandvägen 11. Vi tar också 
gärna emot loppissaker, ring på förhand 
050-413 8814/Kakko. Lindell, Kakko.
Sö 26.3:
- kl. 10.00 Tvåspråkig högmässa, 
marthornas kyrkhelg: Ingå kyrka. Kyrk-
kaffe på församlingshemmet. Sjöblom, 
Gustafsson Burgmann.
Må 27.3:
- kl. 13.00-15.00 Pysselklubb: Försam-
lingshemmets nedre våning.  Nylund, 
Sköld-Qvarnström.
Ti 28.3:
- kl. 10.00-15.00 Öppet hus & mini-lop-
piset öppet: Strandvägen 11. Lindell, 
Kakko.
Ons 29.3:
- kl. 13.15-16.30 After school: Försam-
lingshemmets nedre våning. Öppna 
dörrar för barn i årskurs 1-6. Möjlighet 
att göra läxor (läxhjälp), äta mellanmål, 
pyssla, spela, gympa osv. Fri samvaro. 
Nylund.
- kl. 14.00 Missionssyföreningen: Präst-
gården. Björklöf, Lindell.
To 30.3:
- kl. 10.00-12.00 Familjecafé: Försam-
lingshemmets nedre våning.  Nylund.
- kl. 10.00-15.00 Öppet hus & mini-loppi-
set öppet: Strandvägen 11. Lindell, Kakko.
- kl. 11.30-13.00 Matservering: Försam-
lingshemmet. 4 €/person. Sköld-Qvarn-
ström. 
- kl. 18.00 Bönegrupp (tvåspråkig): 
Strandvägen 11. Kakko.
Sö 2.4:
- kl.10.00 Högmässa: Ingå kyrka. Hell-
sten, Gustafsson Burgmann. 
- kl.12.00 – 19.00 Pilgrimsvandring: Start 
från Taborkyrkan, Västankvarnsvägen 111, 
kl 12.15. Rutten går längs mindre vägar: 
Ingå st – Gumböle – Johannesberg – Ku-
sans – Gråmarböle, totalt ca 10 km. Bil-
transport från Ingå kyrka till Tabor kyrka 
kl 12. Busstransport tillbaka till startplat-
sen ca kl 19. Anmälningar senast to 30.3 
till kansliet, tel 09-2219 030 eller per 
e-post inga.kansli@evl.fi. Tilläggsinfor-
mation: Tom Hellsten, tel 050-330 4360.
- kl.18.00 Konsert: Ingå kyrka. Jan Hell-
berg, klarinett, Satu Elijärvi, piano. Fritt 
inträde, programblad 5 €. Gustafsson 
Burgmann. 
Må 3.4:
- kl. 18.30 Bibelgrupp: Prästgården. Hellsten.
Ti 4.4
- kl. 8.30 Frukost: Strandvägen 11. Vuxna 
2 €, barn under 7 år gratis. I samarbete 
med Inkoon martat. Lindell.
- kl.10.00-15.00 Öppet hus & mini-lop-
piset öppet: Strandvägen 11. Lindell, 
Kakko.
- kl. 18.00 Stick- och virkcafé: Strandvä-
gen 11. Lindell, Kakko.
Ons 5.4:
- kl. 9.15 Barnens (daghemsålder) påsk-
kyrka: Ingå kyrka. Sjöblom, Gustafsson 
Burgmann, Nylund, Sköld-Qvarnström. 

To 6.4:
- kl. 10.00-12.00 Familjecafé: Försam-
lingshemmets nedre våning.  Nylund.
- kl. 19.00 Skärtorsdagsmässa: Ingå kyr-
ka. Sjöblom, Gustafsson Burgmann. 
Mera information: www.ingaforsamling.fi

KARIS-POJO
Sö 26.3 Marie bebådelsedag
 • kl. 10 Högmässa: i Karis kyrka. Katarina 
Singers medverkar. Högmässan streamas 
också via församlingens YouTube-kanal.
 • kl. 12 Högmässa: i Pojo kyrka. 
Ons 29.3 kl. 8.30 Stillhetens bön: i Pojo 
församlingshem.
Sö 2.4 Palmsöndagen
 • kl. 10 Högmässa: i Karis kyrka. Dagklub-
ben medverkar. Hjälpledarna välsignas.
 • kl. 12: Högmässa i Pojo kyrka.
Må 3.4 kl. 18 Påskvandring: i Karis kyrka. 
Vi vandrar utanför och inne i kyrkan och 
tar del av påskens händelser.
To 6.4 Skärtorsdag
 • kl. 18 Nattvardsgudsjänst: i Karis kyrka.
 • kl. 19.30 Nattvardsgudstjänst: i Pojo 
kyrka.
 • kl. 19.30 Nattvardsgudstjänst: i Svartå 
kyrka.
Närmare information om  
församlingens alla evenemang:  
www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO
26.3. kl. 13.00 Högmässa: i Virkby kyrka. 
Pojo församlingskör sjunger och Marthor-
na medverkar. Kyrktaxi, kyrkkaffe.
4.4. kl. 13.30. Samling för daglediga: 
nattvardsgudstjänst. Kaffe och taxi.

DOMPROSTERIET
BORGÅ
Lö 25.3 kl. 20.30 Earth Hour, Meditativ 
tvåspråkig mässa i Taizé-anda: Domkyr-
kan, Laura Mäkelä, Claus Ståhlberg, Anne 
Hätönen, fiol Elina Mieskolainen 
Sö 26. 3 kl. 10 Mässa i Kullo bykyrka: 
kantor Mikael Helenelund
Kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan: Inter-
nationella kören, Ove Blomqvists guds-
tjänstgrupp
Sö 26.3. kl. 18 Konsert i Domkyrkan: 
Joseph Haydn Nelson Messe, Borgå Ora-
toriekör, Kyrkslätts kammarorkester dir. 
Eric-Olof Söderström, solister Elina Ran-
tamäki, Minna Grönthal, Niilo Erkkilä, Toni 
Hintsala. Biljetter 25 € från netticket.fi, 
Luckan, vid kyrkdörren.
Må 27.3 kl. 10 Motion och mission: Träff 
vid gångbron, östra sidan vid ån
Ti 28.3 kl. 12 Lunch med andakt: 

svenska, Lundag. 5
On 29.3 kl. 11.30 Lunch med andakt: fin-
ska, Lundag. 5
Kl. 16-18 Stickträff i Domprostgården: 
Mer i puffen bredvid. 
kl. 17 Missions- och bibelkväll: Café An-
karet. Torsten Sandell ”Varför finns det 
kristen väckelse i muslimvärlden?”
To 30.3. klo 9–11.30 Familjeträff: Dom-
prostgården
Kl. 14 Kråkökretsen: Sjötorp
Kl. 18 Café au Lady-träff på Teams: 
Skicka sms Elefteria Apostolidou, tfn. 
040-711 2800 för att få länken. 
Sö 2.4 kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan: 
Hjälpledarvälsignelse, Barnkören Dis-
kanten, Anna Hennings gudstjänstgrupp.  
Kyrkstund i Lilla kyrkan under predikan.
Kl. 18 Gudstjänst: Svartbäck-Spjutsunds 
skärgårdskyrka
Må 3.4 kl. 10 Motion och mission: Träff 
vid gångbron, östra sidan vid ån
kl. 13 Sjömansmissionskretsen: Café 
Ankaret
Ti 4.4 kl. 12 Lunch med andakt: svenska, 
Lundag. 5
On 5.4 kl. 10 Stickcafé: Café Ankaret
kl. 11.30 Lunch med andakt: finska, Lun-
dag. 5
kl. 13 Mariakretsen: Musikrummet
To 6.4 kl. 13.30 Missionskretsen: musik-
rummet
Kl. 18 Skärtorsdagsmässa i Domkyrkan: 
Gaudeamuskören

SIBBO
Mer info om vår verksamhet hittas på 
www.sibbosvenskaforsamling.fi. 
Lö 25.3 kl. 18 Församlingskväll: Kyrkoby 
församlingshem. Torsten Sandell berättar 
om kristendomen i Turkiet. Musik. Ser-
vering.
Sö 26.3 kl. 10 Familjemässa på Marie be-
bådelsedag: Söderkulla kyrka. Kyrkokö-
ren medverkar. Efter mässan serveras 
kyrkkaffe med våfflor i församlingssalen.
Må 27.3 kl. 18 Virkborg: Söderkulla kyrka.
Ti 28.3 kl. 9.15 Barnens påskkyrka: Sö-
derkulla kyrka.
Ti 28.3 11.30 Lunch för närståendevårda-
re: Kyrkoby församlingshem. För dig som 
sköter en anhörig hemma. Anmälan till 
Lena Blomstedt 050-566 3691.
On 29.3 kl. 9.15 Barnens påskkyrka: Sib-
bo kyrka.
On 29.3 kl. 10 Frukost: Söderkulla kyrka. 
Nattvard.
On 29.3 kl. 12 Åttaeuroslunch för dagle-
diga: Kyrkoby församlingshem.
To 30.3 kl. 13 Missionskretsen i Box: 
Bykyrkan Tabor. OBS: ändrat datum!
Sö 2.4 kl. 12 Familjemässa på palmsön-
dagen: Sibbo kyrka. Musikklubben och 
PRG-jam medverkar.
Sö 2.4 kl. 18 Tillsammans för Ukrainas 
barn: Välgörenhetskonsert i Sibbo kyrka. 
Med Duacapella, FourByFour, Minna Ny-
berg, Cecilia Bjon, Dag-Ulrik Almqvist och 
Martin Segerstråle. Till förmån för Kyrkans 
utlandshjälps arbete i Ukraina.
Må 3.4 kl. 14 Kyrkoby missionskrets: 
Kyrkoby församlingshem.
Ti 4.4 kl. 13.30 Norra Paipis missions-
krets: Kontakt Ann-Britt Olenius-Stef-
fansson. 050-523 3918.
On 5.4 kl. 10 Frukost: Söderkulla kyrka.
On 5.4 kl. 13 Äldre i Söderkulla: Service-
huset Linda. Med Katja Korpi.
On 5.4 kl. 18 Glimtar ur Kärlekens väg: 
Sibbo kyrka.
To 6.4 kl. 18 Mässa på skärtorsdagen: 
Sibbo kyrka. Malena Jordas medverkar.


	Lokalt pärmen6.pdf
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