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Ett uppdrag
för de nyfikna
I NOVEMBER är det församlingsval
igen och inför det behöver vi en skara nya och gamla förmågor som kan
tänka sig att ställa upp med sitt kunnande för att utveckla vår församling. Många har frågat mig om hurdant kunnande det är som behövs
och vem som passar för uppdraget.
Vad gör man riktigt som förtroendevald i församlingen?

KOLUMN
Lotta Keskinen
är kontaktperson
för Johannes i församlingsvalet.

HELT KONKRET går uppdraget som
förtroendevald i församlingen ut på
att mötas månatligen för att diskutera
och besluta i aktuella frågor. Ärendena kan variera från att till exempel planera rekryteringar, större anskaffning-

ar och användningen av församlingens
utrymmen, till budgeten för kommande år. Ibland är ärendena trevliga och
ibland är det svåra beslut som ska fattas. Det viktiga i beslutsfattningen anser jag vara att besluten fattas baserat
på fakta och tillsammans genom god
diskussion bland de förtroendevalda.
JAG TYCKER det är viktigt att komma
ihåg att varje församlingsmedlems relation till kyrkan och den egna tron är
personlig. Det finns de som deltar regelbundet i gudstjänsten, de som deltar
i någon verksamhet såsom babyrytmik
eller kör, de som nästan enbart besöker

»Det viktiga i beslutsfattningen är att det
baseras på fakta.«

kyrkan i samband med förrättningar,
och allt däremellan. När man är i kontakt med församlingen tycker jag det är
viktigt att man känner sig välkommen
precis som man är. Därför är det också
viktigt att de förtroendevalda är en lika brokig skara som församlingsmedlemmarna, eftersom det då finns goda
förutsättningar att utveckla verksamheten. Det viktigaste är att man som förtroendevald är intresserad av att lära sig
nytt, diskutera med andra och att man
vågar yttra sina egna åsikter.
MIN ANDRA period som förtroendevald i Johannes församling och Helsingfors kyrkliga samfällighet börjar
så småningom lida mot sitt slut. Det
är med värme jag kommer att minnas
denna tid, alla nya människor jag lärt
känna och allt nytt jag fått lära mig. Att
vara förtroendevald i församlingen är
ett uppdrag som jag varmt kan rekommendera alla som är lite nyfikna på att
göra något nytt!

Hallå där
Katja Salojärvi!
Hon är en av moderatorerna för
församlingsvalsdebatten i G18 den
11 maj.
– JAG TYCKER det är jätteintressant att få fram skillnader i kandidater och få dem att tala öppet om var
de står. Jag vill ta reda på vilka profilfrågor som finns
hos enskilda kandidater och grupperingar. Hur närmar sig kyrkan samhället?
Hon betonar att då det är fråga om ett val är det viktigt att människor får veta vem de väljer och varför.
– KYRKAN HAR långa anor och säger sig kämpa för
det goda. Men många människor hör till kyrkan av
gammal vana och är inte aktiva. De kunde däremot ha
ett intresse om frågor som står dem nära diskuteras.
JOHAN MYRSKOG
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Det bästa
sättet att
påverka
din församling
Församlingsvalet 2022
På hösten ordnas församlingsvalet där det
bestäms vilka som är med och tar beslut i
församlingarna under kommande mandatperiod. KP har ställt några frågor till tre personer
som varit medlemmar i församlingsrådet den
senaste mandatperioden.

Församlingsvalet 2022 går av stapeln på
hösten med valdag den 20 november.
Förhandsröstning ordnas den 8–12 november.
Kandidatrekryteringen avslutas den 15 september.
Mandatperioden för de invalda är fyra år.
Mera info på www.forsamlingsvalet.fi

TEXT: JOHAN MYRSKOG

I föregående församlingsval 2018, röstade 16 procent av de röstberättigade i
Borgå stift. FOTO: ARKIV/CHRISTA MICKELSSON

MARTINA HARMS-AALTO

JONA GRANLUND

JOHANNES FÖRSAMLING

PETRUS FÖRSAMLING

1. Varför ska man ställa upp i församlingsvalet?
– Ställ upp om du tycker kyrkan är
viktig, oavsett om du är kritisk eller positivt inställd. Det är en unik
möjlighet att påverka hur den egna
församlingen utvecklas och vilka
vägar och stigar den väljer.

1. Varför ska man ställa upp i församlingsvalet?
– Den som sitter i församlingsrådet
är med och påverkar jättemycket hur
en församling utvecklas, förändras
och förbättras och vilken riktning
den ska ta i framtiden.

2. Vad gör man i församlingsrådet?
– En av de goda sakerna är att man
får vara med och fundera ut riktningen för församlingen till exempel genom att fundera på strategiska frågor som hur församlingen ska använda sina resurser, vad
man ska satsa på och vilka olika
behov som finns.
3. Vad har du lärt dig under din
mandatperiod?
– Jag har lärt mig lite mer om tålamod. Beslutsfattarapparater är en
bra övning i det. Förändring är en
långsam process och inget självän-
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Martina Harms-Aalto. FOTO: JOHAN MYRSKOG

damål. Med det sagt är det otroligt
viktigt att ställa frågor som: är vi
angelägna för vår omgivning? Obekväma frågor är livsviktiga för att
hållas relevant.
4. Varför ska man rösta i församlingsvalet?
– Jag vill gärna vända på det och
fråga varför man inte skulle rösta? Ifall du ”bara hör” till församlingen så ställ frågan vad du kan
erbjuda församlingen och vice versa. Varför inte utöva din möjlighet
att påverka? Eller varför inte ställa upp själv?

2. Vad gör man i församlingsrådet?
– Man tar beslut som berör församlingen. I praktiken är det mycket
frågor som berör ekonomi och personal, vilka saker församlingen ska
satsa på och vilka saker man behöver se över och kanske skära ner på.
3. Vad har du lärt dig under din
mandatperiod?
– Det mesta sker väldigt långsamt.
De som sitter i församlingsrådet vill
jobba för att hitta hållbara lösningar men ofta kommer man från olika håll och har olika åsikt om hur
dessa lösningar ska se ut. Vi tycker
olika i olika frågor men vi kan ändå

Jona Granlund. FOTO: ARKIV/ULRIKA HANSSON

samarbeta och gemensamt komma
fram till vilka saker som är aktuella och viktiga.
4. Varför ska man rösta i församlingsvalet?
– Som församlingsmedlem är det
ett konkret sätt att påverka. Man
behöver inte vara någon som går i
kyrkan varje söndag för att ha en
tanke och uppfattning om vad en
församling ska vara. Man kan fundera på vad det är man saknar av
sin församling och försöka hitta en
kandidat som motsvarar ens värderingar och idé om riktning.
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PROGRAMMET GÄLLER FREDAG 29.4–TORSDAG 12.5

Matteus församling
Andligt liv

Mässor: Söndagar kl. 10 i Matteuskyrkan. OBS ingen mässa kl. 10 den 1.5.
Kvällsmässa: I Matteuskyrkan söndag
1.5 kl. 18. Tema är “Jag känner mina
får”. En stämningsfull mässa med bönevandring och gemenskap.
Vi siktar på att strömma några mässor
i månaden: Följ med direkt via Matteus
församlings Facebooksida och delta
i gemenskapen i kommentarsfältet.
Strömningarna hittas också på församlingens hemsida www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus. Förändringar i programmet kan ske. Följ med
på vår Facebooksida.
MU-mässa: Matteus Ungdoms vecko
mässor varje onsdag kl. 18! Välkommen med vare sig du är ung i ålder
eller själ och hjärta.
Molnet: En bönegrupp som är öppen
för alla. Du kan komma en eller flera
gånger. Vi träffas ungefär varannan
torsdag i Matteuskyrkan kl. 18-19.30.
Följande träffar är 28.4 och 12.5. Välkommen! För info kontakta Gun Holmström, 040 759 6851.
Andhämtning – en stund av stillhet:
Det är möjligt att sitta ner en halv
timme den 5.5 kl. 18-18:30 och bara
hämta andan i Matteuskyrkan. Tänd
ett ljus, lyssna till musiken och dina
egna tankar. Hurdan har veckan varit?
Vad ligger framför mig under helgen?
Stanna upp för 30 minuter och tänj ut
tiden och tanken i skymningen.

MARIA WESTERLING
MATTEUS FÖRSAMLING
1. Varför ska man ställa upp i församlingsvalet?
– Alla medlemmar är tillsammans
församlingen. Vill du vara med och
arbeta för att det ska finnas goda
förutsättningar för en fungerande
verksamhet – då ska du ställa upp
i församlingsvalet.
2. Vad gör man i församlingsrådet?
– Vi besluter om fördelningen av
budgeten inom de ramar vi fått. Vi
godkänner verksamhetsplanen, utvärderar verksamheten och godkänner verksamhetsberättelsen. Och så
besluter vi om anställningar. Det är
viktigt att det finns folk i församlingsrådet som har god ekonomisk
sakkunskap, överlag att rådet består av människor med olika specialkunskaper. Vi arbetar för att
evangeliet om Guds kärlek blir synlig både i ord och handling på församlingens område.
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Barn och unga

Maria Westerling.

3. Vad har du lärt dig under din
mandatperiod?
– Man lär sig hela tiden nya saker,
det är jättegivande. Om jag skulle
lyfta fram något så kanske en viss
lyhördhet. Fungerande samarbete
kräver också kompromisser för att
komma fram till gemensamma lösningar som fungerar.
4. Varför ska man rösta i församlingsvalet?
– Om församlingen är viktig för en
ska man absolut rösta. Genom att
rösta sänder man också en signal
att församlingen behövs.

Missa inte! Musiklek: På tisdagar
samlas Matteus musiklek. Välkommen
med du som är hemma med barn och
vill prata och sjunga bort en stund. Kl.
10 Klapp och Klang, kl. 11 Gung och
Sjung för de allra minsta. För mera info,
kontakta musikledare Daniela: daniela.
stromsholm@evl.fi eller 050 596 7769.
Tweentisdag: Öppet hus för barn i
åk 3–6. Kom och pyssla, spela TVspel, gör läxor tillsammans med en
hjälpis, häng med dina vänner och

fika. Tisdagar kl. 14-17.
Barnkör och pysselklubb för åk 1–2: I
skolorna på torsdagar, Degerö lågstadieskola kl. 13, Brändö lågstadieskola
kl. 14.15, Botby grundskola kl. 12.30,
Nordsjö lågstadieskola kl. 14.30. Mer
info av musikledare Daniela Strömsholm, 050 596 7769, och ledare för
barnverksamheten Catarina Bärlund-Palm, 050 380 3936.
Öppet hus för unga: I Matteuskyrkan
varje onsdag kl. 15-18. Du kan komma
och äta mellanmål, läsa läxor, mysa i
soffan med en kompis, spela pingis,
hänga på telefonen eller bara chilla och
prata med våra ungdomsledare.

Musik

Popkören: Tisdagar kl. 15:30 i samband
med Tweentisdagen.
Kyrkokören: övar i kyrksalen tisdagar
kl. 18:30.
Vår Ton: Övar onsdagar kl. 15:30.
Kontakta Niels Burgmann för mer
information 050-566 941, niels.burgmann@evl.fi.
Bibel för moderna tänkare: torsdag 5.5
kl. 18:30. Vi granskar tron och Bibeln
ur ett öppet perspektiv med plats för
kritiska frågor. Det du alltid undrat över
men inte vågade fråga din skriftskolpräst. Tema är ”Vilken nytta har vi av
Gamla testamentet?” Med Antti Laato.
Undantagsvis i Matteussalen.
Matteus.SALT: Vi träffas lördagen den
7.5 kl. 10. Tema “Ett förvandlat liv”
med Ida-Maria Pekkarinen & Transform. Jesus säger att den som inte
är pånyttfödd från ovan inte kan ha
någon del i honom. Vad innebär denna
förvandling? Anmälan till Juho Kankare,
050-3803957 eller juho.kankare@evl.fi .
Samling för män: Vi träffas fredagen
den 6.5 kl. 18. Gäst är Biskop Bo-Göran Åstrand. OBS undantagsvis på
Mainiemivägen 7, Jollas.
Stickklubben: Vi träffas följande gånger
28.4 och 12.5 kl. 11-13 i Matteussalen,
Åbohusvägen 3.
Walk-in Terapi i Matteuskyrkan:
Walk-in terapi är en öppen mottagningsform för 16–29-åringar. Du är

MATTEUS Välgörenhetskonsert

En tro på framtiden –
Välgörenhetskonsert i Matteus

Matteus körer uppträder med en varierande repertoar för att samla in pengar för Gemensamt
Ansvar-insamlingen samt Kyrkans Utlandshjälps krishjälp till Ukraina. Välkomna den 7.5 kl.
18 i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3! Gratis inträde. Kaféets intäkter går oavkortat till insamlingsmålen
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välkommen utan tidsbeställning och det är möjligt att
förbli anonym under besöket.
Diskussionen räcker 45–60
minuter. Info ger Tonja Weckström, 09 2340 7330, tonja.
weckstrom@evl.fi
Bokmalarna: Samtalsgruppen
träffas följande gång 9.5 kl. 14 i
Mariarummet i Matteuskyrkan
med samtal kring Per Arne
Dahls bok ”Sårbarhetens
kraft”. Deltagarna turas om att
presentera och kommentera
för dagen valt avsnitt. Kontakta
Ulla-Stina Henricson (0500419661 eller ushenricson@
gmail.com) för mer information. Välkommen med!
Play for Ukraine - a charity
concert: Välgörenhetskonsert i
Matteus 23.4 kl. 19, Studerande
från Sibelius-Akademin, musik
av ukrainska kompositörer.
Behöver du hjälp eller stöd?
Du kan alltid kontakta församlingens anställda och diakoniarbetarna om du behöver
hjälp eller stöd i vardagen
eller bara någon att tala med!
Våra diakoniarbetare är Carita
Riitakorpi 050-380 3986 eller
Mari Johnson 050-380 3976.
MATTEUS FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus
Kansliet: Fysiska kansliet är
stängt. Telefontid ti och to 10-14.
Lokaler: Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3 (Matteussalen vån. 1).

Johannes
församling
Gudstjänster

Middagsbön: och diakonijour
tisdagar kl. 12 i Johanneskyrkan.
Veckomässa: onsdagar kl. 18 i
Johanneskyrkan.
Högmässa: söndag 1.5 och 8.5
kl. 12 i Johanneskyrkan. Kyrkkaffe i kyrkan.
Mässa: söndag 8.5 kl. 10 i S:t
Jacobs kyrka. Kyrkkaffe.

Gemenskap  

Middagsbön och diakonijour:
tisdagar kl. 12 i Johanneskyrkan. Diakoniarbetare på plats
kl. 12-14.
Träffpunkt: tisdag 3.5 kl. 14 i
Högbergssalen. Marthaförbundets ekonomirådgivare
Katharina Jägerskiöld föreläser
om ekonomirelaterade frågor i
pensionärslivet.
Missa inte! Diskussionstillfälle
för allmänheten om S:t Jacobs
framtid: onsdag 4.5 kl. 18-20 i
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S:t Jacobs kyrka.
Kaffe med Johannes: måndag
9.5 kl 13-15 i Folkhälsanhuset i
Brunakärr.
Stillhetens yoga®: måndag 2.
och 9.5 kl. 18 i S:t Jacob. Förhandsanmälan senast 30.4!
Missa inte! Utfärd med rekreationsdag för ande, kropp & själ
till Sinappi lägergård i Åbo den
17.5 kl 9-18. Vi har en glad dag
tillsammans med Åbo svenska
församling. Förfrågningar och
anmälan till diakon Viivi Suonto
tfn: 050 4075165 eller viivi.suonto@evl.fi senast 29.4.

Familjer  

Musiklek: måndagar kl. 10
samt fredagar kl. 9.30 och
10.30 på Högbergsgatan.
Servering. Tisdagar kl 14 i
Bokvillan.
Babyrytmik: måndagar kl. 11
på Högbergsgatan. Servering.
Familjecafé: torsdagar kl.
10-11.30 i S:t Jacobs kyrkas
utrymmen. Servering, fri
samvaro och lek.   
Anmälningar till musiklek och
babyrytmik riktas till helena.
hollmerus@evl.fi.

Musik  

Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i
Gamla kyrkan. 10.5 spelar församlingens kantor Dag-Ulrik
Almqvist.

Ungdomar och
unga vuxna
Spelkväll: tisdag 3.5 kl. 18 i
Hörnan. Kom med och ha en
trevlig kväll med samvaro och

JOHANNES
Mässor

Påminnelse
via sms
Vill du ha ett sms i
veckan med församlingens mässor inkommande helg? Skicka ditt
nummer till 050 478
7466. Gruppen är anonym så mottagarna ser
inte varandras nummer.

sällskapsspel!
Besök ungdomsarbetets
hemsida johannesungdom.
wordpress.com för program
och senaste nytt!

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

Petrus
församling
Gudstjänster

Varmt välkommen på gudstjänst!
Högmässa: Sö kl. 10. i Munks
näs kyrka. Söndagsskola för
barnen. Sö kl. 12 i Åggelby
gamla kyrka.
Puls-gudstjänst: Sö kl. 15.30
i Petruskyrkan. Lovsång, undervisning och gemenskap.
Barnkyrka och CoolKids i
samband med gudstjänsten.
Första maj-gudstjänst: 1.5 kl.
15.30 ordnas en gemensam
gudstjänst för hela församlingen i Petruskyrkan. Munkar
och mjöd efteråt! Välkommen!
Inga andra gudstjänster denna
söndag.
Petrusmässa 15.5: kl. 15.30
i Petruskyrkan. Hela församlingens gemensamma
gudstjänst och vårfest. Välkommen med hela familjen.
Inga andra gudstjänster denna
söndag.

Barnfamiljer

Följ Petrus Kidz-gruppen på
facebook och hemsidan för
aktuell info!
Barnens söndag: Barnkyrka
och CoolKids varje sö kl. 15.30
i samband med Puls-gudstjänsten. Välkommen med
och ha roligt tillsammans
med lek, bibelberättelser och
pysslande! Kl. 10 söndagsskola i Munksnäs i samband med
gudstjänst.
Barnläger: Ännu hinner du
anmäla dig till församlingens
omtyckta barnläger i Petruskyrkan 6-10.6 kl. 9-16. Mer
info och anmälan via www.
petrusforsamling.net/verksamhet/barn/

PETRUS Gudstjänst

Petrusmässa och vårfest

Välkommen med på
hela församlingens
vårfest och gemensamma gudstjänst
i Petruskyrkan 15.5
kl. 15.30. Eget program för barnen under gudstjänsten och det bjuds på kaffe och dopp efteråt.
Du är välkommen ensam eller med hela familjen!

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 3.5 kl. 19.
Tvåspråkig förbönsgudstjänst
i Munksnäs kyrka. Pekka
Reinikainen, Ronny Thylin.
Barnpassning ordnas. Förbönstelefonen öppen må kl.
14.30-16.30, ons kl. 18-20,
09-23407171. Du kan även
sända böneämnen per e-post
eller post till kontaktuppgifterna ovan. Välkommen
både på plats eller digitalt via
Petrus facebook, www.facebook.com/petrusforsamling.
Lovsångsgruppen övar kl. 18,
välkommen med ifall du vill
sjunga i kören!
Öppen Himmel bön- och lovsångskväll: Fre 6.5 kl. 18 i Petruskyrkan. En kväll med bön,
lovsång och tid i Guds närvaro.
Vill du lära dig höra Guds röst,
och vara inför honom? Vi kan
alla höra och umgås med honom. Välkommen!
Online bön för missionen: Lö
7.5 kl. 20 online på Google
Meet. En lördag kväll i månaden ber vi för dem som är
utsända från vår församling
till olika håll i världen. Kom
med och be där du är! Länken
finns i händelsekalendern på
hemsidan.

Gemenskap och
Evenemang
Gudstjänstgruppen i Munks
näs: 5.5 kl. 18 i Munksnäs
kyrka. Vill du vara med
och bygga gemenskapen i
Munksnäsgudstjänsten? Den
kristna tron handlar i hög grad
om att leva i relation till Gud
och till varandra. Vi vill tillsammans medvetet försöka
fördjupa den gemenskapen.

Vi funderar på hur vi upplever
att vi kan och vill bidra. Ronny
Thylin, ronny.thylin@evl.fi,
050-3803 548
Missa inte! Petra-frukost: 7.5
kl. 10 i Petruskyrkan. Bli inspirerad och njut av morgonen!
Petra är en skön förmiddag för
kvinnor i alla åldrar. Kom med
och dela livserfarenheter och
-berättelser över en god frukost och lyssna till en inbjuden
talare. Mer info på hemsidan
och facebook.
Missa inte! Dagscafé: 10.5 kl.
13. Välkommen på på vårens
sista dagscafé med kaffe,
gemenskap och litet program.
Dagscafé är speciellt för dig
som är dagledig. Vi ses i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen
15. Mer info av diakonissan
Bodil Sandell, tel. 09 2340
7227 / 050 3803 925
Missa inte! Vårtalko på Björkebo 13-14.5: Vi ställer i ordning lägergården inför en ny
säsong. Start från Helsingfors
14.5 kl. 9. Vi bjuder på lunch,
kaffe och middag. Dagen
avslutas med helgmålsbön
kl. 18. Hemfärd kl. 19 - eller
enligt egen tidtabell. Mer info
på hemsidan. Anmälan: Ronny
Thylin, 050-3803 548, ronny.
thylin@evl.fi.
Minnesstund: Öppen minnesfest för Stiga & Stina
Fernström 14.5 kl. 16 i Petruskyrkan. Varm mat, kaffe
och glada minnen. Mer info
och anmälan via https://bit.ly/
stigastina
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, Munkshöj
dens kyrka, Raumov. 3, Munks
näs kyrka, Tegelst. 6, Petruskyr
kan, Skogsbäcksv. 15, Åggelby
gamla kyrka, Brofogdev. 12.
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Återväxten i
kyrkan – närapå
raketvetenskap
Håkan Sandell i Vanda är kyrkvärden
som också har jobbat med världens
stora rymdprojekt.
TEXT: JAN-ERIK ANDELIN
VANDA – Jag tyckte församlingen hade gjort
så mycket för mig, så jag ville ge någonting tillbaka.
Rymdforskaren, teknologen, administratören Håkan Sandell, 77, som bor i Friherrs i Vanda ser som emeritus tillbaka på
en lång arbetskarriär inom radioteknik,
rymdflygning och internationell teknisk
administration.
Det är han som har fått sin radarfrekvens för diplomarbetet vid Tekniska högskolan stoppad på 60-talet av Sovjetunionen. Och som har vistats i Franska Guyana
kring de europeiska raketprojekten. Och
varit involverad i den nordiska Tele X-satelliten. Och i den internationella rymdstationen ISS. Och i det internationella arbetet för att övervaka hur teknik för missiler
med massförstörelsevapen sprids.
Men så är han också sedan flera år tillbaka kyrkvärd i Vanda svenska församling,
missionsaktiv och förtroendevald – och
ställer i höst igen upp i församlingsvalet.
När Håkan Sandell var teknologie studerande 1963 till 1969 landsteg människan
på månen. Själv byggde han vid samma tider för sitt diplomarbete en radar med vilken man hade kunnat skanna månens yta.
– Ett sju kilowatts klystronrör som sedan aldrig användes för det. Ryssarna behövde frekvensen 647 megahertz för sina
radarsystem, minns han.
Hemma i Jeppo i Österbotten hade han
redan som barn byggt elmätare och reparerat folks radioapparater, haft en tia i matematik och fysik i skolan.
Hemma i Måtas var föräldrarna aktiva i
kyrkan, men också pingstvännerna hade
tidvis möten i hans barndomshem.
I dag, många år senare i Vanda, oroas
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Efter många
år inom internationell
rymdteknologi är Håkan
Sandell i dag
missionsman
i Vanda.
FOTO: PRIVAT

han över hur avlägsen församlingen blir
för många unga.
– De har så mycket andra intressen. Det är
ett dilemma vi måste jobba med, säger han.
I de senaste budgeterna i samfälligheten har den svenska verksamheten i västra
Vanda där Håkan Sandell bor dragits ner.
Han som tillsammans med hustrun Sinikka har haft ett tvåspråkigt hem har för sin
del rört sig över språkgränsen i staden.
Hämeenkylän seurakuntas kyrka i Tavastby är hemkyrka för grannarna i småhusområdet i Friherrs. I Vantaankosken

»Jag har också varit med om
att övervaka hur missiler med
massförstörelsevapen sprids.«

seurakunta har Håkan Sandell också haft
en Alphagrupp.
– Nu behövs kyrkan och församlingens
gemenskap efter de här långa perioderna
när man inte har kunnat träffas.
Sin långa internationella erfarenhet har
Håkan Sandell också lagt in bakom missionen i församlingen, och besökt missionsprojekt i Senegal och Namibia. En
nästa resa till vänförsamlingen i Opuwo i
nordvästra Nambia ska bli av på sensommaren för att försenat fira 150 år av finländskt missionsarbete i landet.
– Sist jag räknade har jag besökt 52 länder.
Den här KP-intervjun är också gjord per
whatsapp från Hawaii. Håkan Sandell besökte efter påsk sin bror Göran som har
gjort en lång karriär som radioastronom
inom amerikansk rymdforskning.
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DOMPROSTERIET
BORGÅ

Sö 1.5 kl. 12.15 Högmässa: Domkyrkan, Ståhlberg,
Eisentraut-Söderström, Hätönen, Fiona Chow,
Denice Sjöströms gudstjänstgrupp
Må 2.5 kl. 9–12 Babyträff: Domprostgårdens
klubbhus, Hindsberg
kl. 10 Motion och mission: Träff vid gångbron, östra sidan vid Borgå å
Ti 3.5. kl. 12 Andakt med lunch: för pensionärer
och arbetssökande, församlingshemmet,
Lundag. 5
To 5.5 kl. 9-11.30 Familjeträff: Domprostgården,
Antila, Strömfors
kl. 13.30 Missionskretsen: Café Ankaret,
Runebergsg.24, Kerstin Vikström
kl. 18 Samling kring Guds ord: stora salen,
Runebergsg. 24, Erik Vikström
Sö 8.5 kl. 9.30 Gudstjänst: S:t Olofs kapell,
Pellinge, Lindgård, Hätönen
kl. 12.15 Högmässa: Domkyrkan, Smeds, Lindgård,
Söderström, Gunvor Flykts gudstjänstgrupp
Må 9.5 kl. 9–12 Babyträff: i Domprostgårdens
klubbhus, Hindsberg.
kl. 10 Motion och mission: Träff vid gångbron,
östra sidan vid Borgå å
kl. 13 Sjömansmissionen: Café Ankaret,
Göta Ekberg
Ti 10.5. kl. 12 Andakt med lunch: för pensionärer
och arbetssökande, församlingshemmet,
Lundag. 5
kl. 18-20 Kväll för frivilliga: Domprostgården.
On 11.5 kl. 17 Missions- och bibelkväll:
Café Ankaret, Runebergsg.24, Lindström
To 12.5 kl. 9-11.30 Familjeträff: Domprostgården,
Antila, Strömfors
kl. 18 Fredscafé: Församlingshemmet, Lundag. 5,
Eisentraut-Söderström
Fr 13.5. kl. 19 Vigselmusikkonsert: Domkyrkan,
församlingarnas kantorer

SIBBO

Mer info om vår verksamhet hittas på
www.sibbosvenskaforsamling.fi. Strömning av
gudstjänsterna på Youtubekanalen Kirkko
Sipoossa – Kyrkan i Sibbo.

BORGÅ Nyanlända

Fredscafé i orolig tid
Efter krigsutbrottet i Ukraina har
många ukrainska flyktingar anlänt
till i staden. Den 12 maj samlas det
traditionella Fredscaféet i Församlingshemmet i Borgå.
Fredscaféet startade vid flyktingvågen 2015 och har under åren samlat
många nyanlända oberoende av religionstillhörighet.
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Sö 1.5 kl. 12 Högmässa: Sibbo kyrka.
On 4.5 kl. 10 Frukost: Söderkulla kyrka.
kl. 12 Lunch för närståendevårdare: Kyrkoby församlingshem. Anmälningar senast fr 29.4, Sara
George, 050 566 3691.
Sista anmälningsdag till missionsseminariet i
Sibbo 14.5: Församlingens pastorskansli, tfn 092391005 (må, ti, to kl. 9-12), e-post sibbo.forsamling@evl.fi.
Sö 8.5 kl. 12 Högmässa: Sibbo kyrka.
On 11.5 kl. 10 Frukost: Söderkulla kyrka.
kl. 12 Åttaeuroslunch: Kyrkoby församlingshem.
Lunch för daglediga.

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
VANDA

Sö 1.5 kl. 10 Högmässa i Helsinge kyrka S:t Lars.
Kristian Willis och Heidi Åberg.
Sö 8.5 kl. 10 Högmässa i Helsinge kyrka S:t Lars
Anu Paavola och Anders Ekberg.
Ons 11.5 kl. 18-19 ViAndas jubileumskonsert i
Dickursby kyrka. ViAnda firar sina 10 år. Vid konserten framförs många älskade gamla godingar.
Vid pianot Ingmar Hokkanen, dirigent Anders
Ekberg.
Fre 13.5 kl.14 Veckomässa i Folkhälsanhuset. Anu
Paavola och Anders Ekberg.

SIBBO Mission

Missionsfest i Sibbo
Finska missionssällskapet
(FMS) håller missionsseminarium och missionsfest i Sibbo
den 14 maj.
I programmet medverkar
bland andra FMS direktor Rolf
Steffansson med rötter i Sibbo,
Furahakören och i kvällsprogrammet Maria och Tomas Höglund med band.
Välj mellan fyra verkstäder kring olika teman relaterade till
mission. Matpaket för dagen 30/15 euro.
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Lö 14.5 Missionsseminarium i Sibbo.
Anmälan senast 4.5 för gemen
samma måltider. För mera information, se Missionssällskapets webbsida, https://felm.finskamissionssallskapet.fi/kom-med/missionsfesten/
Sö 15.5 kl.10 De stupades dag. Tvåspråkig gudstjänst, Kristian Willis,
Tuomas Antola och Anders Ekberg.
Kransläggning vid hjältegraven efter
högmässan, kl. 11 vid Helsinge kyrka,
kl. 12 vid hjältegraven i Rödsand, kl.
12.30 vid minnesmärket i Sandkulla.
kl. 12 Mässa i Dickursby kyrka.
Välsignelse av hjälpledare. Konfirmander medverkar. Sini Aschan,
Anders Ekberg.
ÖVRIGT
Musiklek fredagar för 1–3-åringar
med vuxen i Dickursby kyrka, i utrymmet Kärlek, 2. våningen. Musikleken är avgiftsfri. Musikledare Heidi
Åberg leder grupperna. Anmälning
heidi.aberg@evl.fi.
Babyrytmik fredagar kl. 14.00–14.30
i Dickursby kyrka, i utrymmet Kärlek.
Babyrytmiken är avgiftsfri.
Öppet familjecafé fredagar 9-13 i
Dickursby kyrka, 1 vån., sopplunch
serveras 10.30-, 3€/familj.
Ungdomskväll 4.5 och 11.5 kl.18-20 i
Dickursby kyrka med Sini Aschan.

HELSINGFORS
PROSTERI
MATTEUS

www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus
Mässor: Söndagar kl. 10 i Matteus
kyrkan – ingen mässa den 1.5 kl. 10.
Kvällsmässa: I Matteuskyrkan söndag 1.5 kl. 18. “Jag känner mina får”.
En stämningsfull mässa med bönevandring och gemenskap.

MU-mässa: Matteus Ungdoms
veckomässor varje onsdag kl. 18! Före
det öppet hus från kl. 15.
Molnet: En bönegrupp som är öppen
för alla. Du kan komma en eller flera
gånger. Vi träffas ungefär varannan
torsdag i Matteuskyrkan kl. 18-19.30.
Följande träffar är 28.4 och 12.5.
Välkommen! För info kontakta Gun
Holmström, 040 759 6851.
Andhämtning – en stund av stillhet:
Att sitta ner en halv timme den 5.5
kl. 18-18:30 och bara hämta andan i
Matteuskyrkan. Tänd ett ljus, lyssna
till musiken och till dina egna tankar.
ÖVRIGT
Bibel för moderna tänkare: torsdag
5.5 kl. 18:30. Vi granskar tron och
Bibeln ur ett öppet perspektiv med
plats för kritiska frågor. Tema är
”Vilken nytta har vi av Gamla testamentet?” Antti Laato. Undantagsvis i
Matteussalen.
Matteus.SALT: Vi träffas lördagen den
7.5 kl. 10. Tema “Ett förvandlat liv”
med Ida-Maria Pekkarinen & Transform. Jesus säger att den som inte
är pånyttfödd från ovan inte kan ha
någon del i honom. Anmälan till Juho
Kankare, 050-3803957 eller juho.
kankare@evl.fi .
Samling för män: Vi träffas fredagen
den 6.5 kl. 18. Gäst är Biskop Bo-Göran Åstrand. OBS undantagsvis på
Mainiemivägen 7, Jollas.
Walk-in Terapi i Matteuskyrkan:
Walk-in terapi är en öppen mottagningsform för 16–29-åringar. Ingen
tidsbeställning, du förblir anonym.
45–60 minuter. Info ger Tonja Weckström, 09 2340 7330, tonja.weckstrom@evl.fi
Play for Ukraine - a charity concert:
Välgörenhetskonsert i Matteus 23.4
kl. 19, Studerande från Sibelius-Akademin, musik av ukrainska kompositörer.

VANDA Fosterlandet

Majdagen vi minns
dem som stupade
I Vanda firas den 15 maj, de stupades
dag med en tvåspråkig gudstjänst kl. 10.
Efteråt blir det kransnedläggning på tre
ställen i staden – först efter högmässan
vid Helsinge kyrka, därefter klockan 12
vid hjältegraven i Rödsand, och klockan
12.30 vid minnesmärket i Sandkulla.
De stupades dag firas i Finland sedan
år 1940 på initiativ av marskalk Mannerheim. Foto: SA-bild

KOLU M N E N

HELENA RÖNNBERG

När tiden tar slut
DET DÄR MED tider och stunder är intressant. Mina föräldrar förundrar sig över att jag firar julen i 40 dagar till kyndelsmässodagen. Och döm om deras förvåning när jag sa att
påskpyntet inte tas bort förrän 40 dagar efter påsk, till Kristi himmelsfärd.
Jag gillar påsktiden, men hade svårt att i år fira en glad påsk
då nyheterna visade den ofattbara ondska som vilddjuret i öst
ställt till med. Fast man trodde att människan lärt sig av historien. Men då jag för några år sedan mötte mänsklig ondska
och frågade en psykoterapeut hur det finns människor som
helt ovetande gör andra illa svarade hon: de har helt tappat
kontakten med sin mörka sida. Därför ser de sina handlingar rättfärdigade, man är ju bara god. Då flyttas ondskan ut i
omgivningen, må det onda sen vara en individ eller en nation
på fel ställe i fel tid.

»Kärlekens Kraft ska upprätta
oss och hela planeten.«
ATT FOKUSERA på ondska är inte bra. Det tycks vara en
trend nu bland en del kristna. Eller som evangelisten från Sverige undrade då han i vår besökte Östnyland: ”Sitter ni här i
Finland och inväntar Antikrist? Vad är det? Jag väntar på Jesus!”. De senaste åren har de gamla ”lakanspredikanterna”
uppstått som ”avslöjar” tidens tecken. De breder inte ut sina
kartor i kyrkor och bönehus utan producerar sitt material på
Facebook och Youtube. Där visas allt förfall, inte minst vaccin och ”falsk media” som Antikrist sägs förleda människor
med. Det är samma gamla skräckförkunnelse som gjorde att
många barn på 60–70-talen trodde sig vara kvarlämnade på
jorden eftersom Jesus kommit när familjen inte var inom synhåll på en stund.
Uppståndelsens tider visar oss ändå vad vi ska fokusera på.
Ondska, svek och död, javisst, men det finns hopp, glädje bortom graven! Den kristna kyrkans uppgift är att förkunna det
hoppet. Aldrig är det så mörkt som före gryningen. Men fortsätt hålla ut, gör det goda, hjälp de utsatta. Tro att det finns
en oändligt kärleksfull Kraft som är större och starkare än
allt och som slutligen också kommer att upprätta oss och hela planeten. Det kommer att ske då tiden tar slut.

Helena Rönnberg är kaplan i Sibbo svenska församling.
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Irina Lemberg sadlade
om i vuxen ålder från
jobbet som sjuk- och
hälsovårdare och började jobba inom kyrkan
och diakonin. Nu går hon
i pension från Borgå
domkyrkoförsamling.
FOTO: ROBERT LEMBERG

Irina Lemberg
klar med jobbet
inom diakonin
”Fast flyktingläget kliar i fingrarna”.
TEXT: JAN-ERIK ANDELIN
BORGÅ – Ett flexibelt arbete, där man sköter sådant som ingen annan i samhället
sköter. Ofta är det att vandra tillsammans
med människor under en längre tid.
Så beskriver Irina Lemberg det arbete
vid Borgå domkyrkoförsamling som hon
lämnar efter över 20 år, nu som ledande
diakoniarbetare, och går i pension.
Irina växte upp i Hertonäs i östra Helsingfors, med kyrkan. I Matteus församling var också föräldrarna Etel och Göran
socialt och diakonalt aktiva lekmän, bland
annat kring Matteus dåvarande fritidsgård
Solstrand inåt landet, i Loppis.
Irina Lemberg utbildade sig till sjuk- och
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»Sociala
medier
ersätter inte
fysiska
möten.«

hälsovårdare, men sadlade i 40-årsåldern
om och utbildade sig till diakonissa.
– Årskursen 1999 var den sista då man utbildades från en bakgrund inom sjuk- och
hälsovården. Nu utbildas man till diakon
som socialarbetare.

Mycket av kontakterna flyttar över till sociala medier. Det är kanske min ålder, men
jag tycker inte de ersätter fysiska möten.
När arbetet mera involverar frivilliga så
innebär det också att diakoniarbetet förskjuts från vardagstid till veckoslut.

Går mitt i pågående flyktingläge

Kyrkfolk ser ofta gudstjänstlivet som
det viktiga i kyrkan, medan samhället
ofta mest respekterar kyrkan för diakonin. Har du känt av det?
– Absolut! Vi tycker ju ibland kanske lite naivt att vi firar gudstjänst i vardagen.
Men vi har också försökt sammanföra de
här grupperna, och till och med lyckats
ibland. I församlingens gudstjänstgrupper finns människor som har kommit med
via diakonin.
Pensioneringen hoppas Irina Lemberg
ska ge mera tid för barn och barnbarn och
föräldrarna borta i Esbo.
– Och så hoppas jag kunna ta upp sådant jag gjort förut, kanske att måla, eller
körsång. Men vi får se vad det blir.
I ledningen för diakonin efterträds hon
av Ulrika Lindholm-Nenonen. Ny diakon
i Borgå blir Henrika Lemberg som kommer från Esbo svenska församling; hon är
faktiskt Irina Lembergs svärdotter.

Irina Lemberg lämnar nu jobbet i mitten
av maj, mitt i flyktingvågen från Ukraina.
– Det kliar i fingrarna och jag skulle gärna jobba med det, men som tur är kan jag
ju delta som frivillig, säger hon.
Under hennes år vid diakonin har en hel
del förändrats, inte minst under corona
pandemin eller vid 2015 års stora flyktingvåg.
– Det går mot samarbete i nätverk, i nästan varje sak. Vi har mycket mera kontakt
nu med Borgå stad eller till exempel Röda Korset.
Hon är också glad över att stadens sociala omsorg under åren har utvecklats. Och
sedan kan diakonin gå vidare in på nya områden, säger hon.
Också arbetet som diakon har förändrats
från tiderna då diakonissan ofta tog sig an
diakonins klienter en och en.
–Nu jobbar vi mycket mera med grupper.
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Ett stöd
på vägen
Inka och Göran Fried gifte
sig för femton år sedan.
Vart femte år har de haft
förmånen att få sitt äktenskap välsignat. –Det är en
trygghet, säger de.
TEXT: SOFIA TORVALDS
ÅBO Den femte januari firade Inka och Göran Fried sin femtonde bröllopsdag med
att få sitt äktenskap välsignat.
– Det var självklart för oss att vi skulle
gifta oss i kyrkan. Vår femte bröllopsdag
firade vi med att be om välsignelse för vårt
äktenskap, säger de.
Det finns alltså ett formulär i kyrkohandboken för andakter vid olika tillfällen, och
ett av dem handlar om att tacka för och välsigna par vid bröllopsdagen.
– Jag hade en önskan om en andakt och
en liten reflektion därför att jag ser äktenskapet som en levande organism. Det
är ingenting som bara är, man måste jobba på den relationen. Vi två är inte samma människor som vi var när vi gifte oss.
Det känns skönt att få ett Gudsord och välsignelse på vägen. Det är ett väldigt starkt
stöd för mig, säger Göran Fried.
I år var de dessutom en person till –
sonen Nooa, som nu är åtta månader.
Kaplanen Malena Björkgren, som också välsignade deras tionde bröllopsdag,
var väldigt glad över att få samma uppdrag på nytt.
Hur går det till när man ordnar andakt
och välsignelse av bröllopsdagen?
– Först tar man kontakt med en präst. Före själva andakten sitter man över en kopp
kaffe och talar om äktenskapet, om vad som
hänt i det på vägen, berättar de.
Under själva andakten håller prästen sedan ett personligt tal till paret. De valde
själva ett par favoritpsalmer som de sjöng.
De hade inte bjudit några gäster, utan på
plats fanns bara prästen Malena, de själva och sonen Nooa.
KYRKPRESSEN NR 9 • 27.4.2021

Inka och Göran Fried har varit gifta i femton år. De är tacksamma över att ha fått stöd för sitt förhållande från
församlingen.

»Man kan
gå lite
rakare i
ryggen.«

Ni har hållit ihop i femton år. Vilket skulle vara ert viktigaste råd till människor
som vill få sitt äktenskap att hålla?
– Prata. Prata också om svåra saker, säger
de båda spontant.
– Man inser ju att vi är två olika
människor, och att vi måste visa varandra respekt. Vi har kanske olika syn på
saker, men vi siktar mot samma mål även
om vi tar olika vägar. Vi måste prata om
det så att jag vet vart Inka är på väg och
så att hon vet vart jag är på väg. Vi strävar
mot samma mål men måste ha förståelse

för att vi inte alltid går i samma fotspår.
De känner att de har välsignelsen ”i bakhuvudet”.
– Man kan liksom gå lite rakare i ryggen, säger Göran.
Inka påpekar att det inte är så många
som vet om att den här möjligheten finns.
– När vi pratade om det med Malena sa
hon att hon önskar att fler skulle välja att
göra det här. Man behöver inte ställa till
med en stor fest och en massa ståhej, det
kan bara vara paret som firar bröllopsdag
och prästen som är med, säger hon.
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ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt:
Sö 1.5 kl. 12: Högmässa i Pargas kyrka, Pär Lidén,
Hanna Lehtonen.
On 4.5 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Pär
Lidén, Hanna Lehtonen.
Sö 8.5 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Henric
Schmidt, Hanna Lehtonen.
On 11.5 kl. 18: Ekumenisk kvällsgudstjänst i Pargas
kyrka, gudstjänsten firas på svenska och ukrainska och riktar sig särskilt de ukrainska flyktingfamiljerna.
Nagu kapellförsamling:
Sö 8.5 kl. 11: Tvåspråkig högmässa i Nagu kyrka
med evangelist Ingemar Helmner, tal och sång,
Sten-Göran Thorell, violin, Harry S.Backström,
Kjell Granström, Robert Helin. Backström tolkar
talet till finska. Kyrkkaffe.
Korpo kapellförsamling:
Sö 8.5 kl. 11: Finsk högmässa i Korpo kyrka, Esa
Killström, Mikael Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 1.5 kl. 18: Kvällsgudstjänst i Houtskär kyrka,
Janette Lagerroos, Uma Söderlund.
Iniö kapellförsamling:
Lö 7.5 kl. 10.30: Vårtalko på Iniö kyrkogård.
Sö 8.5 kl. 13: Högmässa i Iniö kyrka, Jussi Meriluoto.

ÅBO

fre 29.4:
- kl 10.30–12: Anhörigvårdarcafé, Kvartersklubben
(Henriksgatan 9, Åbo).
- kl 17.30: HOPP! Vårkonsert med ÅSFs barnkör
och ÅSF Ung i Kör, Aurelia. Fritt inträde. Kollekt till
förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar kan
ges vid kaffe, saft och kex efter konserten.
sön 1.5:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Wikstedt (pred),
Björkgren (lit), Danielsson, Juslin. Gudstjänstgrupp
Ester medverkar. Barnhörna. Kyrkkaffe. Högmässan kan även ses via www.virtuaalikirkko.fi
mån 2.5:
- kl 18-20: Träff för unga vuxna, Aurelia.

ÅBO Dop

Dopdag den
11.6.2022 i Aurelia
Coronapandemin har kanske gjort att
ett dop aldrig blev av, men det kan
också finnas andra orsaker. Oberoende har dopet inget bästföre-datum.
Dopet är gåva och fest!
Välkommen att döpa ditt barn under en dopdag i Aurelia (Auragatan 18,
Åbo) med extra låg tröskel! Församlingen bjuder på musik, dopkaffe och
tårta! Anmälan och frågor till
malena.bjorkgren@evl.fi / 040-3417
461, senast 5.6.2022.

tis 3.5:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.

tis 10.5:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelias musiksal.

ons 4.5:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma församlingshem.
- kl 12: Frukostklubben, Kåren (Tavastg. 22, Åbo).
Bo-Göran Åstrand “Nytt från kyrkomötet och Borgå stift”. Anmälning senast 2.5 kl 21 till tkurten@
abo.fi, 045-125 5880.
- kl 13–15: Café Orchidé, Aurelia. Lina Hassel
”Fram med historierna!”

ons 11.5:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma församlingshem.
- kl 13–15: Café Orchidé, Aurelia. Kaj-Mikael
Wredlund ”Kyrkans Utlandshjälp”

to 5.5:
- kl 9.30–11.30: Familjecafé, Aurelia.
sön 8.5:
- kl 12: Högmässa, Aurelia. Björkgren-Vikström
(pred), Liljeström (lit), Danielsson, Juslin. Gudstjänstgrupp Martha medverkar. Barnhörna. Kyrkkaffe med morsdagstårta.
mån 9.5:
- kl 12-12.15: Lunchmusik med Ensemble MMXX,
Domkyrkan.
- kl 14: Missionskretsen, Aurelia.

to 12.5:
- kl 9.30–11.30: Familjecafé, Aurelia.
- kl 18: Vardagsrum – på svenska, S:t Karins kyrka. Kvällste med tilltugg, ordnas i samarbete med
Marthaförbundet, Röda Korset, Folkhälsan i S:t
Karins och Åbo svenska församling.

ÅLANDS PROSTERI
JOMALA

Sön 1.5 kl 11: Högmässa Äng, Hansen
Mån 2.5 kl 19: Meditativ sång
Ons 4.5 kl 18: Familjens söndagsskola i Olofsgården
Tors 5.5 kl 12: Herrlunch Anmälan till kansliet senast 3.5.

VÄSTÅBOLAND Talko

JOMALA Inför våren

Kyrktalko på Iniö

Blomskottsauktion

Dags att kavla upp ärmarna och ta itu med
vårstädningen inför morsdagen! Lördagen
den 7.5 ordnas en talkoförmiddag i och
omkring Iniö kyrka. Vi börjar kl. 10.30
och slutar ungefär kl. 12.30. Med förenade krafter blir det både roligt och effektivt. Församlingen bjuder på talkoservering.
Välkommen med!

Tisdag 3.5 kl 18 i Olofsgården. Försäljning av plantor och
skott för vårens planteringar, kaffeservering. Donationer i
form av plantor och skott kan lämnas på pastorskansliet.
Intäkterna går oavkortat till församlingens missionsprojekt.
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Fre 6.5 kl 13.30: Andakt på Rönngården Serell, Hansen. Kaffeservering
Lör 7.5 kl 13: Vinterkonfirmandernas
konfirmation Serell, Hansen, Winé
Sön 8.5 kl 11: Högmässa Serell, Hansen
Kyrkoherde Stefan Äng tjänstledig
2.5–28.6

MARIEHAMN

SÖ 01.05 kl. 11.00: Högmässa i S:t
Görans kyrka. Även livestreaming på
församlingens Facebooksida.
TO 05.05 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t
Görans kyrka. Även livestreaming på
församlingens Facebook-sida.
TO 05.05 kl. 12.00: Sopplunch i församlingshemmet.
TO 05.05 kl. 20.30: Pilgrimsmässa i S:t
Görans kyrka.
TO 05.05 kl. 18.00: Musikafton i S:t
Mårtens kyrka till förmån för Matbanken, S:t Mårtenskören, Freda’kören,
Guy Karlsson, Jessica Bergström. Servering.
FR 06.05 kl. 14.00: Önskepsalmen i
församlingshemmet.
LÖ 07.05 kl. 19.00: Vårkonsert i Margaretagården, föreningen BelCanto
Alandia.
SÖ 08.05 kl. 11.00: Högmässa i S:t
Görans kyrka.
MÅ 09.05 kl. 19.00: Konsert i S:t Görans kyrka, Stefan Kemetter – violin,
Patrik Komorowski – piano.
ON 11.05 kl. 19.00: Konsert för Matbanken i S:t Görans kyrka, damkören
Magnificat.
TO 12.05 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t
Görans kyrka.
TO 12.05 kl. 12.00: Sopplunch i församlingshemmet.
TO 12.05 kl. 20.30: Pilgrimsmässa i S:t
Görans kyrka.
Kyrktaxi till gudstjänst, tfn 018-19500

NORRA ÅLANDS FÖRSAMLING

1.5 kl. 11: Högmässa i Geta. Jon Lindeman, Maria Sjölund, Johanna Evenson
1.5 kl. 11 Högmässa: i Vårdö. Outi

MARIEHAMN Läger

Laukkanen, John-Adam Sjölund
1.5 kl. 19 Mässa: med sånger från Taizé
i Finström. Mikaelskören medverkar
8.5 kl. 11 Högmässa: i Vårdö. Outi
Laukkanen, Jenni Karlsson
8.5 kl. 11 Högmässa: i Finström. Jon
Lindeman, Ingrid Björkskog, Johanna
Evenson, Barnkören under ledning av
Katrin Gwardak.

KOLU M N E N

ECKERÖ-HAMMARLAND

S:t Lars kyrka
Andra söndagen efter påsk
Högmässa 1.5 kl 11: med Jean Banyanga, Erik Vikström, biskop em, och
Pipsa Juslin. Kollekt till Insamlingen
Gemensamt Ansvar. Efteråt kyrkkaffe i
Församlingsgården Laurentius.
S:ta Catharina kyrka
Tredje söndagen efter påsk
Högmässa 8.5 kl 11: med Jean Banyanga och Pipsa Juslin. Kollekt: Kyrkans
central för det svenska arbetet.
Inför tredje söndagen efter påsk
Helgmålsbön 7.5 kl 18: med Benny Andersson och Pipsa Juslin. Kollekt: Kyrkans utlandshjälp ”Katastroffonden”.
Kyrkvandringar på Åland: ordnar pilgrimsvanding till kyrkan. Se närmare
information i kalendern i tidningarna.
Klapp & klang: i Catharinagården på
torsdagar kl 10.30.
Sykretsen samlas: varannan vecka
i Catharinagården och Församlingsgården Laurentius på måndagar kl
12.30 jämna veckor med start 4 april i
Eckerö.

ANNA EDGREN

Vuxenlivets
ekorrhjul möter
barndomens nu
SOM FÖRÄLDER till en levnadsglad tvååring är det
mycket man ska lära barnet om vardagens och livets
praktiska sysslor.
Gummistövlar ska tas av när man kommit in. Kritor
används hellre på papper än på soffan. Underbyxor bärs
inte nödvändigtvis på huvudet.
Det är många självklarheter hon utmanar i sitt nyfikna upptäckande av världen. Men är det faktiskt bara hon
som lär sig av oss som är äldre och vuxnare?
Finns det inte också en ögonöppnande insiktskurva
som går åt helt andra hållet?
Det slår mig nästan varje dag hur mycket värdefullt vi
har att lära av henne. Det kan handla om att visa hur glad
man blir när en efterlängtad person kommer på besök.
Det kan vara att njuta av leken så att den lilla kroppen bara
dansar. Framför allt tänker jag på förmågan att leva i nuet.

»Det slår mig nästan varje
dag hur mycket värdefullt vi
har att lära av henne.«
NÄR JAG har avslutat arbetsdagen och tankarna hänger kvar i den hjärnsektorn hör jag tvååringens rop om
att komma och leka. En liten hand drar i mig, kommer
med utekläderna eller räcker mig leksaksmuffins. Kom!
Ut! Leka! Mammaaaa!
Jag fastnar så lätt i saker jag tror är viktiga att göra just
nu. Jag ska bara först göra undan det där och det där och det
där, sedan ska jag fatta handen och se den lilla människan.
Att omfamna stunden, nuet, är förstås inte alltid lätt
eller ens möjligt. Det finns många situationer då vi inte kan släppa allt bara för stundens skull. Men jag tror
att barndomens nu kan öppna mina ögon mitt i vuxenlivets ekorrhjul. Jag tror att vi behöver öva oss i att se både människor och tillvaron i ögonen, att oftare vara just
här, just nu. Kanske vi så kan börja ana en kraft och glädje också i vardagens små ting och rutiner?

Anna Edgren är församlingsaktiv kulturkoordinator
från Åbo.
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ÅBOLAND-ÅLAND
Herden ska ut
ur sitt rum
– Jag tror att min styrka är att jag är
intresserad av församlingen, säger tf.
kyrkoherde Sara Grönqvist inför kyrkoherdevalet i juni.
TEXT: SOFIA TORVALDS

VÄSTÅBOLAND Den 5 juni får församlingsmedlemmarna i Väståbolands svenska församling välja kyrkoherde i ett direkt val.
De två kandidaterna är församlingens tf.
kyrkoherde Sara Grönqvist och den andra
är Saara Roto, tf. kaplan i Järvi-Kuopio
församling.
Kyrkpressen tar pulsen på de två kandidaterna, och först ute är Sara Grönqvist.

Sara Grönqvist
vill att kyrkan
finns där människorna är.
FOTO: PRIVAT

Varför vill du bli kyrkoherde i Väståboland?
– Jag tvekade nog inför uppdraget, men församlingsmedlemmar frågade mig om jag
kunde tänka mig att ställa upp. Jag upplevde att jag hade ett förtroende hos en viss
skara församlingsmedlemmar och det var
ett viktigt stöd – det här är ett jobb som
man inte klarar ensam. Dessutom tycker
jag om utmaningar.
Hurdan tycker du att en bra kyrkoherde borde vara?
– En människa. Jag tycker man ska vara
lyhörd, men också ha visioner. Utmaningen med att vara kyrkoherde är att veta vad
man själv vill, vad andra vill och vad vi som
församling vill. Det som är speciellt med
Väståboland är att församlingen är geografiskt splittrad, och säkert också teologiskt. Hurdan verksamhet ska vi ha, vad
vill jag och vad vill församlingen? En bra
kyrkoherde måste klara av att väga mellan
den egna viljan och församlingens vilja.
Har du en vision? Åt vilket håll skulle
du vilja föra församlingen?
– Jag tycker om kyrkans strategi för år 2026,
som handlar om öppna dörrar. Jag har en
tanke om att det inte bara borde vara så att
kyrkoherdens dörr står på glänt eller är öppen, utan att jag borde komma ut ur det där
rummet och på riktigt vara därute där församlingen finns. Det är ingen självklarhet
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länge att folk vet så mycket om kyrkan och
kyrkoåret. Idag måste man vara kyrka där
människorna är.
Har du någon särskild verksamhetsidé
som du brinner för?
– Jag gillar själv mest att jobba med förrättningar, och jag kommer heller inte hinna
starta upp någon ny verksamhet. Men om
det finns något jag gärna skulle introducera är det något som har att göra med kroppen – till exempel vandringar.

»Idag
måste
man vara
kyrka där
människorna är.«

Har du en styrka som du tycker att kunde hjälpa dig med kyrkoherdejobbet?
– Det låter kanske lite banalt, men jag
tror att min styrka är att jag är intresserad av församlingen. Jag tycker om att fira gudstjänst och jag tycker om att vara

en del av församlingen.
Nämn ett bibelställe som är viktigt för
dig.
– Kvinnan vid Sykars brunn ( Joh. 4:4). Det
är ett ställe som påminner om att vi inte
är så perfekta, men vi får ändå vara med.

Sara Grönqvist
38 år. Född och uppvuxen i Lappträsk i
Östnyland.
Familj: Två barn och man.
Ger valprov/provpredikar: 15 maj kl 10.
Drömyrke som barn: ”Jag lär ha sagt att
jag ska bli präst.”
Det bästa med att vara präst, i en mening: Att få vara en del av någonting större.
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SYDÖSTERBOTTEN
PÅ GÅNG LOKALT NÄRPES, KRISTINESTAD, KORSNÄS, MALAX, PETALAX, BERGÖ
Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Närpes prosteri utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Pian Wistbacka, narpes@kyrkpressen.fi,
tfn 040 831 5797. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

Han får träet
att leva
Rafael Kecklund hämtar ofta sina motiv ur naturen och ur Bibeln. I vår är
hans träsniderier utställda i Korsnäs
bibliotek.
TEXT: PIAN WISTBACKA
KORSNÄS Rafael Kecklund har hållit på
med dekorativt träsnideri mellan 20 och
25 år. Oftast är det naturen, allmogefigurer och berättelser ur den bibliska historien som ger inspiration.
– Jag har inte riktigt kommit så långt att
jag kallar mig konstnär, säger han. Jag har
kanske fått ett pund i arv som jag har vårdat, så att jag kanske har två pund idag.
Jag har arbetat mig fram till mycket – och
så har jag varit lite envis!
Det var goda lärare som tände gnistan.
Först var det Torsten Lundmark som var
kursledare i Pörtom. Sedan har han fortsatt på konstnären Kaj Lindgårds kurser i
Jurva, en ort med starka snidestraditoner.
Rafael Kecklund arbetar mest med kniv.
– Men när jag kom till Jurva fanns det
inte en enda kniv.
I stället finns det en låda med 20–30 verktyg i olika storlekar, böjda och raka, med
vilka man skär fram profilerna.

Rafael
Kecklund
med tavlan
av sista
nattvarden i
bakgrunden.
FOTO: MARIA
MANNFOLK

Amerikafararna.
FOTO: MARIA
MANNFOLK

Hur länge tar det att snida ett verk?
– Längre än man tror! Det kan ta en till
två dagar, med pauser förstås. Så finns det
också saker som tar längre tid, till exempel tavlan av nattvarden tog många dagar.

Snickarboden i hönshuset
På vintern håller han till i ett rum på vinden, men om sommaren flyttar hans snickarbod ut i det gamla hönshuset på gården
i Pörtom.
– Det mesta blir gjort här hemma. Men
på kurserna är det ju socialt, och det har
sin stora betydelse.
Rafael Kecklund fyller snart 84, och är
en aktiv pensionär med många järn i elden. Han är engagerad i pingstförsamlingen i Petalax, som han tidigare också varit
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»Så har
jag varit
lite
envis!«

föreståndare för vid sidan av jordbruksarbetet. Engelskan är en viktig hobby förutom träsnideriet.
Också på utställningen i Korsnäs finns
flera motiv från Bibeln, till exempel Jesus
som står vid dörren och klappar och Mötet med kvinnan vid Sykars brunn. Arbetet

med motiv ur Bibeln har fördjupat synen på
de bibliska personerna, konstaterar han.
– Bilden av vissa personer har på något
sätt förstärkts och blivit ljusare.
Utställningen i Korsnäs bibliotek är öppen till
och med 6 maj.
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NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

Fre 29.4: Försäljning av hembakade munkar och
mjöd till förmån för Gemensamt Ansvar kl. 13–17.
Sön 1.5: Högmässa kl. 11.
Mån 2.5: Månadsträff i Korsnäs församlingshem kl.
13. För alla även för de som brukar delta i vänstugans träffar! På månadsträffarna dricker vi kaffe
och umgås, har en liten andakt och man får ta
med sticksömmen om man vill!
Tis 3.5 och 10.5: Baltikumvännernas loppis och
klädmottagning har öppet kl. 13–18.
Ons 4.5: Månadsträff i Korsbäck kl. 13.
Tor 5.5: Månadsträff i Harrström Uf kl. 13.
Fre 6.5: Månadsträff i Molpe bönehus kl. 13.
Sön 8.5: Gudstjänst kl 11. Heikkilä, Granholm.
Kyrkkaffe med salt tilltugg varefter en kort samling, Pastor Ulf Emeleus berättar om temat ”Lär
oss att be”.
Mån 9.5: Lunch på Bistro kl. 12.30 på egen bekostnad. Kontakta Hanna om kostnaden utgör ett
hinder för deltagandet.
Lör 14.5: Välkommen med på bussutflykt till Seinäjoki. Vi besöker bl. kyrkan i Seinäjoki och Ideapark. Frivillig missionskollekt samlas in i bussen.
Meddela gärna ditt intresse till Hanna senast 11.5.
Sommarsamlingar: I sommar skall det åter bli
sommarsamlingar på Strandhyddan. Vi tar gärna
emot önskemål angående programmet! Mera info
kommer närmare sommaren!

BERGÖ Gemensamt Ansvar

Allsång för gott ändamål

Onsdagen den 11.5 kl. 19 ordnas en allsångskväll
i Bergö kyrka till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar. Kyrkokören, Frank Isaksson, Kaisa Nyroos, Peter Brunell och Cay-Håkan Englund
medverkar. Temat för årets insamling är ”Bidra till
min morgondag”. De insamlade medlen används
för att hjälpa unga som har det svårt, både i Finland och i världens fattigaste länder.
Välkomna!

KRISTINESTAD Fest

Sideby kyrka fyller 50 år

Festkväll med anledning av Sideby kyrkas
50-årsjubileum fredag 29.4 kl. 18 i Sideby kyrka.
Tvåspråkig andaktsstund med biskop Bo-Göran
Åstrand, kontraktsprost Tom Ingvesgård, kyrkoherdarna Daniel Norrback och Martti Toivanen,
Keijo Vättö m.fl. Kaffeservering.
Varmt välkomna!

KRISTINESTAD

www.kristinestadssvenskaforsamling.fi
Fr 29.4 kl. 18: Festkväll med anledning av Sideby
kyrkas 50-årsjubileum i Sideby kyrka. Tvåspråkig
andaktsstund med biskop Bo-Göran Åstrand,
kontraktsprost Tom Ingvesgård, kyrkoherdarna
Daniel Norrback och Martti Toivanen, Keijo Vättö
m.fl. Kaffeservering. För skjuts från Skaftung-Sby,
ring Jori 0400 763 325 senast dagen före.
Fr 29.4 kl. 18: Bön för fred i kyrksalen i Lfds förs.
hem. Bibelläsning, sång och bön på svenska och
ukrainska.
Sö 1.5 kl. 10: Gudstjänst i kyrksalen i Lfds förs.
hem. Engström, Martikainen.
Sö 1.5 kl. 12: Högmässa i Krs kyrka. Engström,
Martikainen.

Sö 1.5 kl. 18: Första maj-samling i kyrksalen i Lfds
förs.hem. Arrangör SLEF:s lokalavdelning i Lfd.
Medverkande predikanter är Lars Lövdahl och Håkan Salo. Tomas Klemets deltar med hälsning från
SLEF. Sångprogram av Nådehjonen, Anna Karin
Martikainen spelar. Servering.
Sö 1.5 kl. 18: Gospel Pop Up med Nanna Rosengård i Krs förs.hem.
Ti 3.5 kl. 13: Kenyasyförening i kyrksalen i Lfds
förs.hem.
Ti 3.5 kl. 18: Ekumenisk bönesamling i Metodistkyrkan i Krs.
On 4.5 kl. 11.30: Pensionärssamling i Krs förs.hem.

Många har genom åren på olika sätt varit involverade i hjälpsändningarna till Estland. Ulla-Maj
Storsjö bjuder oss på en sammanfattning av detta
mångåriga arbete. Har du själv minnen från resor
eller arbetet på hemmaplan, dela gärna med dig
av dina minnen under samlingen.
Fr 7.5 kl. 18: Kvällsmässa i Dagsmark bönehus.
Engström, Martikainen.
Sö 8.5 kl. 12: Gudstjänst i Krs kyrka. Engström,
Martikainen.
Sö 8.5 kl. 15: Högmässa i Sby kyrka. Engström,
Martikainen.
To 12.5 kl. 11.30: Pensionärssamling i Sby kyrka.

MALAX Musik

NÄRPES Dela

Morsdagskonsert

Kvinnofrukost

Morsdagskonsert söndag 8.5. kl. 18 i
Malax kyrka med Lotta Borg, Emma
Backman, Simon Granlund samt Stefan Jansson på piano, Vladimir Reshetko på cello och Erica Nygård på
tvärflöjt.
Inträde 25 €, gratis för barn under
10 år och flyktingar från Ukraina. Arr.
Lions Club Malax

”Vägen till föräldraskap –
om barn som växer i hjärtat och magen” med Maria
Forsblom i Övermark församlingshem lördagen den
7.5 kl. 9.30. Maria är utbildad lärare och trebarnsmamma, som berättar om
sin lite annorlunda väg till
att bli mamma.
Frukosten kostar 10€ som var och en betalar på plats. Anmäl gärna ditt
deltagande senast 2.5 till Kristina Örn 040 711 7685.
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Många har genom åren på olika sätt varit
involverade i hjälpsändningarna till Estland.
Ulla-Maj Storsjö bjuder oss på en sammanfattning av detta mångåriga arbete.
Har du själv minnen från resor eller arbetet
på hemmaplan, dela gärna med dig av dina
minnen under samlingen. För skjuts, ring Jori
0400 763 325 senast dagen före.
Fr 13.5 kl. 19: Pärlbandet. Samling för kvinnor i Krs förs.hem. Vi sjunger psalmer med
Anna Karin samt delar tankar kring Vår –
Tid. Servering. Anmälan till Erica 040 752
3232 senast 10.5.
Fr 13.5 kl. 21: Nattvardsmässa i Krs kyrka
med Gunilla Teir.

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes:
Lö 30.4: Valborgsmässosamling i Töjby by
kyrka kl 18
Sö 1.5: Gudstjänst i kyrkan kl 12, T.I, G.L-L
Må 2.5: ”Mässa för alla” i kyrkan med omsorgspräst Claus Terlinden kl. 13.30. Claus
använder delvis teckenspråk i mässan.
On 4.5: Samling i Luthergården kl 19.
Vårauktion: försäljning av mattor, löpare,
handarbeten och bakverk
Sö 8.5: Högmässa i kyrkan kl 12. A-M.A-W,
K.H
On 11.5: Litteraturskafferiets uftärd till Solf
kl 18
To 12.5: Dagssamling i Bölebystuga kl 13.
Wikström
To 12.5: Nystart vid Luthergården kl 18. Albert Häggblom, Tomas Klemets, Brita Jern
Övermark:
Sö 1.5: Gudstjänst i kyrkan kl 18, M.J,
K.H
To 5.5: Gung och sjung, en sångstund för
barn med vuxna i församlingshemmet kl 18
To 5.5: Lovsång och bön i församlingshemmet kl 19
Lö 7.5: Kvinnofrukost i församlingshemmet
kl 9.30. Gäst Maria Forsblom
Sö 8.5: Högmässa i kyrkan kl 10. M.J, K.H
Pörtom:
Sö 1.5: Gudstjänst i kyrkan kl 10, U.S,
J-O.G
Sö 8.5: Högmässa i kyrkan kl 18. T.I, G.L-L

KORSHOLMS PROSTERI

KOLU M N E N

BERGÖ

Fr 29.4 kl. 10: Familjeklubben i församlingshemmet.
Sö 1.5 kl. 14: Högmässa. Tornberg, Brunell.
On 4.5 kl. 15: Junior i församlingshemmet.
On 4.5 kl. 16: Minior i församlingshemmet.
On 4.5 kl. 18: Kyrkokören i församlingshemmet.
Fr 6.5 kl. 10: Familjeklubben i församlingshemmet.
Fr 6.5 kl. 19: Ungdomskväll i församlingshemmet.
Sö 8.5 kl. 14: Högmässa. Englund, Lax.
On 11.5 kl. 15: Junior i församlingshemmet.
On 11.5 kl. 16: Minior i församlingshemmet.
On 11.5 kl. 19: Allsångskväll i kyrkan till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar.
Mer info i puffen.

MALAX

Fre 29.4 kl. 19: Kvällsandakt i kyrkan
Sö 1.5 kl. 10: Högmässa i kyrkan. Norrback,
Lax. Kyrktaxi.
Ti 3.5 kl. 18.30: Bibel och bön i FH
Fre 6.5 kl. 19: Kvällsandakt i kyrkan
Sö 8.5 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Tornberg, Lax.
Sö 8.5 kl. 17: Bön för alla i FH
Sö 8.5 kl. 18: Morsdagskonsert i kyrkan.
Mer info i puffen.
Må 9.5 kl. 10: Karacafé i KH. Arr. Äldrerådet
och Folkhälsan i Malax.
Må 9.5 kl. 18: Ekumenisk bön i KH.
Ti 10.5 kl. 19: Amici i KH. Vi diskuterar nytt
och gammalt inom filosofi, psykologi, teologi, litteratur.
To 12.5 kl. 13: Minnescafé i KH. Arr. Österbottens Minneslots.

PETALAX

Sö 1.5 kl. 12: Högmässa. Tornberg, Brunell.
Må 2.5 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.
On 4.5 kl. 13.30: Syföreningen i församlingshemmet.
On 4.5 kl. 18: Minior och junior i prästgården.
Sö 8.5 kl. 12: Gudstjänst. Englund, Lax.
Må 9.5 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.

NÄRPES/KORSNÄS Tack!

Dagens ros
Dagens ros går till er alla som deltog på olika sätt i välgörenhetskonserten i Närpes kyrka
söndagen den 27 mars! Intäkterna, totalt
1 600 euro, går oavkortade till hjälpbehövande i Ukraina. (LC Närpes Three towns och Närpes församling)
Vi är glada över att uppmaningen ”Sticka stort under fastan” hörsammades så väl!
168 par kom in och alla har förts vidare för att transporteras till Ukraina. Tusen tack!
Fortfarande finns det behov av stora stickade strumpor samt vanliga strumpor, så
fortsätt gärna sticka, om ni vill. (Diakon Hanna i Korsnäs)

ANDERS BLOMBERG

Havet fanns inte mer
” … OCH HAVET fanns inte mer.” Det här måste vara en av
de hemskaste raderna i Johannes vision om framtiden. En av
de hemskaste meningar vi har i Bibeln. Kanske jag inte vill
komma till den nya värld Johannes berättar om, eftersom det
inte kommer att finnas något hav där?
Ni har säkert som jag stått på någon högre plats och blickat
ut över ett till synes oändligt hav. Stort, vackert, fascinerande …
Ni har säkert som jag den här tiden på året, på våren, stannat upp då ni igen har kunnat höra vågornas skvalpande
mot stranden.
Ni har säkert som jag suttit en vacker sommardag och njutit
av solens glittrande på vattnet, fåglar som simmar och sedan
fått se den vackraste av solnedgångar då kvällen går mot natt.
Kan Gud på allvar mena att när han skapar en ny jord och
nya himlar så finns inget hav mer? Varför har han gett oss
något sådant vackert här i vår fallna värld att älska och njuta av, men inte sedan då han gör allting nytt?
Å andra sidan så vet vi också att havet kan vara grymt.
När stormen kommer och vågorna går höga och piskar mot
stranden är vi få som går ut och njuter vid stranden. Vi vet att
havets stormar har slukat många, många människor och den
som inte har respekt för sjön ska inte vara på sjön.

»Havet kommer att finnas …«
DET ÄR nu som det slår mig, det är inte det vackra havet som
jag blickar ut över och som ger lugn och ro åt min själ som
Johannes skriver om.
Havet står här som en bild för stormen som viner, vågorna
som går höga och som dränker och förstör, som skapar kaos
och förtvivlan. Det hav som inte finns mer är ONDSKANS
HAV, ondskans alla kaoskrafter som bara vill förgöra och förstöra. Satan själv, ondskans ursprung och kraft, han finns inte där, han hör inte hemma där i det Johannes såg.
Men havet, mitt hav, med sin skönhet, vila och ro kommer
att finnas på den nya jorden.
Vågornas kluckande, solens glitter på sjön, fåglarnas rofyllda simmande, allt det kommer att finnas där men så mycket
vackrare och härligare än någonsin här.

Anders Blomberg är diakoniarbetere i Närpes församling.
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SYDÖSTERBOTTEN

Syföreningarnas 120-årsjubileumsfest firades i kyrkhemmet i
Malax 27 mars. Sol-Britt Norrman, syföreningen i Övermalax,
och Dagmar Forsberg, syföreningen i Yttermalax, tog emot
Pro Diaconia-medaljen som representanter för sina föreningar.
Ovan: Församlingsrådets viceordförande Nina Granholm-Mäkinen
överräckte medaljen.
Gäster vid jubileumsfesten var missionär Edny Fors med maken Seifu
Abdela, Etiopien. Till vänster kaplan Kristian Norrback. FOTON: ANNE BJURBÄCK

Aktiv syförening
firade 120 år
I Malax har flitiga händer stickat sockor och
vantar och samlat in pengar till missionen
redan i 120 år.
TEXT: PIAN WISTBACKA
MALAX Malax syförenings 120-årsjubileumsfest firades i kyrkhemmet
den 27 mars på Marie bebådelsedag, syföreningarnas traditionella kyrksöndag.
– Den äldsta missionssyföreningen i Malax startade 1902. Sedan tillkom flera i andra byar, berättar dia–
kon Anne Bjurbäck.
Numera finns det två syföreningar kvar i Malax. Den ena, med omkring 40 aktiva medlemmar, samlas i kyrkhemmet i Yttermalax. Den
andra träffas i församlingshemmet
i Övermalax och brukar samla cirka 10 symötesdeltagare.
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På jubileumsfesten premierades
de två syföreningarna med Pro Dia
conia-medaljen.
Till missionssymöte samlas man
för att handarbeta, men också för
att tala om tro och dela gemenskap.
– Vi brukar kalla syföreningen
en vardagsgudstjänst, säger Anne
Bjurbäck. Hon är den som oftast
leder samlingen.
Under pandemin blev det ett uppehåll på nästan två år, men i februari kunde samlingarna till allas
glädje starta igen.
– Vi börjar alltid med samma
psalm. I Yttermalax är det psalm 482,

”Ett vänligt ord kan göra under”.
I Övermalax är det psalm 189,
”Herren är i sitt heliga tempel”, som
sätter tonen för samlingen. Andakt
och högläsning hör till programmet. Någon gång kan också inbjudna gäster medverka.
– Om det finns rundbrev från missionärerna brukar jag läsa upp det.
Kaffeserveringen tar mötesdeltagarna hand om parvis, och pengarna går givetvis till missionen.
Medel samlas in också via auktioner och lotterier. Pengarna fördelas
till olika missionsprojekt.
– Senast gick medlen till moderskapsförpackningar via Finska
Missionssällskapet, och nu understöder vi vår avtalsmissionär Rut
Åbacka i Kenya, som arbetar för
Svenska Lutherska Evangeliföreningen.

Flit som värmer
Vardagskreativiteten finns med,
nu som tidigare.
– När vi har våra samlingar sitter
de flesta och stickar. Symötesdamerna är så otroligt flitiga att sticka
sockor och vantar till auktionen.

Dessutom får Julhjälpen en gåva i
form av många par värmande sockor. Och så stickas det dopsockor. I
Malax församling finns nämligen
en mångårig tradition att de barn
som blir döpta får ett par sockor.
Vilka planer finns i sikte?
– Det brukar vara tradition att vi far
på en utfärd på våren eller i början
av sommaren, och en sådan ska nu
börja planeras. Det har ju varit uppehåll med allt sånt. En viktig sak
är att få äta god mat, det uppskattas! Och förstås samvaron och gemenskapen.

»Du kan ju komma
med och sticka!«
Hur rekryterar ni nya medlemmar?
– Medelåldern är rätt hög, menföre coronapandemin var det flera nya som började. ”Jag har nyss
blivit pensionär”, ber ättade en av
de nya. ”Min väninna sa: du kan ju
komma med och sticka!”
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KORSHOLM

PÅ GÅNG LOKALT
KVEVLAX, SOLF
REPLOT, KORSHOLM

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

Riikka-Maria och Tomas
Kolkka hoppas få återvända till Thailand i sommar.
De är utsända av Finska
Missionssällskapet.

Översätter Bibeln
till minoritetsspråk
När Tomas Kolkka gjorde värnplikten stötte han
på ordet bibelöversättning. Då föll pusselbitarna
på plats. Sedan dess har han och Rikka-Maria
jobbat med att översätta Bibeln.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
REPLOT Tomas och Rikka-Maria
Kolkka reste 2003 till Papua Nya
Guinea för att översätta Markus–
evangeliet till tiang, ett av 850 språk
i landet. När översättningen var klar
flyttade de till Thailand 2012 för att
gör samma sak på lua.
Det är där arbetet kulminerar.
Först måste de lära sig ländernas
huvudspråk pigdin och thai, samt
tiang och lua. Sedan skulle de skapa
KYRKPRESSEN NR 9 • 27.4.2022

ett skriftspråk för minoritetsspråken och lära folket läsa. Först därefter kunde de ta itu med att översätta evangeliet.
– Vi börjar alltid med att skriva ner
alla ljud i fonetiska tecken. Därefter
gäller det att på enklaste sätt skriva ner språket. Språken har många
ljud, men alla kommer inte med, säger Tomas och nämner hur bokstaven h uttalas olika på finska i orden

hevonen och vihko som exempel.
För tiang valde de det latinska
alfabetet och för lua thaialfabetet trots att lua och thai inte är besläktade.
Arbetet i Thailand har inte avancerat som planerat på grund av
coronapandemin. De kom hem
för ett års mellanperiod 2019, men
kunde inte återvända då Thailand
stängt gränserna. Nu hoppas de
kunna återvända i sommar.
Replot församling stöder översättningsarbetet som Tomas och
Riikka-Maria Kolkka gör bland luaminoriteten i Nanprovinsen intill
gränsen till Laos. Nyligen besökte de Replot för att berätta om det.
– Det är femton år sedan den
första luan blev kristen. Sedan
dess har kristendomen spridit sig
snabbt bland luafolket. Idag är
1 500 människor i området döpta.
Luafolket varken är eller vill bli
buddhister som 94 procent av thailändarna. De är animister och rädda
för förfädernas och naturens andar.

– På frågan vad som är det största som hänt sedan de blivit kristna
svarar de att de är glada för de att
inte längre behöver vara rädda. Jesus är starkare än alla onda andar,
säger Riikka-Maria.
Hon berättar att tron är så verklig för dem att de kan se mirakel.
De ber mycket för varandra, både
i samband med gudstjänsterna och
under veckan. Också läkarna förundras över vad som hänt när de
som varit sjuka blivit botade.
– Det låter som missionsromantik. Men det är verkligen så, säger
Tomas.
Som utbildad språklärare understryker han vikten av modersmålet.
– Det är vårt känslospråk och det
vi oftast ber på.
Därför är också en viktig aspekt
i deras arbete att höja minoritetsspråkets status.
– Tidigare har det ansetts som ett
språk för lantisar, men när det kan
skrivas och läsas har det blivit ett
riktigt språk, säger Riikka-Maria.
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KORSHOLMS
PROSTERI
KORSHOLM

Högmässa sö 1.5 kl 11: i kyrkan. Mats Björklund
och Ann-Christine Nordqvist-Källström.
Karaträff ti 3.5 kl 13: i Smedsby fg, Gröna rummet.
Kaffe och samtal under ledning av Rune Lindblom.
Föräldra-barngruppernas morsdagsbrunch fr
9.30-12: i Smedsby fg. Brunch och musikstund.
Ingen förhandsanmälan behövs.
Högmässa sö 8.5 kl 11: i kyrkan med Rune Lindblom och Susanne Westerlund, samt kl 13 i
Smedsby fg med Frank Isaksson och Susanne
Westerlund.

KVEVLAX

Bön och nattvard: fre 29.4 och fre 6.5 kl. 8.45 i
kyrkan.
Gudstjänst: sön 1.5 kl. 10. Kass, Lithén
Mathjälpen: tis 3.5 och tis 10.5 kl. 10. Kontakta
Nina Andrén om du inte hämtat mat tidigare tfn
044 0462312
Bön och lovsång: lör 7.5 kl. 18 i kyrkan. Vesterlund, Andrén. Möjlighet till förbön. Förbönsämnen
kan sändas till församlingspastor Ruth Vesterlund
(ruth.vesterlund@evl.fi el. 044 546 2311).
Gudstjänst: sön 8.5 kl. 10. Vesterlund, Andrén.
Karakaffe: tor 12.5 kl. 9.15. Utflykt till Petsmo
leden. Våravslutning.
Bibel- och bönegrupp: tis 10.5 kl. 19 i Krubban.
Utfärd för daglediga 25.5 till Korsnäs och Närpes:
Vi besöker bl.a. Korsnäs prästgårdsmuseum och
gruvan i Korsnäs samt kyrkan i Närpes. Se mera
info i skild puff!
Anmälningar till höstens dagklubb tas emot via
mail till dagklubbenkvevlax@gmail.com. I höst
är dagklubben på må. & fr. kl. 9-12. Första dagen
för terminen är 2.9. Barnet ska ha fyllt 3 år för att
kunna börja i dagklubben. För mer info: se församlingens hemsida.

KORSHOLM Dagklubben

Ansök till höstens
dagklubbar
Välkommen med i höstens dagklubb! Korsholms svenska församling erbjuder två olika dagklubbsgrupper, en för 4–5-åringar som
hålls på tisdagar och torsdagar kl 12–15 och en
för 2–3-åringar som hålls tisdagar och torsdagar kl 9–11. Vi leker både ute och inne, vi

sjunger, pysslar och äter ett gemensamt mellanmål tillsammans.
Klubben kostar 50 eur/termin och syskon
får hela 50 procents rabatt! För mera information och anmälningar, kontakta barnledarna
Henna, tel 044-712 9425 eller Sanna tel 044356 0531. Du kan också ta kontakt om du vill
komma och bekanta dig med klubben!
PS Vi har även ett konto på instagram där
du kan se vad vi gör! Den hittar du på:
barnochfamilj_korsholm. Glad vår!

REPLOT Aktiviteter

SOLF Utfärd

Brunch, konsert och utfärd

Utfärd till slagfältet och Kuddnäs

Nu är det mycket på gång! En mammabrunch ordnas i församlingshemmet lördagen 7 maj kl. 10–12 med Amanda
Audas-Kass som gäst. Anmäl till Leif Galls senast 5
maj om du vill med! Församlingens sångare och
musikanter håller vårkonsert i Replot kyrka
söndagen 8 maj kl. 18 och vårens utfärd blir 12
maj tillsammans med Solfs församling till furirbostället i Oravais där vi äter vid restaurang
Ädelbragd. Sedan följer besök med guidning
vid Kuddnäs i Nykarleby. Start från församlingshemmet i Replot kl. 9:45. Mat och buss: 50 €.
Anmäl senast 6 maj till pastorskansliet i Solf.

Solfs och Replots församlingar ordnar en gemensam vårutfärd torsdagen 12.5! Vi startar kl. 9 från församlingshemmet i Solf och hämtar
därefter upp skäriborna ca 9.45 från församlingshemmet i Replot.
Vårens utflykt går först till Oravais slagfält där vi avnjuter en läcker lunch på restaurang Ädelbragd och även får ta del av program som Oravais historiska förening erbjuder. Efter lunchen
fortsätter utfärden till Kuddnäs i Nykarleby där vi går en guidad rundtur och sedan dricker vårt eftermiddagskaffe.
Priset på utfärden är 50 euro och alla utgifter ingår (+ trevligt
sällskap och en och annan allsång i bussen!).
För mera information och anmälningar kontakta Susann på
pastorskansliet i Solf. Tel.nr är 044-770 8122 och e-posten är solfs.
forsamling@evl.fi. Anmälan bör göras senast 6.5 kl 14.
Varmt välkomna med!
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REPLOT

Kvällsgudstjänst: Björkö sö 1.5 kl. 18.
Mjöd och grisar efteråt i Björkögården.
Mathörna: Björkögården ons 4.5 kl. 13.
Gäst: Ruth Vesterlund. Anmäl t Barbro
Lähdesmäki 044 3520011 senast må 2.5.
Mammabrunch: fh lö 7.5 kl. 10-12. Gäst:
Amanda Audas-Kass. Anmäl t Leif Galls
044 3520156 senast 5 maj.
Gudstjänst: Björkö sö 8.5 kl. 12:30. Kaffe.
Vårkonsert: Replot sö 8.5 kl. 18. Wargh,
Skärikyrkans kör, ”Unga röster” o Skäriblåset.
Vårutfärd: Oravais o Nkby to 12.5. Start fh
kl. 9:45. Pris: 50 €. Anmäl t solfs.forsamling@evl.fi eller 044 7708122 senast 6 maj.

SOLF

Högmässa sö 1.5 kl 10: med Patrica
Strömbäck och Patrik Vidjeskog.
Motion för mission må 2.5: Samling kl 9
vid församlingshemmet. Andakt och promenad med Joanna Holm.
Föräldra-barnträff ti 3.5: med drop-in
från kl 9.30 i församlingshemmet. Ledare Joanna Holm och Sanna Huhta. Lek,
sånger och gemensam frukost (ca kl
10.30) står på agendan.
Gudstjänst sö 8.5 kl 10: med Frank Isaksson och Patrik Vidjeskog.
Motion för mission må 9.5:. Samling kl 9
vid församlingshemmet.
Föräldra-barnträff ti 10.5: med drop-in
från kl 9.30 i församlingshemmet.
Församlingsutfärd to 12.5:med start kl 9
från församlingshemmet i Solf. Utfärden
går till Oravais slagfält där lunchen avnjuts på restaurang Ädelbragd. Därefter
fortsätter resan till Kuddnäs i Nykarleby.
Priset för utfärden är 50 eur. För information och anmälan ring pastorskansliet,
tel 044-770 8122. Välkomna med!

BERGÖ

Fr 29.4 kl. 10: Familjeklubben i församlingshemmet.

Sö 1.5 kl. 14: Högmässa. Tornberg, Brunell.
On 4.5 kl. 15: Junior i församlingshemmet.
On 4.5 kl. 16: Minior i församlingshemmet.
On 4.5 kl. 18: Kyrkokören i församlingshemmet.
Fr 6.5 kl. 10: Familjeklubben i församlingshemmet.
Fr 6.5 kl. 19: Ungdomskväll i församlingshemmet.
Sö 8.5 kl. 14: Högmässa. Englund, Lax.
On 11.5 kl. 15: Junior i församlingshemmet.
On 11.5 kl. 16: Minior i församlingshemmet.
On 11.5 kl. 19: Allsångskväll i kyrkan till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar.

MALAX

Fre 29.4 kl. 19: Kvällsandakt i kyrkan
Sö 1.5. kl. 10: Högmässa i kyrkan. Norrback, Lax. Kyrktaxi.
Ti 3.5. kl. 18.30: Bibel och bön i FH
Fre 6.5 kl. 19: Kvällsandakt i kyrkan
Sö 8.5. kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Tornberg, Lax.
Sö 8.5. kl. 17: Bön för alla i FH
Sö 8.5. kl. 18: Morsdagskonsert i kyrkan.
Inträde 25 euro till förmån för Malax församlings ungdomsarbete och Ukraina.
Arr. Lions Club Malax
Må 9.5 kl. 10: Karacafé i KH. Arr. Äldrerådet och Folkhälsan i Malax.
Må 9.5 kl. 18: Ekumenisk bön i KH.
Ti 10.5 kl. 19: Amici i KH.
To 12.5 kl. 13: Minnescafé i KH. Arr. Österbottens Minneslots

PETALAX

Sö 1.5 kl. 12: Högmässa. Tornberg, Brunell.
Må 2.5 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.
On 4.5 kl. 13.30: Syföreningen i församlingshemmet.
On 4.5 kl. 18: Minior och junior i prästgården.
Sö 8.5 kl. 12: Gudstjänst. Englund, Lax.
Må 9.5 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.

KVEVLAX Utfärd

Sydösterbotten
– här kommer vi
Alla ni som är daglediga är välkomna med på
vårutfärd till Korsnäs och Närpes onsdagen 25.5.
Vi startar kl. 9.15 från församlingshemmet och far
mot Korsnäs prästgårdsmuseum där vi får både guidning och kaffe med hembakt bulla. Efteråt stannar vi till vid Korsnäs gruvområde där
Camilla Moliis berättar och där vi också har möjlighet att gå ut och se oss omkring. I Närpes äter vi först en riklig och god lunch
vid Red&Green innan vi får bekanta oss med Närpes kyrka där Ann-Mari Audas-Willman berättar och håller andakt. Vi räknar med att vara tillbaka i Kvevlax kl. 16.30.
Priset för resan inklusive lunch och kaffe är 35 €. Anmälan till Nina Andrén senast måndag 16.5 tel. 044 0462312.
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KOLU M N E N

BERNDT BERG

Heliga ögonblick
PLÖTSLIGT såg jag dem, de tre hjärtformade stenarna
som låg gömda i vasskanten, och mitt i allt förstod jag
sammanhanget. Aha-upplevelsen var stark. Tre hjärtformade stenar, tre frågor av Jesus till Petrus, kanske just på
den platsen vid norra stranden av Gennesarets sjö: ”Simon, Johannes son, har du mig kär?”
Det var ett heligt ögonblick där vid stranden för Petrus
och det blev ett heligt ögonblick för mig när jag fick syn
på stenarna och förstod symboliken. Upplevelsen etsade sig så starkt in i mitt minne att jag varje år den här tiden påminns om stunden där vi strandkanten.

»Tre hjärtformade stenar, tre
frågor av Jesus till Petrus.«
NÅGOT SENARE samma dag for jag med båt från utgrävningarna vid Kafarnaum till Ein Gev-kibbutzen vid
sjöns östra sida. Evangelierna berättar om dramatiska
stormar och händelser vid sjön, men nu var vattenytan
spegelblank. Mitt på sjön stannade båten sina motorer
och jag läste en av de bibelberättelser som utspelade sig
där. Det blev en ny helig stund, nu i stillheten och lugnet på Gennesarets sjö.
Petrus som fick Jesu fråga: ”Har du mig kär?”, fick en
helig stund också när Jesus bjöd honom att komma till
sig gående på vattnet. Petrus trodde och gick, men tvivlet kom över honom och han började sjunka. Då lyfte Jesus upp honom, liksom han både före och efteråt fått lyfta upp människor ur svåra situationer.
MED DESSA ord önskar jag dig en riktigt god vår och
sommar. Jag önskar dig trygghet och lugn i det som är
ditt liv just nu. Må Gud välsigna dig och oss alla att få
uppleva stunder av stillhet, som blir stunder av helighet när Guds skapelse och Gud själv kommer oss nära.

Berndt Berg är tf kyrkoherde i Replot.
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KORSHOLM
Mammabrunch
med boktema
Nu i vår testar Replot församling ett nytt
koncept, en Mammabrunch, där mammor och barn får träffas.
TEXT: LILIAN WESTERLUND
REPLOT Under årens lopp har Replots församling ordnat olika typer av barnarbete. Det finns en liten lekpark i anslutning
till församlingshemmet där mammor och
barn spontant har träffats i synnerhet under sommaren. Ibland har församlingen
ordnat program särskilt för föräldrar och
barn – ibland inte. Nu ordnas en Mammabrunch med boktema i församlingshemmet
i Replot den 8 maj klockan 10–12.
Leif Galls fungerar som diakoniarbetare i församlingen och ger oss en bakgrund
till Mammabrunchen.
– Före coronatiden kom några mammor
med sina barn till församlingshemmet på
onsdagsförmiddagarna. Det blev så småningom ett musiklekis. Efter en tid kom
totalt femton mammor med sina barn till
det som vi kallade Mopparna.
I början av coronapandemin ville församlingen fortsätta med Mopparna och sände
ett barnprogram med Leif och kyrkoherde
Camilla Svevar via Facebook.
Nu när man kan samlas igen har mammor och barn igen börjat komma till församlingshemmet.
– Redan före coronapandemin väcktes
tanken om att ordna ett evenemang särskilt
för mammor. Vi bjöd in dem till en gratis
brunch en lördag förmiddag. Dit fick mammorna komma och sätta sig till dukat bord
och till en början också bjuda in en gäst.
Intresset blev stort också i andra grupper än mammor med småbarn.
– Vi prövar brunchidén nu i vår. Samtidigt finns det andra idéer som ligger och
gror. Vi vill också ordna verksamhet med
låg tröskel för män och ungdomar. Men
det får vi återkomma till senare.
Nu har Leif gjort slag i saken och samlat ihop en arbetsgrupp för Mammabrunchen bestående av fem kvinnor.
– Personligen tycker jag om att församlingen vill nå olika grupper av människor
med arrangemang och innehåll som tillta-
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Amanda
Audas-Kass
gästar Mammabrunchen i
egenskap av
både småbarnsmamma
och läsambassadör. FOTO:
MATILDA AUDAS
BJÖRKHOLM

lar just dem, säger Linda Ahlbäck.
Hon tillägger att det alltid känns trevligt
att samlas och äta tillsammans.
– Och att det dessutom pratas om böcker är ännu trevligare, ler hon.
Den här gången välkomnas Amanda Audas-Kass som gäst vid brunchen. Amanda kommer i egenskap både av småbarnsmamma och läsambassadör, så bland annat utlovas många lästips inför sommaren

»Att det dessutom pratas om
böcker är ännu trevligare.«

för både små och stora bokmalar.
– Mammabrunchen blir ett trevligt koncept där vi lämpligt till morsdag passar på
att uppmärksamma alla mammor i skärgården. Vi får umgås och bli bekanta över en
brunch i trevligt sällskap. Vi bjuder även in
barnen och ordnar program för dem så att
möjligast många mammor ska kunna delta. Vi hoppas att tillställningen uppskattas,
avslutar Marika Gylling.
Leif Galls tar emot anmälningar till brunchen till leif.galls@evl.fi eller per telefon:
044 352 0156 eller kansliet (tisdagar och
torsdagar kl. 14-16) senast den 5 maj. Meddela gärna om eventuell diet.
KYRKPRESSEN NR 9 • 27.4.2022
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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.

Riikka-Maria och
Tomas Kolkka
hoppas få återvända till Thailand
i sommar. De
är utsända av
Finska Missionssällskapet.

Översätter Bibeln
till minoritetsspråk
När Tomas Kolkka gjorde värnplikten stötte han
på ordet bibelöversättning. Då föll pusselbitarna
på plats. Sedan dess har han och Rikka-Maria
jobbat med att översätta Bibeln.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
MISSION Tomas och Rikka-Maria
Kolkka reste 2003 till Papua Nya
Guinea för att översätta Markusevangeliet till tiang, ett av 850 språk
i landet. När översättningen var klar
flyttade de till Thailand 2012 för att
gör samma sak på lua.
Det är där arbetet kulminerar.
Först måste de lära sig ländernas
huvudspråk pigdin och thai, samt
tiang och lua. Sedan skulle de skapa ett skriftspråk för minoritetsspråKYRKPRESSEN NR 9 • 27.4.2022

ken och lära folket läsa. Först därefter kunde de ta itu med att översätta evangeliet.
– Vi börjar alltid med att skriva ner
alla ljud i fonetiska tecken. Därefter
gäller det att på enklaste sätt skriva ner språket. Språken har många
ljud, men alla kommer inte med, säger Tomas och nämner hur bokstaven h uttalas olika på finska i orden
hevonen och vihko som exempel.
För tiang valde de det latinska al-

fabetet och för lua thaialfabetet trots
att lua och thai inte är besläktade.
Arbetet i Thailand har inte avancerat som planerat på grund av coronapandemin. De kom hem för ett
års mellanperiod 2019, men kunde
inte återvända eftersom Thailand
stängt gränserna. Nu hoppas de
kunna återvända i sommar.
Tomas och Riikka-Maria Kolkka besökte Replot, Jakobstad, Pedersöre och Karleby nyligen för att
berätta om sitt arbete bland luaminoriteten i Nanprovinsen intill
gränsen till Laos.
–Det är femton år sedan den första luan blev kristen. Sedan dess
har kristendomen har spridit sig
snabbt bland luafolket. Idag är 1 500
människor i området döpta.
Luafolket varken är eller vill bli
buddhister som 94 procent av thailändarna. De är animister och rädda
för förfädernas och naturens andar.
– På frågan vad som är det största som hänt sedan de blivit kristna
svarar de att de är glada för att deinte längre behöver vara rädda. Je-

sus är starkare än alla onda andar,
säger Riikka-Maria.
Hon berättar att tron är så verklig för dem att de kan se mirakel. De
ber mycket för varandra, både i samband med gudstjänsterna och under veckan. Också läkarna förundras över vad som hänt när de som
varit sjuka blivit botade.
– Det låter som missionsromantik.
Men det är verkligen så, säger Tomas.
Som utbildad språklärare understryker han vikten av modersmålet.
– Det är vårt känslospråk och det
vi oftast ber på.
Därför är också en viktig aspekt i
deras arbete är att höja minoritetsspråkets status.
– Tidigare har det ansetts som ett
språk för lantisar, men när det kan
skrivas och läsas har det blivit ett
riktigt språk, säger Riikka-Maria.
Vi har lånat in den här texten från lokalsidorna för Korsholm då vi flyttat en av artiklarna Larsmo församling
önskat, en intervju med veteranen
Gösta Karlsson, till sidan 18.
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PEDERSÖRE PROSTERI
JAKOBSTAD

FR 29.4 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus, Mård.
SÖ 1.5 kl. 12.00: Gudstjänst med små och stora
i lekparken vid Församlingscentret, Björk, Borgmästars, öppen dagklubb. Efteråt kyrkkaffe,
mjöd och munk. OBS! Sänds inte via församlingens Youtubekanal.
SÖ 1.5 kl. 14.00: Nattvardsgång i Pedersöre kyrka, predikant Kaj Fagerholm, liturg Björk.
TI 3.5 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön
och samtal.
TI 3.5 kl. 13.00: Kamratstödsträff i Församlingscentret, erfarenhetsmentor Bertel Widjeskog.
TO 5.5 kl. 12.00: Lunchmusik i Jakobstads kyrka.
TO 5.5 kl. 13.30: Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands förs.hem., andakt Turpeinen.
FR 6.5 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus, Mård.
LÖ 7.5 kl. 17.00: Fokus mat & vision i Församlingscentret. Middag och visionskväll för de som
är eller skulle vilja vara engagerade i Fokus verksamhet. OBS! Anmälning senast 30.4 via Fokus
FB eller till Jakob Edman (040-3100413).
LÖ 7.5 kl. 18.30: Fokus i Församlingscentret, Ralf
Salo, Jacob Gospel, barnfokus, servering.
SÖ 8.5 kl. 12.00: Högmässa i Jakobstads kyrka,
Edman, Wester. Rainer Karvonens gudstjänstsgrupp. Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
TI 10.5 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön
och samtal.
ON 11.5 kl. 14.00: Samtalsgrupp kring sorgen i
Församlingscentret, Turpeinen, Kanckos, Sandström.
TO 12.5 kl. 12.00: Lunchmusik i Jakobstads kyrka,
Borgmästars.
TO 12.5 kl. 18.30: Elevkonsert med Musikskolan
och Wava institutets orgelelever i Jakobstads
kyrka, Anna-Karin Johansson, Borgmästars.

PEDERSÖRE Förbön

Vi fortsätter be
för Ukraina
Vi samlas fortsättningsvis till förbön
för de krigsdrabbade i Ukraina. Välkommen till Pedersöre kyrka på fredagar kl. 18! Vi får lämna fram alla
som har det svårt på grund av kriget
och alla som har flytt från sina hem.
Vi ber om fred och försoning.

KRONOBY

Lö 30.4 19.00 Bergfast – välgörenhetskonsert: i
Kronoby kyrka, arr SLEF
Sö 1.5 10.00 Mässa med konfirmation: Kronoby
kyrka. Kavilo, Smedjebacka.
Sö 8.5 13.00 Gudstjänst: Kronoby kyrka, Wallis,
Smedjebacka.
TERJÄRV
Sö 1.5 10.00 Mässa: Terjärv kyrka, Wallis, Borgmästars.
Sö 8.5 10.00 Gudstjänst: Terjärv kyrka, Kavilo,
Borgmästars.
NEDERVETIL
Sö 1.5 13.00 Gudstjänst: Nedervetil kyrka, Wallis,
Borgmästars, Karl-Johan Bergdahl, violin.
Sö 8.5 10.00 Gudstjänst: Nedervetil kyrka, Wallis, Smedjebacka.
www.kronobyforsamling.fi

LARSMO

Sö 1.5 kl. 18 Kvällshögmässa: Sjöblom, Forsman,
sång Monica Wenman, välsignelse av unga ledare. Strömmas via YouTube kanalen Larsmo församling live. Kyrkvärd: Vikarholmen. Obs. Ingen
söndagsskola.
Ti 3.5 från kl. 10 Bibelträdgårdstalko: vid prästgården. Vi gjuter små dekorationer, blomburkar
och fågelbad av betong. Ta egen matsäck med.
On 4.5 Pastorskansliet är stängt.
Lö 7.5 kl. 19 Röda Korsets välgörenhetskonsert:
i kyrkan, Karita Jungar, Mats Käldström, barnkören, andakt. Fritt inträde, kollekt uppbärs till
förmån för flyktingarbetet i nejden.
Sö 8.5 kl. 10 Högmässa: Lassila, Wiklund, sång
Mathias Svenfelt med elev. Strömmas via YouTube kanalen Larsmo församling live. Kyrkvärd:
Storströmmen I. Obs. Ingen söndagsskola.
Ti 10.5 kl. 18-20 Språkcafé: vid huvudbiblioteket
i Holm. Vi träffas, pratar enkel svenska/finska
och dricker kaffe/te. Eget program för barnen.
Alla är varmt välkomna med! Arr: Larsmo kommunbibliotek, Larsmo Röda Kors-avdelning och
Larsmo församling.

LARSMO Dagklubben

JAKOBSTAD Utfärd

Anmälningar
till dagklubben

Pensionärsutfärd
till Pörkenäs

Anmälan till höstens dagklubbar i Larsmo, för
barn födda 2017–2018
(4–5-åringar), kan göras
senast fredag 6.5.2022 till
någon av barnledarna
Gunilla, Veronica, Yvonne eller till pastorskansliet (under kansliets
öppettider). Dagklubbsplatserna fördelas i den ordning som anmälningarna inkommer.

Välkommen med på Pensionärsutfärd till Pörkenäs lägergård fredag
27.5.2022. Program: bibelstudium, Åsa
Turpeinen, Alaric Mård berättar om sin
bok ”Begränsade är vi allihopa”, sång
och musik, diakoniarbetarna. Lunch
och kaffe. Start med buss kl. 9.30 från
Församlingscentret och hemfärd kl.
15.30 från Pörkenäs. Pris: 28 €. Anmälan senast 18.5.2022 till
tfn 040-3100421 eller 040-3100410.
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NYKARLEBY

Gudstjänster
Sö 1.5 kl 10 Gudstjänst: Jeppo kyrka,
Smeds, Ringvall
- kl 12 Högmässa: S:ta Birgitta, Smeds,
Ringvall
- kl 18 Kvällsgudstjänst: Munsala fh,
Östman, Lönnqvist
Sö 8.5 kl 10 Gudstjänst: Munsala kyrka,
Östman, Ringvall
- kl 12 Högmässa: Jeppo kyrka, Östman,
Ringvall
- kl 18 Kvällsgudstjänst: Nykarleby fh,
Smeds, Ringwall
Samlingar och grupper
Lö 30.4 kl 18.00 Valborgssamling: för
alla åldrar, Nkby fh, tema ”Vår o Ukraina”, Siv Westerlund, Görel Ahlnäs,
Lars-Johan Sandvik, barnpassning, pizza, sallad, kaffe (KU)
Sö 1.5 kl 18 Ekumenisk Bibeltimme:
Hirvlax baptistkyrka
Må 2.5 kl 9-12 Lövkrattningstalko:
Nykarleby gravgård. Ta med egen kratta,
servering
Ti 3.5 kl 9-12 Lövkrattningstalko: Munsala gravgård, Ta med egen kratta, servering.
To 5.5 kl 13-15 Café: församlingslokalen
i Munsala (Södra Munsalav. 11A) Öppet
hus och samvaro
Ti 10.5 kl 13- Lövkrattningstalko: Jeppo
gravgård, ta med egen kratta, servering.
To 12.5 kl 13 Samtalsgrupp för män:
Nkby fh

PEDERSÖRE

Anmälningar till sommarens läger,
dagläger i Bennäs och barnläger på Pörkenäs, tas emot 18.4 – 15.5 via www.
pedersoreforsamling.fi
Fre 29.4 kl. 18 Bön för Ukraina och
världsläget: Pedersöre kyrka
Sö 1.5 kl. 10 Högmässa: Esse kyrka.
Jukka Sandvik, Malmsten-Ahlsved, Håkan Ahlvik saxofon. Strömmas även via
youtube
- kl. 13 Gudstjänst: Purmo kyrka. Österbacka, Malmsten-Ahlsved, Heidi Storbacka sång
- kl. 14 Sammankomst: Punsar bönehus
- kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus
- kl. 18 Kvällsmässa: Pedersöre kyrka.
Österbacka, Pandey
To 5.5 kl. 18.30 Bibelsits: Ytteresse bönehus. Varannan vecka (jämna veckor)
- kl. 19 Bibel & bön: Forsby bykyrka.
Varannan vecka (jämna veckor)
- kl. 19 Bön: Purmo kyrkhem. Varje
vecka
Fr 6.5 kl. 18 Bön för Ukraina och världsläget: Pedersöre kyrka
Lö 7.5 kl. 19 Helgsammankomst: Flynängens bönehus
Sö 8.5 kl. 10 Högmässa: Pedersöre kyrka. Österbacka, Ellfolk-Lasén. Strömmas även via youtube
- kl. 13 Gudstjänst: Esse kyrka. Portin,
Gunell
- kl. 14 Sammankomst: Punsar bönehus
- kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus
- kl. 18 Kvällsgudstjänst: Purmo kyrka.
Portin, Ellfolk-Lasén
Må 9.5 kl. 18 Drängstugans personalmöte: Purmo kyrkhem. Diskussion, lotteri,
servering
To 12.5 kl. 19 Bön: Purmo kyrkhem

NYKARLEBY Vandring

Minipilgrimsvandring
från Oravais kyrka
Minipilgrimsvandring lö 21.5. Start kl 10
från Oravais kyrka. Lunch ingår. Avslutande mässa kl 17. Vandringens längd ca
12 km. Andlig ledare: Catharina Englund.
Stigfinnare: Roger Stråka. Avgift 30€.
Anmälan senast 12.5 till KU:s kansli
045 234 8073 eller Kredu 044 755 5618.

MINI-PILGRIMSVANDRING
lördag 21.5.2022 i Oravaisnejden
Start kl 10 från Oravais kyrka. Lunch ingår. Avslutande nattvardsmässa i Oravais kyrka kl 17 tillsammans med kapellförsamlingen.
Vandringens längd ca 12 km.
Andlig ledare: Catharina Englund
Stigfinnare: Roger Stråka
Avgift: 30€ inkl. lunch
Mera info och anmälan:
www.kyrkansungdom.fi, www.kredu.fi
eller KU:s kansli (045 234 8073),
KREDU (044 755 5618)
.

Sista anmälningsdag:
tors. 12.5.2022

KOLU M N E N

HERMAN MÅRD

Rishögarna som
blev liggande
I SAMBAND med sportlovet i år hade jag planerat in
föräldraledigt och skulle avverka ett par gamla lindar
och cembratallar på vår gård. Då skulle jag äntligen ha
tid att fixa sådant som jag annars aldrig hinner med. Av
någon outgrundlig anledning hade jag undvikit att smittas av coronaviruset trots att jag jobbat med människor
och ungdomar under hela pandemitiden. När det väl blev
sportlov var det vackert vinterväder och perfekta förhållanden för att arbeta ute på gården.
Jag högg ner tre stora, sannolikt över 30 år gamla träd.
Riset samlades i tre högar och trädstammarna kapades
till vedklabbar. Plötsligt kände jag mig riktigt trött och
sliten. Jag blev tvungen att lämna allt och gå in för att vila. Inom ett par dagar skulle det visa sig att jag hade insjuknat i viruset. Där blev rishögarna och veden liggande.
När jag senare hade tillfrisknat tog livet och jobbet
vid. Rishögarna blev kvar och stirrade på mig varje dag
som en påminnelse om att jobbet var ogjort. Veckorna
blev plötsligt en månad och påskhelgen närmade sig.
På påsklördagen tog jag äntligen tag i saken och började köra bort rishögarna medan en tanke formades i mig.
NÄR JESUS dog på korset blev han slagen med ris (piskad) och han naglades fast på ett träkors. Ibland frågar man sig kanske varför Jesus behövde dö och vilken
betydelse Jesu död har. Jo, Jesus behövde dö för att vi
människor har ett verkligt problem. Nämligen synden
som är mycket värre än alla rishögar som stör våra ögon
här och där. När Jesus lider och dör så gör han det för att
försona synden. Han tar ”rishögen ur våra liv” och ger
oss i stället syndernas förlåtelse så att vi kan få frid med
Gud. Jesu uppståndelse bekräftar sedan att allt verkligen
är försonat. Vilken glädje och tacksamhet känner vi inte då, när ”riset” inte mera plågar oss.
Tyvärr måste jag ändå bekänna att en rishög fortfarande är kvar. Tack Jesus för att din nåd och förlåtelse
också består.
Välsignad fortsättning på påsktiden!

Arr: Kredu, Förb. KU, Nykarleby fs och Oravais kapellfs

www.kyrkansungdom.fi | www.kredu.fi
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Herman Mård är tf. församlingspedagog i Larsmo.
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De tre sönerna är redo att uppvakta sin mamma Pernilla Löfs på morsdagen. FOTO: PRIVAT

De uppvaktar
på morsdagen
Hos familjen Löfs är det viktigt att de
presenter och kort som barnen gjort
till morsdagen inte ska överglänsas av
inköp.
TEXT: JOHAN SANDBERG
LARSMO Morsdagen inleds med att de tre sönerna, 6,4 och 2 år gamla, uppvaktar mamma Pernilla tillsammans med sin pappa.
– De uppvaktar mig med frukost och de
kort och gåvor som barnen själva gjort i
skolan och i dagklubben. Pappa hjälper till
med frukosten men barnen är själva med
på noterna och vill fixa, säger Pernilla Löfs.
Inköpta morsdagspresenter och blommor har de skippat.
– Vi vill att de kort och gåvor som barnen själva gjort ska få vara de viktiga, inte de stora och dyra presenterna.
Senare under dagen brukar de tillreda en
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god lunch tillsammans. Därefter åker de till
i Esse för att uppvaktaPernillas mamma
med kort och blommor. Senare under dagen uppvaktar de barnens farmor i Larsmo.
– Om vi hinner brukar vi också fira min
mormor i Larsmo och farmor i Esse under
helgen, men det brukar räcka bra med två
ställen för barnen. För att de ska orka bättra försöker vi få dem att vila under dagen.

Den första morsdagen ett minne
Pernillas starkaste morsdagsminne är den
första morsdagen då hon själv var mamma.
– Det kommer jag inte glömma, där är
en speciell känsla att få vara mamma. Man
vet inte hur det är vara att mamma förrän
man själv blir det. Det är en känsla man kan
uppleva först när man är mamma.
Hon tycker morsdagen är värd att fira.
– Morsdagen betyder att man får uppvakta sin mamma och att man får fira själv.
Det är fint att man får visa uppskattning

»Man vet inte hur det är vara
att mamma förrän man själv
blir det.«

för alla mammor en speciell dag. Men för
mig är det viktigt att man visar sin mamma, svärmor, mormor och farmor uppskattning också andra dagar.
Sedan sju år tillbaka är Pernilla Löfs
vårdledig.
– Men jag hoppar in några kvällar och
jobbar med ungdomar i kommunen när det
behövs. Jag är inte utbildad ungdomsledare, jag är merkonom, men senaste höst blev
jag tillfrågad om jag vill ställa upp och jobba lite med ungdomarna.
Innan hon fick barn jobbade hon på kontor.
– Jag känner inget behov av att börja jobba heltid så långe vi har småbarn. Det räcker att jobba en eller två kvällar i veckan.
Men till hösten kanske jag börjar jobba lite mer ifall jag hittar ett lämpligt arbete.
Pernilla kommer från Ytteresse. Som
barn gick hon i kyrkan och söndagsskolan där.
– Nu har barnen inte varit i söndagsskola och ibland går vi i kyrkan här i Larsmo.
Pernilla är också engagerad i Missionsmagasinet, där hon ansvarar för att fördela Skutnäs bönehusförenings arbetsskiften. Hon hjälper själv till där också några
dagar i månaden.
KYRKPRESSEN NR 9 • 27.4.2022

I DIN FÖRSAMLING

PROGRAMMET
UNDER TIDEN
28.4–12.5

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

Våren är här!
Morsdagslunch, utfärd, Stillhetens
yoga eller diskussionsgrupp? Församlingarna annonserar nu om
allt som de har på gång inför våren. Kolla in vad som händer i din
egen församling eller hos grannen!

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
ESBO

HÖGMÄSSOR
Esbo domkyrka: sö 1.5 kl. 12.15.
Jäntti, Malmgren, Brunell. Kyrkkaffe i
Sockenstugan.
Dalsviks kapell: fre 6.5 kl. 18. Tvåspråkig regnbågsmässa tillsammans
med Espoon tuomiokirkkoseurakunta. Jäntti, Terho.
Esbo domkyrka: sö 8.5 kl. 12.15.
Mässa med små och stora. Jäntti,
Kronlund, Malmgren, Brunell. Esbo
svenska församlings barnkör och
barnkören Diskanten från Borgå,
ledd av Anne Hätönen, uppträder.
Morsdagslunch efter högmässan till
förmån för Gemensamt Ansvar i församlingsgården.
Familjeklubbar för föräldrar och
småbarn: Vi träffas på följande platser kl. 9.30–11.30: Sång och lek i
Sökö kapell varje ti. Esbo domkyrkas
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församlingsgård varje on. I Mattby
kapell Imse Vimse varje to. I Köklax
kapell varje fre. Alla vuxna använder
ansiktsskydd.
Hobbyklubbar för barn: Anmälningen
pågår till höstens Kockis&Sportis-klubbar för barn i åk 2, 3 och 4.
Elektronisk anmälning på esboforsamlingar.fi/kom-med/barn-ochfamilj/barn-i-skolaldern senast 31.5.
Klubbarna hålls 2 ggr/vecka mellan
kl. 14–16.
Samlingar för daglediga: kl. 13–14.30.
Ti 3.5 Träffdax i Köklax kapell. Vi
samlas över en kopp kaffe och funderar på världens gång. To 5.5 Torsdagsträffen med program, servering
och andakt i Södrik kapell. Temat är
morsdagen.
Symamsellerna: Ti 3.5 kl. 16–19.00.
Besök av missionärsparet Kolkka
som berättar om sitt arbete i Thailand. Symamsellerna är handarbetsgruppen som arbetar för mission och
internationell diakoni i Vita huset.
Prästgårdsg.1.
Stöd och hjälp: To 5.5 kl. 18. Sorgegruppen i Förrättningskapellet vid

Esbo domkyrka. Gruppens träffar
leds av församlingspastor Mirja, mirja.vonmartens@evl.fi.
Musik: fre 6.5 kl. 19–20. Esbo arbis
kammarkörs vårkonsert i Köklax kapell. Dirigent, Timo-Juhani Kyllönen.
Morsdagslunch: Ge en morsdagspresent i form av en välgörenhetslunch
och en ros, sö 8.5 efter högmässan i
Esbo domkyrka. Lunchen i församlingsgården 10 €, barn äter gratis. De
insamlade medlen går till Gemensamt Ansvar-insamlingen.
Vårutfärd: On 25.5 till Kyrkslätt. I
dagsutfärden ingår bl.a. guidad rundtur i Haapajärvi kyrka och Hvitträsk.
Pris 30€. Anmälning senast 13.5 till
diakoniarbetare Nina, tfn 050 432
4323, diakoni.esbosvenska@evl.fi
Diakonin stöder och hjälper: Ta kontakt med diakonerna: Nina 050 432
4323, nina.wallenius@evl.fi, Taina
040 547 1856, taina.sandberg@evl.
fi, samt WhatsApp eller elektronisk
tidsbokning asiointi.espoonseurakunnat.fi Mer info esboforsamlingar.
fi/stod-och-hjalp/samtalshjalp.
Esbo svenska församlings kansli på

Kyrkogatan 10: Vi betjänar per telefon
må–fre kl. 9–13 och e-post. Kansliet
öppet för besök må och to kl. 9–13
eller enligt överenskommelse.
Bokning av dop, vigsel och jordfästning samt beställning av ämbetsbetyg och släktutredningar: Esbo
regioncentralregister, betjäning per
telefon och e-post må–ti kl. 9–15
och on–to kl. 9–12, fre stängt. 09
8050 2600, keskusrekisteri.espoo@
evl.fi, Bokningstjänster, 09 8050
2601, varauspalvelut.espoo@evl.fi.
Begravningstjänster, 09 8050 2200,
hautatoimisto.espoo@evl.fi.
Vid alla evenemang följer vi myndigheternas anvisningar. Munskydd bör
användas. Ändringar i evenemangen
är möjliga. Aktuell information får du
på esboforsamlingar.fi och sociala
medier. Du kan också ringa församlingens kansli, 09 8050 3000, må–
fre kl. 9–13.

GRANKULLA

Sö 1.5 kl. 18: Kvällsmässa i Sebastos,
Ulrik Sandell, Barbro Smeds. Kaffeservering.
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Ti 3.5 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos, Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 10.30: Diakonimottagning
och brödutdelning i Sebastos.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine
Granlund, Carola Wikström.
On 4.5 kl. 14: Kyrkosyföreningen i
Sebastos.
To 5.5 kl. 10-11: Lovsångs- och förbönegrupp i Metodistkyrkan, Catherine Granlund, Carola Wikström.
Sö 8.5 kl. 11: Flerspråkig gudstjänst
i Metodistkyrkan, Jona Granlund,
Anna-Kaisa Tuomi, Heli Peitsalo.
Kaffeservering.
Ti 10.5 kl. 9.30: Familjelyktans vårfest i Sebastos, Daniela Hildén, Heli
Peitsalo.
Kl. 9.30- 10.30: Diakonimottagning
och brödutdelning i Sebastos.
Kl. 12.45: Sångstund för pensionärer i
Casa Seniori, Barbro Smeds.
Kl. 13.30: Tisdagsträffen i Casa Seniori, Catherine Granlund, Barbro
Smeds. Vi funderar över ordspråk. Ta
gärna med ditt eget favoritordspråk
eller ett du aldrig blivit riktigt klok på.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine
Granlund, Pirjo Luoma.
On 11.5 kl. 14: Kyrkosyföreningen i
Sebastos.
To 12.5 kl. 9.30- 11: Familjelyktan i
Sebastos, Daniela Hildén.
Kl. 10-11: Lovsångs- och förbönegrupp i Metodistkyrkan, Catherine
Granlund, Carola Wikström.

KYRKSLÄTT

Fre 29.4 kl.13-15: Terminens sista
Effa på Hörnan
Lö 30.4: Sista anmälningsdagen till
SommarDax dagläger
Sö 1.5 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels kyrka
Ti 3.5: Matutdelning, boka tid på förhand på Diakonihjälpen 050 478 4227
Lö 7.5 kl. 12: Slöjdgruppen samlas,
ledare Rune Lith. Gamla Kustvägen

86, välkommen med.  
Sö 8.5 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels kyrka, Vox Iuventus medverkar
Må 9.5 kl. 18.30: Sång och bön i S:t
Mikaels kyrka
18.5 Sista anmälningsdagen till
StressLess rekreation, för den som
jobbar med barn och unga i Kyrkslätt
Onsdagen 11.5 är pastorskansliet
stängt på grund av personalens utbildning
www.kyrkslattsforsamlingar.fi
tel. 040 350 8213

TAMMERFORS

Sön 1.5: OBS! Ingen gudstjänst
Tis 3.5 kl. 10-11.45 Familjelyktan: i
Svenska Hemmet, anmälningar till
barnledare Piu Heinämäki, tfn 040
804 8587
Tis 3.5 kl. 12.30-15.45 Tisdagsklubben: för eleverna i årskurs 3 i
Svenska Hemmet
Ons 4.5 kl. 13 Onsdagskaffe: i
Svenska Hemmet, Marcus Laurent
är vår gäst
Fre 6.5 kl. 18 ”Essis farväl”: Musik
på Svenska Klubben. Anoia, Paulas
Jazz Combo, Trio Incanto och Beatles combo musicerar. Anmälningar
och specialdieter senast 3.5 till
tanja.nystrom@evl.fi eller 040 804
8022. Välkommen!
Sön 8.5 kl. 11 Högmässa: i Svenska Hemmet, Antero Eskolin, Paula
Sirén, kyrkkaffe
Tis 10.5 kl. 10-11.45 Familjelyktan:
i Svenska Hemmet, anmälningar till
barnledare Piu Heinämäki, tfn 040
804 8587
Tis 10.5 kl. 12.30-15.45 Tisdagsklubben: för eleverna i årskurs 3 i
Svenska Hemmet
Ons 11.5 kl. 13 Onsdagskaffe: i
Svenska Hemmet, Vår tillsammans
Ons 11.5 kl. 18.30 A-män bastukväll: i Pättinniemi
Tisdagar kl. 8-10 Telefonjour om
neuropsykiatriska störningar:
(bl.a. ADHD, autism) för familjer,
lösningsinriktad neuropsykiatrisk
coach Piu Heinämäki, tfn 040 804
8587

VANDA

SÖ 1.5 kl. 10 Högmässa: i Helsinge
kyrka S:t Lars. Kristian Willis och
Heidi Åberg
SÖ 8.5 kl. 10 Högmässa: i Helsinge
kyrka S:t Lars Anu Paavola och Anders Ekberg.
ONS 11.5 kl. 18-19 ViAndas jubileumskonsert: i Dickursby kyrka
ViAnda firar sina 10 år. Vid konserten framförs många älskade gamla
godingar. Vid pianot Ingmar Hokkanen, dirigent Anders Ekberg.
FRE 13.5 kl.14 Veckomässa: i Folkhälsanhuset. Anu Paavola och Anders Ekberg.
LÖ 14.5 Missionsseminarium: i
Sibbo. Anmälan senast 4.5.22 för
gemensamma måltider. För mera
information, se Missionssällskapets
webbsida, https://felm.finskamissionssallskapet.fi/kom-med/missionsfesten/
SÖ 15.5 kl.10, De stupades dag:
Tvåspråkig gudstjänst, Kristian
Willis, Tuomas Antola och Anders
Ekberg. Kransläggning vid hjältegraven efter högmässan, kl. 11 vid
Helsinge kyrka, kl. 12 vid hjältegraven i Rödsand, kl. 12.30 vid minnesmärket i Sandkulla.
SÖ 15.5 kl. 12 Mässa: i Dickursby
kyrka. Välsignelse av hjälpledare. Konfirmander medverkar. Sini
Aschan, Anders Ekberg.
ÖVRIGT
Musiklek: fredagar för 1-3-åringar med vuxen i Dickursby kyrka,
i utrymmet Kärlek, 2. våningen.
Musikleken är avgiftsfri. Musikledare Heidi Åberg leder grupperna.
Anmälning heidi.aberg@evl.fi.
Babyrytmik: fredagar kl. 14.00–
14.30 i Dickursby kyrka, i utrymmet
Kärlek. Babyrytmiken är avgiftsfri.
Öppet familjcafe: fredagar 9-13 i
Dickursby kyrka, 1 vån., sopplunch
serveras 10.30-, 3 €/familj.
Ungdomskväll: 4.5 och 11.5 kl.18-20
i Dickursby kyrka med Sini Aschan.

ESBO

Morsdag – fira bekymmersfritt med
serenad och gå till dukat bord
Varför inte uppvakta på morsdagen med en välgörenhetslunch
och en ros? I Esbo svenska församlings mässa för små och stora
sö 8.5 kl. 12.15 sjungs en serenad för mamma som också får en
ros. Efter mässan är morsdagslunchen framdukad i Församlingsgården. Pris 10 €, barn äter gratis och medlen går till insamlingen
Gemensamt Ansvar. Det blir körsång både under mässan och i
församlingsgården av barnkören Diskanten från Borgå och barn i
Esbo svenska församling. Plats: Esbo domkyrka, Kyrkparken 5 och
Församlingsgården Kyrkstranden 2. Välkommen!
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HELSINGFORS
PROSTERI
JOHANNES

www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Middagsbön: och diakonijour tisdagar kl. 12 i Johanneskyrkan.
Veckomässa: onsdagar kl. 18 i Johanneskyrkan.
Högmässa: söndag 1.5 och 8.5 kl. 12 i
Johanneskyrkan. Kyrkkaffe i kyrkan.
Mässa: söndag 8.5 kl. 10 i S:t Jacobs
kyrka. Kyrkkaffe.
GEMENSKAP  
Middagsbön och diakonijour: tisdagar kl. 12 i Johanneskyrkan. Diakoniarbetare på plats kl. 12-14.
Träffpunkt: tisdag 3.5 kl. 14 i Högbergssalen. Marthaförbundets ekonomirådgivare Katharina Jägerskiöld
föreläser om ekonomirelaterade
frågor i pensionärslivet.
Diskussionstillfälle för allmänheten
om S:t Jacobs framtid: onsdag 4.5 kl.
18-20 i S:t Jacobs kyrka.
Kaffe med Johannes: måndag 9.5 kl
13-15 i Folkhälsanhuset i Brunakärr.
Stillhetens yoga®: måndag 2.5 och
9.5 kl. 18 i S:t Jacob. Förhandsanmälan senast 30.4!
Utfärd med rekreationsdag för ande,
kropp & själ: till Sinappi lägergård i
Åbo den 17.5 kl 9-18. Vi har en glad
dag tillsammans med Åbo svenska
församling. Förfrågningar och anmälan till diakon Viivi Suonto tfn:050
4075165 eller viivi.suonto@evl.fi
senast 29.4.
FAMILJER  
Musiklek: måndagar kl. 10 samt
fredagar kl. 9.30 och 10.30 på Högbergsgatan. Servering. Tisdagar kl 14
i Bokvillan.
Babyrytmik: måndagar kl. 11 på Högbergsgatan. Servering.
Familjecafé: torsdagar kl. 10-11.30 i
S:t Jacobs kyrkas utrymmen. Servering, fri samvaro och lek.   
Anmälningar till musiklek och babyrytmik riktas till helena.hollmerus@evl.fi.
MUSIK  
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla
kyrkan. 10.5 spelar församlingens
kantor Dag-Ulrik Almqvist.
UNGDOMAR OCH UNGA VUXNA  
Spelkväll: tisdag 3.5 kl. 18 i Hörnan.
Kom med och ha en trevlig kväll med
samvaro och sällskapsspel!
Besök ungdomsarbetets hemsida
johannesungdom.wordpress.com för
program och senaste nytt!

MATTEUS

www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus
Mässor: Söndagar kl. 10 i Matteuskyrkan. OBS ingen mässa kl. 10
den 1.5.
Kvällsmässa: I Matteuskyrkan söndag 1.5 kl. 18. Tema är ”Jag känner
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mina får”. En stämningsfull mässa
med bönevandring och gemenskap.
Vi siktar på att strömma några
mässor i månaden: Följ med direkt via
Matteus församlings Facebooksida
och delta i gemenskapen i kommentarsfältet. Strömningarna hittas också
på församlingens hemsida www.
helsingforsforsamlingar.fi/matteus.
Förändringar i programmet kan ske.
Följ med på vår Facebooksida.
MU-mässa: Matteus Ungdoms
veckomässor varje onsdag kl. 18!
Välkommen med vare sig du är ung i
ålder eller själ och hjärta.
Molnet: En bönegrupp som är öppen
för alla. Du kan komma en eller flera
gånger. Vi träffas ungefär varannan
torsdag i Matteuskyrkan kl. 18-19.30.
Följande träffar är 28.4 och 12.5.
Välkommen! För info kontakta Gun
Holmström, 040 759 6851.
Andhämtning – en stund av stillhet:
Det är möjligt att sitta ner en halv
timme den 5.5 kl. 18-18:30 och bara
hämta andan i Matteuskyrkan. Tänd
ett ljus, lyssna till musiken och dina egna tankar. Hurdan har veckan
varit? Vad ligger framför mig under
helgen? Stanna upp för 30 minuter
och tänj ut tiden och tanken i skymningen.
BARN OCH UNGA
Missa inte! Musiklek: På tisdagar
samlas Matteus musiklek. Välkommen med du som är hemma med
barn och vill prata och sjunga bort en
stund. Kl. 10 Klapp och Klang, kl. 11
Gung och Sjung för de allra minsta.
För mera info, kontakta musikledare
Daniela: daniela.stromsholm@evl.fi
eller 050 596 7769.
Tweentisdag: Öppet hus för barn i åk
3–6. Kom och pyssla, spela TV-spel,
gör läxor tillsammans med en hjälpis,
häng med dina vänner och fika. Tisdagar kl. 14-17.
Barnkör och pysselklubb för åk 1–2: I
skolorna på torsdagar, Degerö lågstadieskola kl. 13, Brändö lågstadieskola
kl. 14.15, Botby grundskola kl. 12.30,
Nordsjö lågstadieskola kl. 14.30. Mer
info av musikledare Daniela Strömsholm, 050 596 7769, och ledare för
barnverksamheten Catarina Bärlund-Palm, 050 380 3936.
Öppet hus för unga: I Matteuskyrkan
varje onsdag kl. 15-18. Du kan komma och äta mellanmål, läsa läxor,
mysa i soffan med en kompis, spela
pingis, hänga på telefonen eller bara
chilla och prata med våra ungdomsledare.
MUSIK
Popkören: Tisdagar kl. 15:30 i samband med Tweentisdagen.
Kyrkokören: övar i kyrksalen tisdagar
kl. 18:30.
Vår Ton: Övar onsdagar kl. 15:30.
Kontakta Niels Burgmann för mer
information 050-566 941, niels.
burgmann@evl.fi.
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ÖVRIGT
Bibel för moderna tänkare: torsdag
5.5 kl. 18:30. Vi granskar tron och
Bibeln ur ett öppet perspektiv med
plats för kritiska frågor. Det du alltid
undrat över men inte vågade fråga
din skriftskolpräst. Tema är ”Vilken
nytta har vi av Gamla testamentet?”
Med Antti Laato. Undantagsvis i
Matteussalen.
Matteus.SALT: Vi träffas lördagen
den 7.5 kl. 10. Tema ”Ett förvandlat
liv” med Ida-Maria Pekkarinen &
Transform. Jesus säger att den som
inte är pånyttfödd från ovan inte kan
ha någon del i honom. Vad innebär
denna förvandling? Anmälan till Juho
Kankare, 050-3803957 eller juho.
kankare@evl.fi .
Samling för män: Vi träffas fredagen
den 6.5 kl. 18. Gäst är Biskop BoGöran Åstrand. OBS undantagsvis på
Mainiemivägen 7, Jollas.
Stickklubben: Vi träffas följande
gånger 28.4 och 12.5 kl. 11-13 i Matteussalen, Åbohusvägen 3.
Walk-in Terapi i Matteuskyrkan:
Walk-in terapi är en öppen mottagningsform för 16–29-åringar. Du
är välkommen utan tidsbeställning
och det är möjligt att förbli anonym
under besöket. Diskussionen räcker
45–60 minuter. Info ger Tonja Weckström, 09 2340 7330, tonja.weckstrom@evl.fi
Bokmalarna: Samtalsgruppen träffas
följande gång 9.5 kl. 14 i Mariarummet i Matteuskyrkan med samtal
kring Per Arne Dahls bok ”Sårbarhetens kraft”. Deltagarna turas om
att presentera och kommentera
för dagen valt avsnitt. Kontakta Ulla-Stina Henricson (0500-419661 eller ushenricson@gmail.com) för mer
information. Välkommen med!
Play for Ukraine – a charity concert:
Välgörenhetskonsert i Matteus 23.4
kl. 19, Studerande från Sibelius-Akademin, musik av Ukrainska kompositörer.
Behöver du hjälp eller stöd?
Du kan alltid kontakta församlingens
anställda och diakoniarbetarna om
du behöver hjälp eller stöd i vardagen
eller bara någon att tala med! Våra
diakoniarbetare är Carita Riitakorpi
050-380 3986 eller Mari Johnson
050-380 3976.

PETRUS

www.petrusforsamling.net
Högmässa: Sö kl. 10 i Munksnäs kyrka. Söndagsskola för barnen. Sö kl.
12 i Åggelby gamla kyrka.
Puls-gudstjänst: Sö kl. 15.30 i Petruskyrkan. Lovsång, undervisning och
gemenskap. Barnkyrka och CoolKids
i samband med gudstjänsten.
Första maj gudstjänst: 1.5 kl. 15.30
ordnas en gemensam gudstjänst för
hela församlingen i Petruskyrkan.

TAMMERFORS

Musik på Svenska klubben
Fre 6.5 kl. 18 ”Essis farväl”: Musik på Svenska Klubben. Anoia,
Paulas Jazz Combo, Trio Incanto och Beatles combo musicerar.
Anmälningar och specialdieter senast 3.5 till tanja.nystrom@evl.fi
eller 040 804 8022. Välkommen!
Munkar och mjöd efteråt! Välkommen! Inga andra gudstjänster denna
söndag.
Petrusmässa 15.5: kl. 15.30 i Petruskyrkan. Hela församlingens gemensamma gudstjänst och vårfest.
Välkommen med hela familjen. Inga
andra gudstjänster denna söndag.
BARNFAMILJER
Följ Petrus Kidz-gruppen på facebook och hemsidan för aktuell info!
Barnens söndag: Barnkyrka och
CoolKids varje sö kl. 15.30 i samband
med Puls-gudstjänsten. Välkommen
med och ha roligt tillsammans med
lek, bibelberättelser och pysslande!
Kl. 10 söndagsskola i Munksnäs i
samband med gudstjänst.
Barnläger: Ännu hinner du anmäla dig till församlingens omtyckta
barnläger i Petruskyrkan 6-10.6
kl. 9-16. Mer info och anmälan via
www.petrusforsamling.net/verksamhet/barn/
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 3.5 kl. 19.
Tvåspråkig förbönsgudstjänst i
Munks–näs kyrka. Pekka Reinikainen, Ronny Thylin. Barnpassning
ordnas. Förbönstelefonen öppen må
kl. 14.30-16.30, ons kl. 18-20, 0923407171. Du kan även sända böneämnen per e-post eller post till kontaktuppgifterna ovan. Välkommen
både på plats eller digitalt via Petrus
facebook, www.facebook.com/
petrusforsamling. Lovsångsgruppen
övar kl. 18, välkommen med ifall du
vill sjunga i kören!
Öppen Himmel bön- och lovsångskväll: Fre 6.5 kl. 18 i Petruskyrkan.
En kväll med bön, lovsång och tid
i Guds närvaro. Vill du lära dig höra
Guds röst, och vara inför honom. Vi
kan alla höra höra och umgås med
honom. Välkommen!

Online bön för missionen: Lö 7.5 kl.
20 online på Google Meet. En lördag
kväll i månaden ber vi för dem som
är utsända från vår församling till
olika håll i världen. Kom med och be
där du är! Länken finns i händelsekalendern på hemsidan.
GEMENSKAP OCH EVENEMANG
Gudstjänstgruppen i Munksnäs:
5.5 kl. 18 i Munksnäs kyrka. Vill du
vara med och bygga gemenskapen i
Munksnäsgudstjänsten? Den kristna
tron handlar i hög grad om att leva i
relation till Gud och till varandra. Vi
vill tillsammans medvetet försöka
fördjupa den gemenskapen. Vi funderar på hur vi upplever att vi kan
och vill bidra. Ronny Thylin, ronny.
thylin@evl.fi, 050-3803 548
Petra-frukost: 7.5 kl. 10 i Petruskyrkan. Bli inspirerad och njut av morgonen! Petra är en skön förmiddag
för kvinnor i alla åldrar. Kom med
och dela livserfarenheter och -berättelser över en god frukost och
lyssna till en inbjuden talare. Mer
info på hemsidan och facebook.
Dagscafé: 10.5 kl. 13. Välkommen
på på vårens sista dagscafé med
kaffe, gemenskap och litet program.
Dagscafé är speciellt för dig som
är dagledig. Vi ses i Petruskyrkan,
Skogsbäcksvägen 15. Mer info av
diakonissan Bodil Sandell, tel. 09
2340 7227 / 050 3803 925
Vårtalko på Björkebo 13-14.5: Vi
ställer i ordning lägergården inför en
ny säsong. Start från Helsingfors 14.5
kl. 9. Vi bjuder på lunch, kaffe och
middag. Dagen avslutas med helgmålsbön kl.18. Hemfärd kl. 19 - eller
enligt egen tidtabell. Mer info på
hemsidan. Anmälan: Ronny Thylin,
050-3803 548, ronny.thylin(at)evl.fi.
MINNESSTUND
Öppen minnesfest för Stiga & Stina
Fernström 14.5 kl. 16 i Petruskyrkan. Varm mat, kaffe och glada
minnen. Mer info och anmälan via
https://bit.ly/stigastina
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RASEBORGS
PROSTERI

DOMPROSTERIET
BORGÅ

EKENÄSNEJDENS SVENSKA

HÖGMÄSSOR
Sö 1.5 Kvällsmässa: kl. 18 i Ekenäs
kyrka. Obs. Ingen högm. kl. 10!
Sö 8.5
Högmässa: kl. 10 i Ekenäs kyrka
Högmässa: kl. 12 i Bromarvs kyrka
Musikandakt: kl. 16 i Tenala kyrka.
Sång och musik med morsdagstema.
KONSERTER
Välgörenhetskonsert ”Sjung för
Ukraina”: on 4.5 kl. 18.30 i Ekenäs
kyrka. RKSK:s gemensamma kör,
medlemskörer, kantorer, JAMM,
SixNotes, Nummela damkör, Anders Storbacka. Fritt inträde. Kollekt
till förmån för Ukraina via Kyrkans
Utlandshjälp.
Vårkväll - konsert med Västnyländska kammarkören: fr 6.5 kl.
19 i Ekenäs kyrka. Dir. Niels Burgmann. Fritt inträde, program 10€.
Intäkterna går till Kyrkans Utlandshjälp/Ukrainska familjer.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

Lär dig mer om Ingå kyrka!
Onsdagen den 4 maj kl. 18 ordnas en tvåspråkig församlingskväll i Ingå kyrka. Konservator Tiina Sonninen berättar
om sina fynd i Ingå kyrka. Kyrkoherde Tom Sjöblom deltar.

INGÅ

Fre 29.4:
- kl. 12.00 Mjöd- och munkförsäljning till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar: Ingå kyrkas parkering. Nylund, Sköld-Qvarnström
Sö 1.5:
- kl. 16.00 Tvåspråkig kaffebordsgudstjänst: Prästgården. Hellsten,
Storbacka.
Må 2.5:
- kl. 13.15-15.00 Einsteinklubben
för lågstadieelever: Församlingshemmet. Nylund.
Ti 3.5:
- kl. 8.30-10.00 Frukost: Strandvägen 11. Vuxna 2 €/barn under 7
år gratis. I samarbete med Inkoon
martat. Lindell.
Ons 4.5:
- kl. 13.00-16.30 After School:
Församlingshemmets nedre våning.
Öppna dörrar för barn i årskurs 1-6.
Möjlighet att göra läxor (läxhjälp),
äta mellanmål (1 € per barn), pyssla, spela, gympa osv. Fri samvaro.
Nylund.
- kl. 14.00 Missionssyföreningen:
Prästgården. Björklöf.
- kl. 18.00 Tvåspråkig församlingskväll: Ingå kyrka. Konservator Tiina
Sonninen berättar om sina fynd i
Ingå kyrka. Sjöblom.
To 5.5:
- kl. 11.30-13.00 Matservering:
Församlingshemmet. 4 €/person.
Sköld-Qvarnström.
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- kl. 18.00 Tvåspråkig bönegrupp:
Prästgården. Kakko.
- kl. 18.00 Kyrkofullmäktige sammanträder: Församlingshemmet.
Fre 6.5:
- kl. 18.00 Israelisk dans: Församlingshemmet. Unnérus.
Må 9.5:
- kl. 13.15-15.00 Pysselklubb för
lågstadie-elever: Församlingshemmet. Nylund.
- kl. 18.30 Bibelgrupp: Prästgården.
Norrvik.
Ons 11.5:
- kl. 13.00-16.30 After School: Församlingshemmets nedre våning.
Öppna dörrar för barn i årskurs 1-6.
Möjlighet att göra läxor (läxhjälp),
äta mellanmål (1 € per barn), pyssla, spela, gympa osv. Fri samvaro.
Nylund.
- kl. 13.00 Dagträff: Prästgården.
Norrvik.
To 12.5:
- kl. 11.30-13.00 Matservering:
Församlingshemmet. 4 €/person.
Sköld-Qvarnström.
- kl. 18.00 Tvåspråkig bönegrupp:
Prästgården. Kakko.
Ingå församlings kansli: öppet må-ti
kl. 9-12, ons-to endast telefonbetjäning, fre stängt.
Mera information:
www.ingaforsamling.fi

KARIS-POJO

Sö 1.5
kl. 10 Högmässa: i Pojo kyrka.
kl. 12 Högmässa: i Karis kyrka.
Sö 8.5
kl. 10 Högmässa: i Pojo kyrka.
kl. 12 Gudstjänst: i Karis kyrka *)
*) Gudstjänsten/högmässan streamas också och kan ses via församlingens YouTube-kanal.
Församlingsutfärd ons. 1.6 till Dragsfjärd: Besök och andakt i Dragsfjärds
kyrka, lunch i Söderlångvikgårds
restaurang, guidning i Söderlångvik
museum och Dalsbruks museum
samt eftermiddagskaffe på Café
FourC. I priset 30 €/ person ingår
lunch, guidning och inträdesavgifter. Eftermiddagskaffet köper
var och en själv. Bussen startar
från: Svartå, Mustion muonitus kl.
8.40, Karis församlingshem (9.00)
och Pojo församlingshem (9.15).
Vi beräknas vara tillbaka ca kl 1717.30. Anmälan senast 17.5 till pastorskansliet tfn 019 279 3000.
Närmare information om församlingens övriga evenemang finns på
församlingen webbplats:
www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO

1.5. kl. 13.00 Högmässa: i Virkby kyrka. Kyrktaxi, kyrkkaffe.

Sö 1.5 kl. 12.15 Högmässa: Domkyrkan,
Ståhlberg, Eisentraut-Söderström,
Hätönen, Fiona Chow, Denice Sjöströms gudstjänstgrupp
Må 2.5 kl. 9–12 Babyträff: Domprostgårdens klubbhus, Hindsberg
kl. 10 Motion och mission: Träff vid
gångbron, östra sidan vid Borgå å
Ti 3.5. kl. 12 Andakt med lunch: för
pensionärer och arbetssökande, församlingshemmet, Lundagatan 5
To 5.5 kl. 9-11.30 Familjeträff:
Domprostgården, Antila, Strömfors
kl. 13.30 Missionskretsen: Café
Ankaret, Runebergsg.24, Kerstin
Vikström
kl. 18 Samling kring Guds ord: stora
salen, Runebergsg. 24, Erik Vikström
Sö 8.5. kl. 9.30 Gudstjänst: S:t Olofs
kapell, Pellinge, Lindgård, Hätönen
kl. 12.15 Högmässa: Domkyrkan,
Smeds, Lindgård, Söderström,
Gunvor Flykts gudstjänstgrupp
Må 9.5 kl. 9–12 Babyträff: i Domprostgårdens klubbhus, Hindsberg.
kl. 10 Motion och mission: Träff vid
gångbron, östra sidan vid Borgå å
kl. 13 Sjömansmissionen: Café Ankaret, Göta Ekberg
Ti 10.5. kl. 12 Andakt med lunch: för
pensionärer och arbetssökande, församlingshemmet, Lundagatan 5
kl. 18-20 Kväll för frivilliga: Domprostgården.
On 11.5 kl. 17 Missions- och bibelkväll: Café Ankaret, Runebergsg. 24,
Lindström
To 12.5 kl. 9-11.30 Familjeträff:
Domprostgården, Antila, Strömfors
kl. 18 Fredscafé: Församlingshemmet,
Lundag. 5, Eisentraut-Söderström
Fr 13.5. kl. 19 Vigselmusikkonsert:
Domkyrkan, församlingarnas kantorer

SIBBO

Mer info om vår verksamhet hittas
på www.sibbosvenskaforsamling.fi.
Strömning av gudstjänsterna på
Youtubekanalen Kirkko Sipoossa –
Kyrkan i Sibbo.
Sö 1.5 kl. 12 Högmässa: Sibbo kyrka.
On 4.5 kl. 10 Frukost: Söderkulla
kyrka.
kl. 12 Lunch för närståendevårdare:
Kyrkoby församlingshem. Anmälningar senast fr 29.4, Sara George,
050 566 3691.
Sista anmälningsdag till missionsseminariet i Sibbo 14.5: Församlingens
pastorskansli, tfn 09-2391005 (må,
ti, to kl. 9-12), e-post sibbo.forsamling@evl.fi.
Sö 8.5 kl. 12 Högmässa: Sibbo kyrka.
On 11.5 kl. 10 Frukost: Söderkulla
kyrka.
kl. 12 Åttaeuroslunch: Kyrkoby församlingshem. Lunch för daglediga.
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