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Våga låta
rötter växa

Allt på grund av att du hade tålamod att
låta dina rötter växa.

Rötter är skapade att växa.
Rötter är skapade att gå djupt, stöda,
ge stabilitet och vara orubbliga.
Dina rötter växer djupa, växer starka, växer tjocka, växer vida.
Du kan inte röra dig, hur mycket du än
vill och försöker, så kan du det inte.
Du är stadigt fastvuxen, även mot din vilja.

KOLUMN

Men det är där dina rötter växer. Det är där
tillväxten sker.
I väntan, i stillheten, under marken, utom
synhåll.

Pauliina Kittilä
är en kreativ själ
och jobbar som
informatör i Petrus På det stället kommer snart ett träd att växa,
ännu senare en skog.
församling

FÖR NÅGRA månader sedan skrev jag det
här i min dagbok. Snön hade just börjat smälta men det var alltför tidigt att kalla det vår.
Jag fascinerades av tanken att alla rötter
funnits kvar hela vintern någonstans djupt
under all snö, trots att vi inte sett några löv
på träden eller sett några växter blomma.
DET PÅMINDE mig om hur lätt det är att njuta av naturen som grönskar och av allt vackert
som växer fram, men samtidigt glömma allt
det som sker under ytan. Alla de rötter som

»Var har jag låtit mina
rötter växa under det
här året och vilken frukt
kommer de att ge?«

växer, ger näring och som är förutsättningen för att något ska synas över huvud taget.
Jag tror att det är likadant med oss, att vi
lätt gläds och firar tillväxten i vårt liv. Firar det som blomstrar och syns utåt i oss. I
vårt framåtsträvande samhälle glömmer vi
lätt vikten av att låta våra rötter växa, för
det kräver mod och tålamod att våga stanna upp och låta dem göra det. Men det är en
förutsättning för att vi ska växa starka och
livskraftiga.
DET SENASTE året har tvingat oss att stanna
upp. I allt det tunga som året fört med sig, har
det även tvingat oss att låta våra rötter växa.
Var har jag låtit mina rötter växa under det
här året och vilken frukt kommer de att ge?
Växter har en säsong och jag vill tro att det
vi vågat låta växa under ytan i år, kommer
att blomma då det är säsong för det. Psalm
1:3 säger ”Han är som ett träd som växer vid
flodstranden, som bär sin frukt i rätt tid och
vars löv aldrig vissnar. Han lyckas med allt
han gör.”

Hallå där
Patrick Koski!
Han känner sig taggad inför en annorlunda valborg även om det känns trist
att behöva hålla distansen.
– JAG SITTER med i en studentförenings styrelse, och vi samarbetar med andra föreningar och ordnar en massa distansevenemang hela veckan. Vi ordnar till exempel online-sits,
filmkväll med häng online och en online-spelkväll. Tanken är att man ska få träffa klasskompisar och nya vänner.
– SJÄLVA VALBORGSMÄSSOAFTON tänker jag skapa
lite valborgskänsla hemma med mjöd och munkar. Sedan
ska jag dra till landet och äta god mat. Det blir en lugnare
valborg än vanligt, man får ladda batterierna.
ERIKA RÖNNGÅRD
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Dopet
välkomnar
barnet
Dopet är en tradition – men också en länk till gemenskap med
församlingen och med Gud.
TEXT: ERIKA RÖNNGÅRD

A

lisa Montonens son Julius
döptes i början av januari.
För henne och hennes man
kändes det som ett ganska
självklart val.
– Delvis handlade det ju
om att det hör till med dopet, men det var
också något vi ville göra för vår son. Vi ville
ge honom den trygghet som vår religion och
Guds beskydd erbjuder, och också ge honom
den här länken till församlingens verksamhet
och till det stöd man kan få därifrån.
Hon ser det som naturligt att de som föräldrar gör val för sitt barn, också i fråga om dopet.
– Vi bestämmer ju också vad han har för kläder och vad han äter, vilket dagis och vilken
skola han kommer att gå i. Bestämmer han
sedan en dag att han inte längre vill höra till
kyrkan är det ju också okej.
De ordnade dop i början av januari i församlingens utrymmen.
– Vi tog kontakt med vår hemförsamling,
berättade att vi ville ordna dopet i vår närmaste kyrka.
Sedan var det dags att börja räkna ut hur
många gäster de kunde bjuda in. Vid det här
tillfället fick tio personer samlas, och familjen bjöd in faddrarna samt Julius mor- och
farföräldrar.
– Det var som tur var min mamma som döpte
Julius, därför fick vi in en extra person.
Hon och hennes man valde varsin vän som
fadder till Julius.
– Vi ville utöka Julius närmaste krets i stället för att välja någon som redan tillhör familjen. En uppgift som väntar faddrarna i framtiden är att visa honom att det finns olika sätt
att leva och tänka.
Trots att pandemin begränsade antalet gäster var de nöjda med dopkalaset.
– I vanliga fall tror jag att det skulle ha blivit
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Ronny Thylin. FOTO: PRIVAT

svårt att bestämma hur stort vi skulle fira dopet
och var vi skulle dra gränsen för antalet gäster.
Julius var en månad gammal när han döptes. Familjen ville ordna dopet vid just den
här tidpunkten eftersom Julius ena fadder är
bosatt utomlands och hade kommit till Finland för att fira jul.
– Vi var fortfarande väldigt nya som föräldrar och ganska trötta, så det var skönt att det
blev ett ganska intimt dop. Vi hann prata ordentligt med alla, och det var fint att få träffa de närmaste.

Vill ge det värdefulla vidare
Ronny Thylin är kaplan i Petrus församling
och har döpt ovanligt få barn den senaste tiden. Han hopppas att det småningom blir
en boom när de som skjutit upp dopet av sitt
barn vill låta dem döpas.
– Det är en av de allra finaste stunderna i

Lilla Julius
Montonen i
pappa Lasse
Montonens
famn blir döpt
av mormor
Maria RepoRostedt.
Till höger
mamma Alisa
Montonen.
FOTO: NILS
ROSTEDT

Dags för dop?
Du kan ringa församlingens kansli eller ta
kontakt med någon präst i bekantskapskretsen.
På webben kan du anmäla intresse för dop:
helsingforsforsamlingar.fi/dopet.
Dopprästen tar kontakt och bokar in en träff
med föräldrarna och barnet ett par veckor
före dopet.
Dopet kan hållas i församlingens lokaler
eller hemma.
Rekommendationen är att barnet ska döpas
inom tre månader, men det kan också ske
senare.

rollen som präst. Det är en jättestor omställning att det föds ett barn – kanske störst när
det handlar om första barnet, men stort också senare, inte minst för syskonen. Det är fint
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Matteus
församling
Andligt liv

Onlinegudstjänst: från Matteuskyrkan söndagar kl. 10.
Följ med direkt via Matteus
församlings Facebooksida och
delta i gudstjänstgemenskapen i kommentarsfältet. Under
två veckors tid hittas gudstjänsten också på församlingens Youtube-konto samt
hemsida. Mera information på
hemsidan www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus.
Missa inte! Kvällsgudstjänst
2.5 kl. 18: En värld full av liv.
Välkommen på kvällsgudstjänst med mycket musik och
bön. Församlingsmedlemmar
och anställda delar med sig av
tankar om favoritpsalmer och
sånger. Kvällste online efteråt.
OBS Ingen gudstjänst kl. 10
denna söndag.
Missa inte! Kyrkkaffe: Efter
gudstjänsten dricker vi kyrkkaffe över Facebook tillsammans med församlingens
medarbetare.
Kvällsandakt på Instagram:
Varje onsdag kl. 18 sänds
en kort kvällsandakt från @
matteusungdom-kontot på
Instagram. Välkommen på andakt med ungdomsteamet!
Nattvard varje torsdag: Vi
samlas högst sex personer åt
gången i Matteuskyrkan, Åbo-

husvägen 3, varje torsdag kl.
18. Vid behov kan också enskild nattvard firas. Anmäl dig
på förhand till Juho Kankare tfn
050-3803957. Vi iakttar alla
säkerhetsföreskrifter.

Barnfamiljer

Musiklek online: Tisdagar kl. 10
samlas Matteus musiklek över
nätet. Välkommen med du
som är hemma med barn och
vill prata och sjunga bort en
stund. Samlingen räcker högst
30 minuter. För mera info
kontakta musikledare Daniela:
daniela.stromsholm@evl.fi.
Behöver du hjälp eller stöd?
Du kan alltid kontakta församlingen 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).

MATTEUS Dopdagen
att få fira och glädjas över barnet och få bära
fram det inför Gud.
Just nu begränsar restriktionerna hur
många man kan bjuda in till dop och dopkaffe, men Ronny Thylin påminner om att
varje familj i vanliga fall får välja om de vill
fira smått eller stort.

»Det är fint att få fira
och glädjas över barnet
och få bära fram det
inför Gud.«
– Jag minns hur jag sa till min fru i församlingssalen, några timmar före dopet av vårt
andra barn: ”Jag hade inte förstått att dopet
i så hög grad är en kaffebjudning.”
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– Där är mitt råd att inte göra det så omfattande och att frimodigt be om hjälp med
arrangemangen. På dopdagen har föräldrarna annat att ägna sig åt än att servera kaffe.
Dopet gör barnet till medlem i församlingen, men handlar om mer än så.
– Genom att låta döpa mitt barn säger jag
att jag vill att mitt barn ska tillhöra Gud. Jag
vill att mitt barn ska hitta sin plats i livet och
sin sanna identitet. Det tror jag att vi endast
kan göra i relation till Gud. Vi tror på det eviga livet som finns hos Gud, och Jesus säger
också: Låt barnen komma till mig.
Thylin känner igen sin egen erfarenhet
som förälder hos andra – det man själv upplever som värdefullt vill man ge vidare till
sina barn.
– Vi kan inte välja tro för någon. I något skede måste alla välja själv. Men vår uppgift och
vårt ansvar är att visa på det som vi funnit.

Fira dop i fin miljö!
Har ni inte hunnit
ordna dop än? Barn i
alla åldrar är välkomna
till Dopdagen – från
småbarn till barn i
skolåldern. Den 29.5
kl. 10–13 bjuder församlingarna både
på en vacker miljö
och på kaffe med
tårta. Evenemanget
är gratis och öppet för alla.
Dopdagen är ett samarbete mellan den finska församlingen i Kasberget och Matteus församling.
Plats: Den vackra strandvillan Laajaranta, Humleuddsvägen
15 på Degerö. Vid regn flyttar Dopdagen till Degerö kyrka.
Förhandsanmälningar och frågor: pastor Emriikka Salonen,
tfn 050 534 3441, emriikka.salonen@evl.fi
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Mannerheimv. 97, Gamla kyrkan, Lönnrotsgatan 6, Bokvillan,
Tavastv. 125, S:t Jacobs kyrka,
Kvarnbergsbr. 1. Drumsö: Heikasvägen 7.

Johannes
församling
Gudstjänster              

Högmässa: söndagar kl. 12 i
Johanneskyrkan, strömmas via
församlingens Youtubekanal
och kan ses i efterhand i två
veckors tid.  
Mässa i vardagen: onsdagar
kl. 16.30 i Johanneskyrkan. En
kort, meditativ kvällsmässa
för sex gudstjänstbesökare.
Nattvardsgudstjänst på Heikasvägen 7: måndag 10.5 kl.
19. En enkel kvällsgudstjänst
med nattvard. Anmälan till
kansliet, läs mer i puffen!
Middagsbön med diakonin: tisdagar kl. 12 i Johanneskyrkan.  
Uppdaterad information: hittar
du på helsingforsforsamlingar.
fi/johannes. Du kan också
kontakta pastorskansliet med
dina frågor mån–tis och tors–
fre mellan kl. 10 och 15 (johannes.fors@evl.fi, 09 2340 7700).

Barnfamiljer

Missa inte! Musiklek: tisdagar
(0–1-åringar) och fredagar
(2–4-åringar) kl. 10 online via
Google Meet. Musikstunden
är 15–20 min lång. Det bjuds
också på avslappningsmusik
av musikpedagog/kyrkomusiker Heidi Åberg. Anmälan
till heidi.aberg@evl.fi.

Gemenskap

Sköna sommardagar för äldre:
7–11.6 på Labbnäs semesterhem, Kimitoön. För vem? Per-

soner som fått coronavaccin.
Pris? 250 €. Anmälan senast
30.4 till ledande diakoniarbetare Karin Salenius (karin.salenius@evl.fi, 050 380 0867).

Musik

Lunchmusik: tisdagar kl. 12
i Gamla kyrkan. Strömmas
via facebook.com/helsingintuomiokirkkoseurakunta.

Ungdomar &
unga vuxna
Spelkväll för ungdomar:
torsdagar kl. 19–22 spelar vi
tillsammans via Discord. Ta
kontakt med Chrisu (050 343
3418) eller Ninni (050 598
6762) om du vill komma med!
Både nybörjare och vana gamers är välkomna.  
Poddarna Typ Livet- och Typ
Amen: för unga vuxna. Finns
på Spotify!
Besök ungdomsarbetets hemsida johannesungdom.wordpress.com för senaste nytt!
JOHANNES FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Kansliet: må, ti, to kl. 10-14, on kl.
13–17 och fr kl. 9–13. Högbergsgatan 10, tel. 09-2340 7700.
Lokaler: Johanneskyrkan, Höbergsg. 12, Högbergssalen och
Tian, Högbergsg. 10 E (vån. 2),
Hörnan, Högbergsg. 10 (gatuplan),
Folkhälsan och Majblomman,

Petrus
församling
Gudstjänster

Du kan följa med den streamade gudstjänsten via www.
facebook.com/petrusforsamling även utan eget facebook
konto. Se hemsidan för mer
information. Ifall läget tillåter
ses vi fysiskt.
Streamad högmässa sö kl.
10: 2.5 Åggelby gamla kyrka,
9.5 Munksnäs kyrka. Streamad högmässa turvis från
Munksnäs och Åggelby. Det
finns möjlighet för 6 förhandsanmälda personer att delta,
kontakta kaplan Ronny Thylin
050-3803 548/ ronny.thylin@
evl.fi. Ifall flera än det tillåtna
antalet vill vara med ordnas en
andra nattvardsgudstjänst kl.
11.30 på samma plats (streamas inte).
Kristi himmelsfärd gudstjänst:
13.5 kl. 10 i Petruskyrkan.
Metsäranta.
Puls-gudstjänst: Söndagar kl.
15.30 via Zoom. En gudstjänst
för alla åldrar. Vi ses på Zoom
för gemenskap, undervisning
och lovsång. Länk på hemsidan.

Barnfamiljer

Följ Petrus Kidz-gruppen på
facebook och hör mer om

PETRUS Bibeln

Res djupare
i Bibeln

Välkommen med på Rotad
i Ordet 10.5 kl. 18. Kvällen
streamas på facebook från
Petruskyrkan.
Vesa Ollilainen: Vem
känner Kristus? Evangeliet i
efterkristen tid.

Övrigt

barnverksamheten!
Musiklek på Zoom: To kl. 1010.30. Mer info på hemsidan.
Zoom-träffar för barn sö kl.
9-9.30: Barnen träffas online under den tid det inte är
möjligt att samlas fysiskt.
Vi lyssnar på och pratar om
bibelberättelser, ber tillsammans och har det roligt. Länk i
hemsidans händelsekalender.

Bön och andakt

Du kan alltid skicka in dina
böneämnen: till pray.petrus@
evl.fi, per post: Petrus församling, Skogsbäcksvägen 15,
00630 Helsingfors.
Missa inte! Förbön och Tack:
Ti 4.5 kl. 19. Tvåspråkig för-

JOHANNES Kvällsgudstjänst

MATTEUS Anmälningsdags

Fira nattvard tillsammans

Sommarens läger

Nattvardsgudstjänst på Heikasvägen 7 måndag 10.5 kl. 19,
ingång via dörren 7 C, 4:e vån.
En enkel kvällsgudstjänst med nattvard. Vi följer de gällande
covid-19 restriktionerna vad gäller antal deltagare, därför bör
du anmäla ditt intresse till kansliet tel. (09) 2340 7700 eller
johannes.fors@evl.fi.

Dagläger för skolbarn 7–11.6 och 14–18.6 i Matteuskyrkan,
Barnläger för åk 1–4 på Lekholmen 21–23.6, Barnläger för
åk 5–8 på Lekholmen
9–12.8, Dagläger för åk 1–4
i Matteuskyrkan 9–13.8,
Familjeläger 20–22.8 på
Lekholmen.
Mera information på
hemsidan. Frågor och
anmälningar kan riktas till
catarina.barlund-palm@
evl.fi så får du en länk med
anmälningsformuläret på
e-post. Sista anmälningsdagen 24.5.
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bönsgudstjänst streamas från
Munksnäs kyrka. Bengt Lassus, Pekka Reinikainen, Mathias
Sandell. Förbönstelefonen
öppen må kl. 14.30-16.30, ons
kl. 18-20, 09-23407171. Du
kan även sända böneämnen
till kontaktuppgifterna ovan.
Kvällen streamas via Petrus
facebook, www.facebook.
com/petrusforsamling.
Rotad i Ordet: 10.5 kl. 18 i Petruskyrkan. Streamas på facebook. En resa djupare i Bibeln.
Vesa Ollilainen: Vem känner Kristus? Evangeliet i efterkristen tid
Petruspodden: En podcast för
dig som vill upptäcka livet med
Jesus i en tid som förändras
snabbare än någon annan.
Podden finns på Spotify och
Podbean.
Pulspodden: Du kan lyssna till undervisningen från
Puls-gudstjästerna. Pulspodden
finns på Podbean och Spotify.
Missa inte! Disciple+ med Lee
Saville: 21.5 kl. 19. Disciple+
är en fortsättning på Disciple-konferensen och vill hjälpa
människor att hitta en levande
tro och leva som Jesu efterföljare. 21.5 är Lee Saville, från
Networks Romania, med oss
som talare. Kvällen är gratis
och öppen för alla på Petrus
Youtube samt Zoom.
PETRUS FÖRSAMLING
www.petrusforsamling.net
Kansliet: Må-ti, to-fre kl. 10-13, ons
kl. 13-16, tel. 09-2340 7100. Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors.
Lokaler: Hagasalen och Södra Haga
kyrka, Vesperv. 12, Malms kyrka,
Kommunalv. 1, Munkshöjdens kyrka, Raumov. 3, Munksnäs kyrka,
Tegelst. 6, Petruskyrkan, Skogsbäcksv. 15, Åggelby gamla kyrka,
Brofogdev. 12.

Föränderliga
tider

Församlingarna följer med
coronasituationen och myndigheternas anvisningar. Vid
behov kan evenemang inhiberas eller deltagarantalet
begränsas.
Följ med Kyrkpressen och
församlingarnas hemsidor för
uppdaterad information. Du
kan också kontakta din församling om du har frågor eller
behöver prata med någon.
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BORGÅ • SIBBO • VANDA
De lokala sidorna i Borgå, Sibbo och Vanda utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Ansvarig redaktör: Ulrika Hansson, ulrika.hansson@kyrkpressen.fi, 040 831 6788.
Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna.

”Det viktigaste
är att vi säger ja
till varandra”
De fick ställa in det mesta av sitt planerade bröllop – men ser ändå fram emot
att bli gifta.
TEXT: EMELIE WIKBLAD
BORGÅ Jens Nyberg från Sibbo och Linda
Frejborg från Borgå har varit ett par i sex
och ett halvt år. De träffades en lördagskväll
ute på byn. Han jobbar vid ett elbolag och
hon är kock.
– Vi bor i Sibbo just nu, men vi ska snart
flytta till Borgå, berättar Linda.
En annan sak de snart ska göra är gifta sig.
De förlovade sig förra sommaren, under en
resa till Åland.
Jens säger att det inte finns någon speciellt
spännande historia om deras förlovning, men
tillägger sedan:
– Men för oss var det förstås speciellt.
I höstas började de planera sitt bröllop. Att
gifta sig i kyrkan var ett naturligt val. Festplaneringen var ingen enkel process.
– Det har varit ganska mycket stress när allt
varit så osäkert: Kan vi ordna fest eller inte?
säger Linda. Vi bestämde vi att vi litar på att
det går att ordna sedan till sommaren.
När de skickade ut inbjudningar till bröllopsfesten såg det ljust ut. Men till slut gick
förhoppningarna om en fest om intet.
– Vi har avbokat fest och band och tyvärr
fått meddela åt alla gäster att det inte blir någon fest, säger Jens.
Vigseln har de ändå inte avbokat.
– Vi ska gifta oss i vilket fall som helst. Det
blir väl bara vi och några få i kyrkan, säger
Jens.
Var det ett svårt beslut?
– Nä, det var nog självklart att vi gifter oss
ändå, säger Jens.
Att skjuta upp vigseln var inte ett alternativ de funderade speciellt mycket på. För dem
känns det bra att gifta sig nu. Ingen vet hur
länge det tar innan det är möjligt att samlas
och ordna fester igen, eller hur deras livssituation ser ut i det skedet.
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Linda Frejborg och Jens
Nyberg skulle
gärna ha firat
med sina nära,
men huvudsaken är ändå att
de gifter sig.
FOTO: PRIVAT

– För oss är huvudsaken att vi gifter oss,
festen är sist och slutligen bara en rolig grej
som hör till, men det är inte för festens skull
vi gifter oss, säger Linda.

»Det har
varit
ganska
mycket
stress
när allt
varit så
osäkert.«

Vad är viktigast för er på er bröllopsdag?
– Det viktigaste är väl att vi säger ja till varandra, säger hon.
Om situationen varit en annan skulle att få
fira med vänner och släkt kommit högt upp
på listan. Hur många som får samlas i kyrkan under vigseln vet de inte förrän det närmar sig. Alla deras nära har varit förstående,
även om de tycker det är tråkigt att inte få dela parets stora dag.

Att filma vigsel eller streama från kyrkan
är ändå inte något de funderat på.
– Det är nu inte riktigt samma sak, fast man
börja bli van med att allt är på distans. Det
känns konstigt på något vis, säger Jens.
Foton från dagen kommer de i alla fall att
ha – och chansen att klä upp sig tänker de inte heller missa.
– Jag har klänningen skaffad och Jens ska
hyra kostym, säger Linda.
Efter all planering som gick om intet har de
inte nu tänkt planera en ny bröllopsfest för att
ersätta den som inte blir av.
– Kanske vi firar fem- eller tioårsbröllopsdag lite större istället, säger Linda.
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Glad valborg!

DOMPROSTERIET
BORGÅ

Valborg firas i Nordeuropa bland
annat till minne av heliga Valborg.

Sö 2.5 kl. 13.03: Radierad gudstjänst på Yle Vega
från Borgå domkyrka, Eisentraut-Söderström, Hätönen, Söderström, sånggrupp och bänd. Musikalen
”Klimat punkt nu”. Text: Kerstin Hesslefors Persson.
Musik: Karin Wall-Källming. Liturg: Hanna Eisentraut-Söderström. Organist: Anne Hätönen. Sånggrupp: Pia Bengts, Anne Hätönen, Vera Tollander
och Camilla Wiksten-Rönnbacka. Instrumentalister:
Eric-Olof Söderström (piano), Thomas Törnroos
(trummor) och Patrik Latvala (kontrabas).

Valborgsmässoafton, sista april eller vardagligt valborg: En årlig högtid som firas i Estland,
Finland, Lettland, Sverige, Tjeckien, Slovenien
och Tyskland den 30 april eller 1 maj. Traditionen
grundar sig på den förkristnahögtid som funnits
i Tyskland, men har senare kommit att uppkallas efter kulten av den heliga Valborg.
Sedan 1400-talet firas dagen till minne av det
tyska helgonet Sankta Walpurgis. Valborg blev
helgonförklarad den 1 maj. (Källa: Wikipedia)

On 5.5. kl. 18: Café au Lady. Samtal och samvaro
kvinnor emellan, kort andakt firas under ledning av
församlingspastor Elefteria Apostolidou. Intresserad? Skicka sms till Ele tfn. 040 711 2800.
On 5.5. kl. 19: Vigselmusikkonsert Församlingarnas
kantorer Lyssna på konserten via Youtube. Länken
hittar du på via www.domkyrkan.fi .
Sö 9.5 kl. 12.15: Strömmad gudstjänst, via www.
domkyrkan.fi, Lundgren, Tollander
KL. 13.30: Mässa i Domkyrkan. Vi firar en kort, läst
mässa med högst 5 deltagare. Anmäl dig i förväg
till liturgen Andreas Lundgren 040 074 4613 , om du
önskar delta.

Sö 9.5 kl. 12: Gudstjänst i Sibbo kyrka.

SIBBO

Må 10.5 kl. 9.30: KaffeClubben i Landsängens lekpark.

Mer information: på Sibbo svenska församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi och Facebooksidan www.facebook.com/sibbosvenskaforsamling.
Våra gudstjänster och andakter sänds på nätet och
är inte öppna för församlingsmedlemmar. Du hittar
det strömmade och bandade materialet via länkar på
hemsidan och Facebook och på Youtubekanalen Kirkko Sipoossa – Kyrkan i Sibbo.
Sö 2.5 kl. 12: Gudstjänst i Sibbo kyrka.

Sö 9.5 kl. 19: Strömmad morsdagskonsert från Sibbo
kyrka.

Anmälan öppen till höstens dagklubbar: i Söderkulla
kyrkas klubbutrymme (tisdagar kl. 9-12) och i Kyrkoby
församlingshem (tisdagar kl. 13-16). Terminsstart 7.9.
Anmälan och info: isabella.munck@evl.fi.

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
VANDA

Må 3.5 kl. 9.30: KaffeClubben i Landsängens lekpark,
Lärdomsvägen 6 i Söderkulla. För föräldrar och barn
som är hemma på dagarna. Ta med egen picknick och
egna leksaker. Om coronarestriktionerna inte tillåter
samling utomhus fortsätter träffarna på Teams. Anmälan och info: milja.westerlund@evl.fi.

FR 30.4 kl. 10: Fredagsgruppen, Dickursby kyrka,
Stationsv. 12a. Max. 5 pers. Vi tar oss en promenad.
Kontaktperson: Annakatri Aho.

Ti 4.5 kl. 10: Bönelive med Sara George. Streamas på
församlingens Facebooksida och Instagram.

SÖ 9.5 kl. 10: Gudstjänst, Helsinge kyrka S:t Lars. M.
Fagerudd, A. Ekberg.

SÖ 2.5 kl. 10: Gudstjänst, Helsinge kyrka S:t Lars. A.
Paavola, Ingmar Hokkanen.

TO 13.5 kl. 10: Kristi himmelsfärdsdagens gudstjänst,
Helsinge kyrka S:t Lars. A. Paavola, A. Ekberg.
Gudstjänster från Helsinge kyrka S:t Lars kl. 10 strömmas via församlingens YouTube kanal. Utan närvarande församling.
Barnverksamhet i klubbutrymmet i Myrbacka
Strömfårav. 13
Pysselklubb för åk 1 - 3, ti och ons kl. 12 - 16.30.
Barnvänlig hund på plats. Max. 6 deltagare.
Mera info: t.f. barnledare camilla.koskinen@evl.fi, 050
341 4964.
  
Församlingens sommarläger
3 dagsläger 7 - 24.6, vardagar, kl. 9 - 16 för barn i förskolan + åk 1-6 på Helsinggård, Konungsv. 2
1 veckan 7 - 11.6: 5 lägerdagar
2 veckan 14 - 18.6: 5 lägerdagar
3 veckan 21 - 24.6: 4 lägerdagar
Pris: 50 €/vecka/ barn. Syskonrabatt (50%). Barnvänlig hund på plats.Förhandsanmälning via vår hemsida. Info: t.f. barnledare camilla.koskinen@evl.fi, 050
341 4964.

VANDA De stupades dag

SIBBO Familjer

Tvåspråkig gudstjänst
och uppvaktning

Klubb för föräldrar
och barn som är
hemma om dagarna

Tvåspråkig gudstjänst med Hämeenkylän
srk på De stupades dag söndag 16.5 kl. 10.
Helsinge kyrka S:t Lars.
Efter gudstjänsten uppvaktning vid
hjältegravarna vid Helsinge kyrka S:t Lars
kl. 11, i Rödsand kl. 12 och vid minnesmärket i Sandkulla kl. 12.30.
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Måndag 3.5 och 10.5 kl. 9.30:
KaffeClubben i Landsängens lekpark,
Lärdomsvägen 6 i Söderkulla. För
föräldrar och barn som är hemma på
dagarna. Ta med egen picknick och
egna leksaker. Om coronarestriktionerna inte tillåter samling utomhus
fortsätter träffarna på Teams. Anmälan
och info: milja.westerlund@evl.fi.
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KOLU M N E N

SOLVEIG HALONEN

Olika val i livet

BORGÅ Vigselmusik

FOTO: STELIOS KIRTSELIS

Strömmad konsert med vigselmusik
En konsert med exempel på både traditionella och mindre kända bröllopsmarscher, vigselsånger och -psalmer strömmas onsdag 5.5 klockan 19.
Under senaste år spelade kantorerna i Borgå domkyrka sammanlagt 70 olika marscher. De
traditionella bröllopsmarscherna är fortfarande mest populära, exempelvis Melartins Festmarsch spelades 35 gånger och Mendelssohns Bröllopsmarsch spelades 21 gånger. Andra
stycken som varit populära och spelats flera gånger är Pachelbels Kanon, Kuulas Bröllopsmarsch, Brudkören av Wagner och Hakanpääs Trumpettisävelmä. Många stycken har spelats
enstaka gånger, ofta orgelarrangemang av filmmusik eller sånger.
Under konserten kommer några ovanligare stycken att spelas, som Joonas Kokkonens Hääsoitto, Malcolm Archers Cantilene, Jarkko Yli- Annalas Bröllopsmarsch, Tamblings Sortie in six
och Lefébure-Welys Andante.
Konserten arrangeras tillsammans med både svenska och finska församlingens kantorer. Ni
som bokat vigsel i sommar får gärna ta kontakt med kantorn för att diskutera närmare musikönskemål. Konsertens länk hittas på www.domkyrkan.fi

BORGÅ Radiogudstjänst

Musikal om fred, miljö
och rättvisa
Söndag 2.5 kl. 13.03 sänds en radierad gudstjänst från Borgå domkyrka på Yle Vega. I den
framförs musikalen ”Klimat punkt nu”, med
text av Kerstin Hesslefors Persson och musik
av Karin Wall-Källming. Liturg är Hanna
Eisentraut-Söderström, organist Anne Hätönen. En sånggrupp bestående av Pia Bengts,
Anne Hätönen, Vera Tollander och Camilla
Wik-sten-Rönnbacka medverkar, liksom
Eric-Olof Söderström (piano), Thomas Törnroos
(trummor) och Patrik Latvala (kontrabas).
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JAG VALDE ATT klä mig i den blå klänningen och kände
mig glad och förväntansfull: under min arbetsdag skulle jag få träffa några arbetskamrater och dessutom församlingsrådet under kvällens möte!
Under det senaste halvåret har vi medarbetare som
jobbar i Vanda svenska församling träffat varandra, på
riktigt, live, otroligt få gånger. Det beror på ett medvetet val och beslut av vår ledning att jobba på distans alltid då det är möjligt på grund av pandemin. Vem valde
att bjuda in covid-19?
Efter en arbetsdag då jag träffat folk virtuellt per digitala möten står jag som föreningsaktiv inför följande
val: vilket digitalt föreningsmöte ska jag delta i? Min fritid kan jag bestämma över men hur många människor
som jag får hålla fysiska föreningsmöten med kan jag inte just nu välja. Rekommendationerna duggar tätt och
folk kan inte längre välja forum för sina möten: valet är
det digitala.

»Vi får dansa hemma. Det är
bara att välja: i vardagsrummet eller i köket.«
INFÖR VÅREN MINNS jag hur jag som ung studerande valde att gå på ”riktig” danskurs – vals, tango, foxtrot,
samba, jive. Det var ett lyckat val: på dansgolvet träffade
jag min blivande man! Nuförtiden håller inga dansställen öppet men vi får dansa hemma. Det är bara att välja:
i vardagsrummet eller i köket.
I dagens samhälle väntar många tillsammans med mig
på att den begränsade valfriheten ska bli ett minne blott.
Jag har valt att öka antalet dagar då jag kan träffa folk
utomhus, på promenader eller cykelfärder. Med två jakthundar i hushållet vet man att här finns det inget val:
de bestämmer ändå tidtabellen för kvällspromenaden.
Jag försöker välja enkla sätt att klara av vardagen –
göra små val som kanske också gläder eller tröstar andra. Jag väljer färgen på min klänning och får energi av
det och av solen!

Solveig Halonen är förvaltningssekreterare i Vanda
svenska församling.
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Svårt förstå
vi och de-känslan
Sedan Henriette Fors flyttade till Jeppo
från Danmark har hon varit aktiv i församlingen. Nu är hon ordförande för områdesgruppen, där hon vill jobba speciellt
för barnen.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
NYKARLEBY Hon växte upp i ett jordbrukarhem på Östjylland nära Århus i Danmark. Kärleken förde henne till Jeppo för 18 år sedan.
– Jag träffade min man i Australien där vi
bägge deltog i ett utväxlingsprogram för unga
inom lantbruket, säger Henriette Fors.
Själv valde hon att studera konst och är utbildad bildkonstnär. Just nu jobbar hon för
Evangeliföreningen med att illustrera tidningen Barnavännen och med att rita och måla
söndagsskolmaterial till Kenya.
– Jag växte upp i ett kristet hem och sjöng i
kyrkokören som barn. Men jag hann inte vara speciellt aktiv i församlingen. Jag var mera aktiv i väckelserörelsen.
Hur skiljer sig församlingslivet i din hemförsamling från det i Jeppo?
– Här i Jeppo märks det mer att församlingen är en naturlig del av samhället. Nästan alla har gått i dagklubben som barn. Det finns
inga daglubbar i Danmark. Där är det mera
väckelserörelserna som står för barnverksamheten. Skola och församling har också ett bra
samarbete här i Jeppo.
Precis som i Finland uppfattas väckelserörelserna i Danmark generellt som mera konservativa än kyrkan.
– På orter där en väckelserörelse är starkt
närvarande kan de ha en egen församling,
en så kallad valförsamling, som valt sin egen
präst. Den fungerar inom folkkyrkan men
församlingen bekostar prästens lön. De två
församlingarna på orten fungerar vanligtvis
så pass åtskilda att man undviker konflikter.
I Danmark är det inte heller vanligt att inleda församlingsrådets möten med bön och
avsluta med välsignelsen.
Någon större kulturchock med att bosätta sig i Jeppo har Henriette Fors inte upplevt.
– Det tog lite tid att lära sig förstå dialekten.
Men jag kom ganska snabbt med i kyrkokören och i församlingens mamma-barngrupp.
Sedan dess har hon varit aktiv i församlingen.
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Henriette Fors
upplever det
meningsfullt
att påverka
församlingen
genom områdesgruppen.

»Barnen
är vår
framtida
församling.«

– Jag tycker det är viktigt att engagera sig.
Våra barn har varit med ända från mamma-barngruppen och fortsatt i dagklubben,
junior- och ungdomsgruppen. Det är naturligt att jag som förälder är med och påverkar.
Hon hann verka som suppleant redan medan Jeppo var självständig församling. Innan
kapellråden lades ner hösten 2020 var hon ordinarie i rådet. Nu finns det i stället en områdesgrupp för varje kyrka i Nykarleby och Henriette Fors är ordförande för gruppen i Jeppo.
– Det tar tid att få känslan av gemenskap i
den nya församlingen. Vi är en bra bit på väg
men vi är inte riktigt där ännu. Det gäller både för församlingsmedlemmar och -anställda att lära sig att vi måste röra på oss. Vi och
de-känslan sitter djupt. Som inflyttad har jag
lite svårt att förstå den.

Hon tycker det är meningsfullt att vara med
i områdesgruppen och påverka församlingen.
Just nu diskuterar områdesgruppen i Jeppo
hur informationsgången inom församlingen
kunde bli snabbare och hur man ska kunna
svara på folks längtan efter gemenskap när
samhället öppnar upp igen. Dessutom är en
ny församlingsstrategi på gång.
– Vi har nästan 40 barn från Jeppo, Pensala och Markby i junior så det gäller att ha
tillräcklig med resurser för det. Jag ser gärna
att man också framöver satsar på barn, ungdomar, unga vuxna och småbarnsföräldrar
och ordnar kurser för småbarns- och tonårsföräldrar. Barnen är vår framtida församling.
Den här artikeln är inlånad från de lokala sidorna för
Pedersöre.
KYRKPRESSEN NR 9 • 29.4.2021

ÅBOLAND-ÅLAND

PÅ GÅNG LOKALT
VÄSTÅBOLAND, ÅBO
MARIEHAMN, JOMALA

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

Får göra
lite av
varje

Gabriel Björkqvist har bland
annat gjort i
ordning ett
musikrum.
FOTO: PRIVAT

Gabriel Björkqvist, 19 år,
gör civiltjänst i församlingen. Efter två veckor
på jobb har han gjort allt
från att måla väggar och
bygga en trampolin till
att skaffa instrument till
församlingens musikrum.
TEXT: SOFIA TORVALDS
PARGAS I början av april inledde Gabriel Björkqvist sin civiltjänstgöring
i Väståbolands svenska församling.
Om sju och en halv månad är civiltjänstgöringen avklarad och han är
redo för nya utmaningar.
Att han valde församlingen som civiltjänstgöringsplats har flera orsaker.
– Jag sökte en plats som inte krävde långa resor, eftersom jag bor i Pargas. Men jag känner också människor
i församlingen, och de är trevliga. Jag
har tidigare varit hjälpledare på konfirmandläger.
Efter ett par veckor har han redan
hunnit med en mängd, ganska varierande, uppgifter.
– Jag har fixat upp ett rum som ska bli
musikrum: målat väggarna och skaffat instrument. Dessutom har jag varit med och liveströmmat gudstjänster.
Jag har också byggt ihop en trampolin!
Sommartid kommer han att få nya
uppgifter – till exempel att vara nattvakt på skriftskolan.
Det vill säga hålla koll på att ungdomarna inte rymmer någonstans
om nätterna?
– Ungefär så!

Musik som hobby
Gabriel Björkqvist kommer också att
vara delaktig i församlingens musikverksamhet.
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– Jag kan till exempel kompa låtar
när någon sjunger.
Han har spelat gitarr och bas i
många år, och spelar piano också.
Vilka av dina arbetsuppgifter gillar du bäst?
– Jag är en musikmänniska. Det har
varit jätteroligt att få fixa upp musikrummet och beställa grejer dit. Jag har

»Jag är en musikmänniska.«

Gabriel Björkqvist
19 år.
Född i Åbo, uppvuxen i Pargas.
Bor hemma med föräldrarna, har fyra
syskon: två äldre och två yngre.
Gör på fritiden: Spelar gitarr i ett
band. Håller på med taekwondo,
motionerar.
Tycker om Pargas för att: Det är
lugnt här, det är en liten stad där man
känner folk.

bland annat beställt två gitarrer och
ett eltrumset, förstärkare och andra
små tillbehör.
Musikrummet ska främst användas
av församlingens ungdomar.

Och sedan?
När civiltjänstgöringen är slut börjar
Gabriel Björkqvists studier.
– Jag ska studera till diplomingenjör vid Åbo Akademi. Jag har redan
kommit in, och min plats väntar på
mig. Jag har alltid varit intresserad av
matematik, fysik och kemi.
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VÄSTÅBOLAND Talko

Kyrktalko på Iniö
Dags att kavla upp ärmarna och ta itu med vårstädningen! Lördagen den 8.5 ordnas en talkoförmiddag i och omkring Iniö kyrka. Vi börjar
kl. 10 och slutar ungefär kl. 12. Inne i kyrkan är
det städtalko och ute på kyrkogården blir det
trädgårdstalko med uppsnyggning av området.
Församlingen bjuder på kaffe med dopp.
Välkommen med!

MARIEHAMN Stilla stund

Njut av stillheten i kyrkan
S:t Görans kyrka är öppen för besök:
Tisdagar kl. 17–19 och torsdagar kl. 12–14.
Välkommen på en stilla stund!

JOMALA Blommor

Blomskottsauktionen 4.5
skjuts fram
På grund av restriktionsläget skjuts missionssyföreningarnas blomskottsauktion fram. Vi
hoppas kunna ordna auktionen längre fram i maj.
Mera information kommer i nästa nummer av KP.

ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Gudstjänster sänds varje söndag och helgdag över
internet på församlingens sida på Facebook www.facebook.com/vasfor. Direktsändningarna hittas även i Facebookflödet på startsidan i församlingens webbsidas
videoportal www.vastabolandsforsamling.fi/video. Där
kan alla sändningar även ses senare.
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 2.5 kl. 12: Direktsänd högmässa från Pargas kyrka,
Harry S. Backström, Hanna Lehtonen. Endast de medverkande på plats i kyrkan. Sänds på församlingens
webbkanaler.
On 5.5 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Päivi Nuotio-Niemi, Hanna Lehtonen. Begränsat antal deltagare.
Välkommen!
Sö 9.5 kl. 10: Förhandsinspelad mässa på morsdagen i
Björkholms kapell, Pär Lidén, Hanna Lehtonen. Sänds
på församlingens webbkanaler.
Nagu kapellförsamling:
Sö 9.5 kl. 11: Finskspråkig mässa i Nagu kyrka, Kjell
Granström, Robert Helin.
Korpo kapellförsamling:
Sö 2.5 kl. 11: Högmässa i Korpo kyrka, Esa Killström,
Mikael Granlund. Begränsat antal deltagare.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 2.5 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyrka, Peter Blumenthal, Uma Söderlund.
Iniö kapellförsamling:
Lö 8.5 kl. 10: Städtalko i kyrkan och på kyrkogården.
Sö 9.5 kl. 13: Högmässa i Iniö kyrka, Jussi Meriluoto.
Begränsat deltagarantal, förhandsanmälan, tfn 040 312
4462.

ÅBO

sön 2.5:
- kl 12: Gudstjänst via www.virtuaalikirkko.fi. Wikstedt
(pred), Liljeström (lit), Danielsson.
- kl 13-14: Präst på plats i Domkyrkan för samtal och
enskild nattvard.
- kl 13.30: Pilgrimsvandring. Välkommen med på en
vandring med start från Domkyrkans trappa. Vi delar in
oss i mindre grupper på 6 personer och vandrar ca 1,5
timme. Vi firar en andakt på vägen, man kan gärna ta
med en egen kyrkkaffematsäck. Vi använder munskydd
under vandringen.
- kl 16 och 17: Söndagsmässa, Aurelia. Välkommen att
fira en kort, enkel mässa i Aurelias första våning. Max 6
deltagare förutom tjänstgörande. Anmälan till malena.
bjorkgren@evl.fi eller 040-3417 461. Föranmälda gudstjänstfirare har företräde, övriga i mån av plats. Vi önskar att du använder munskydd för att skydda de andra
deltagarna.
tis 4.5:
- kl 14.30–18: Ungdomshålan, hybrid. Kontakta Laura
Kota-aho laura.kota-aho@evl.fi för mera information.
tor 6.5:
- kl 10–11.30: Familjecafé, Aurelias innergård. Max 6
deltagare. Anmälning per mejl mari.nurmi@evl.fi eller
040-3417469.
fre. 7.5 kl 10.30–12: Virtuellt Närståendecafé. Anmälningar senast 5.5 till eva.björkqvist@folkhalsan.fi
lör 8.5:
- kl 15–18.30: Träff utomhus för ensamstående föräldrar med barn. Max 6 deltagare. Anmälning per mejl gunilla.lundkvist@evl.fi eller 040-3417468 senast 5.5.
sön 9.5:
- kl 12: Gudstjänst via www.virtuaalikirkko.fi. Joachim
Oldmark (pred), Wikstedt (lit), Söderlund.
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- kl 13-14: Präst på plats i Domkyrkan för samtal och
enskild nattvard.
- kl 13.30: Pilgrimsvandring för små och stora. Välkommen med på en vandring med start från Domkyrkans
trappa. Vi delar in oss i mindre grupper på 6 personer
och vandrar ca 1,5 timme. Vi firar en andakt på vägen,
man kan gärna ta med en egen kyrkkaffematsäck. Vi
använder munskydd under vandringen.
- kl 16 och 17: Söndagsmässa, Aurelia. Välkommen att
fira en kort, enkel mässa i Aurelias första våning. Max
6 deltagare förutom tjänstgörande. Anmälan till sofia.
liljestrom@evl.fi eller 040-3417 487. Föranmälda gudstjänstfirare har företräde, övriga i mån av plats. Vi önskar att du använder munskydd för att skydda de andra
deltagarna.
tis 11.5:
- kl 14.30–18: Ungdomshålan, hybrid. Kontakta Laura
Kota-aho laura.kota-aho@evl.fi för mera information.
- kl 18.30–20: Unga vuxna, online. Kontakta Laura Kota-aho laura.kota-aho@evl.fi för mera information.

ÅLANDS PROSTERI
JOMALA

Församlingen och Covid-19
På grund av smittläget kan ändringar förekomma.
Följ med i församlingens information på jomala.evl.ax
och facebook.com/jomalaforsamling.  
Mässor och andakter
Mässor och andakter firas i Sankt Olofs kyrka om inte
annat anges. Gudstjänsterna direktsänds även på Facebook. Församlingen följer smittläget och de anvisningar
som gäller. Vid frågor kring deltagande i gudstjänster
kontakta Stefan (018 328 311) eller Laura (018 328 312).
Söndag 2.5 kl. 11 Högmässa: Fjärde söndagen efter
påsk (Cantate) - Himmelrikets medborgare i världen. Anmäl deltagande till Laura.
Lördag 8.5 kl 18 Helgmålsvesper: Ingen anmälan, välkommen med!
Söndag 9.5 kl. 11 Högmässa: Femte söndagen efter
påsk, bönsöndagen (Rogate) – Hjärtats samtal med
Gud. Damensemblen Laudamus medverkar.  Anmäl
deltagande till Laura.
Torsdag 13.5 kl. 11 Kristi himmelsfärdsdag, Högmässa: Den upphöjde herren. Anmäl deltagande till Stefan.
Barn och unga
Sjung och gung för barn ca 0-4 år: Ledare Fredrik Erlandsson. Torsdagar kl. 9-11, sångstund ca 9.30. Fika
efteråt.  

ÅBO Ta kontakt!

Vi finns här för dig!

I händelsekalendern på www.abosvenskaforsamling.fi/evenemang finns information om den
aktuella verksamheten.
Kontaktuppgifterna till alla medarbetare finns på
www.abosvenskaforsamling.fi/kontakt. Ta gärna kontakt om du t.ex. önskar en virtuell kaffepaus med någon
av medarbetarna, gå på en promenad eller ha någon att
prata med per telefon. Om du inte har tillgång till internet, ring församlingsbyrån 040-3417 458 för mera information, församlingsbyråns telefontid; mån, tis och tor
kl. 10–12 och 13–15, ons. kl. 13–15 och fre. kl. 10–12.
Diakonimottagningens telefontid på tis. kl. 9-11 för
dig som bor öster om Aura å och på tor. kl. 9–11 för dig
som bor väster om Aura å, 040-3417 460.
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Tisdagsklubben tisdagar kl. 18-19.30 för åk 1-4.
Avslutning 1.6: Ledare: Tindra Karlsson, Jennifer Sundberg
och Jens Rosenberg.  

KOLU M N E N

Barn- och ungdomskörer
Kvinten åk 1–4: onsdagar kl. 13-14 i Södersunda skola
Tonikan åk 1–2: tisdagar kl. 14-15
Dominanten åk 3–4: torsdagar kl. 14-15
Jomala Joy åk 5–9: torsdagar kl. 15-16.15
Vuxenkörer
Laudamus damensemble: onsdagar kl. 17.30-19
S:t Olofs kyrkokör: torsdagar kl. 18-20.30
Övrig verksamhet
Missionssyföreningen: tisdagar kl. 12.30-14.30
Herrlunch: tors. 6.5 kl. 12. Anmälan till kansliet senast
tisdag 4.5.
Meditativ sång: med Henrika Lax, mån 3.5 kl. 19-20 i
kyrkan

MARIEHAMN

Helgfria vardagmornar: morgonbön/meditation i S:t Görans kyrka kl. 08.30-08.50.
SÖ 02.05 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans kyrka. ENDAST
livestreaming på församlingens Facebook-sida.
TI 04.05 kl. 17-19: S:t Görans kyrka är öppen för besök,
kvällsbön kl. 19.00.
ON 05.05 kl. 14.00: Önskepsalmen, ENDAST livestreaming på församlingens Facebook-sida.
TO 06.05 kl. 12-14: S:t Görans kyrka är öppen för besök.
SÖ 09.05 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans kyrka. ENDAST
livestreaming på församlingens Facebook-sida.
TI 11.05 kl. 17-19: S:t Görans kyrka är öppen för besök,
kvällsbön kl. 19.00.
ON 12.05 kl. 14.00: Önskepsalmen, Endast livestreaming
på församlingens Facebook-sida.
TO 13.05 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans kyrka. Mässan
livestreamas på församlingens Facebook-sida.
TO 13.05 kl. 12-14: S:t Görans kyrka är öppen för besök.
Med reservation för ändringar.

SUND-VÅRDÖ

Söndag 2.5 kl. 11.00: Högmässa i Vårdö kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund.
Söndag 7.5 kl. 11.00: Högmässa i Sunds kyrka. Outi
Laukkanen, John-Adam Sjölund, Kati Juntunen.
Tisdag 11.5 kl. 14.00: Tillsammans-träff vid Solkulla gård,
Emkarby. Vi samlas utanför, parkering finns nära växthuset/
caféet. Församlingen bjuder på kaffe och något sött till.
Med reservation för ändringar.
https://www.sund-vardoforsamling.fi

PAULIINA KITTILÄ

Våga låta rötter växa
Rötter är skapade att växa.
Rötter är skapade att gå djupt, stöda,
ge stabilitet och vara orubbliga.
Dina rötter växer djupa, växer starka, växer tjocka, växer vida.
Du kan inte röra dig, hur mycket du än vill
och försöker, så kan du det inte.
Du är stadigt fastvuxen, även mot din vilja.
Men det är där dina rötter växer. Det är där
tillväxten sker.
I väntan, i stillheten, under marken, utom synhåll.
På det stället kommer snart ett träd att växa,
ännu senare en skog.
Allt på grund av att du hade tålamod att
låta dina rötter växa.
FÖR NÅGRA månader sedan skrev jag det
här i min dagbok. Snön hade just börjat
smälta, men det var alltför tidigt att kalla
det vår. Jag fascinerades av tanken att alla rötter funnits kvar hela vintern någonstans djupt under all snö, trots att vi inte sett några löv på träden eller sett några
växter blomma.
DET PÅMINDE mig om hur lätt det är att
njuta av naturen som grönskar och av allt
vackert som växer fram, men samtidigt glömma allt det som sker under ytan. Alla de rötter som växer, ger näring och som är förut-

sättningen för att något ska synas över huvud taget.
Jag tror att det är likadant med oss, att vi
lätt gläds och firar tillväxten i vårt liv. Firar det som blomstrar och syns utåt i oss. I
vårt framåtsträvande samhälle glömmer vi
lätt vikten av att låta våra rötter växa, för
det kräver mod och tålamod att våga stanna upp och låta dem göra det. Men det är
en förutsättning för att vi ska växa starka
och livskraftiga.

»Var har jag låtit
mina rötter växa
under det här året
och vilken frukt
kommer de att ge?«
DET SENASTE året har tvingat oss att stanna upp. I allt det tunga som året fört med sig,
har det även tvingat oss att låta våra rötter
växa. Var har jag låtit mina rötter växa under det här året och vilken frukt kommer
de att ge?
Växter har en säsong och jag vill tro att
det vi vågat låta växa under ytan i år kommer blomma då det är säsong för det. Psalm
1:3 säger: ”Han är som ett träd som växer
vid flodstranden, som bär sin frukt i rätt
tid och vars löv aldrig vissnar. Han lyckas
med allt han gör.”

Pauliina Kittilä är en kreativ själ och jobbar som informatör i Petrus församling.
Den här kolumnen är inlånad från lokalsidorna för Helsingfors.
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ÅBOLAND-ÅLAND
Han saknar
gemenskapen

Svante
Lindblom har
hittat sin plats
i församlingen.
FOTO: STEFAN ÄNG

Svante Lindblom är medlem i Jomala
församlings gudstjänstgrupp – tack vare
det har han kunnat gå i kyrkan också
under coronaåret.
TEXT: SOFIA TORVALDS

JOMALA Gudstjänstgrupperna i Jomala församling grundades då Kent Danielsson var
kyrkoherde där.
– Det grundades gudstjänstgrupper på andra håll då, och han tyckte vi skulle nappa
på. Jag tyckte det lät roligt att få medverka i
gudstjänsten, så jag gick med, berättar Svante Lindblom i Jomala.
Gudstjänstgrupperna i Jomala samlade
människor som ville medverka i gudstjänsten till exempel med textläsning och böner.
De brukade samlas någon vecka före gudstjänsten och planera den.
– Kent betonade att idén är att en gudstjänst
inte är en enmansshow. Det är inte så att prästen uppträder och de andra är åskådare. Alla
kan medverka och bidra på olika sätt, säger
Svante Lindblom.

»Kyrkan har varit ett
andligt hem för mig.«
”Vi har alla olika gåvor”
Numera har en del gruppdeltagare fallit bort
men många finns fortfarande kvar. Coronapandemin förändrade också upplägget.
– Vi har ju inte kunnat träffas och planera, men jag har blivit kontaktad och fått frågan om jag kan delta. Ibland har det bara varit jag och prästen.
Svante Lindblom tycker om att känna sig
delaktig.
– Vi har ju alla olika gåvor. Jag prövade på
att sjunga i kör, men märkte att det inte var
min grej. För mig känns det bättre att läsa en
text. Det är fint att olika människor kan delta på olika sätt.
Varför tycker du om att gå i kyrkan?
– Det har jag haft som vana ända sedan jag
var barn. Jag har alltid haft min tro. Kyrkan
har varit ett andligt hem för mig.
Svante Lindblom växte upp i en familj som
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var kyrkligt aktiv. Under de aktiva arbetsåren
gick han inte så ofta i kyrkan.
– Men jag tappade aldrig vanan helt och
under de senaste åren har jag varit aktivare.
Under coronaåret har han märkt hur viktig
vanan att gå i kyrkan har blivit för honom.
– Jag har saknat gemenskapen. När man varit van med att vara delaktig i något saknar
man det när det inte längre är möjligt. Och det
är inte riktigt samma sak att följa med gudstjänsten på nätet …
Men tack vare att han varit med i gudstjänstgruppen har han ju fått gå en del i kyrkan ändå.
– Jag har fått chansen att vara med trots att
kyrkan varit stängd för de flesta.

Svante Lindholm
Uppvuxen i Geta, bor i Jomala.
Pensionär sedan fyra år tillbaka. Har jobbat
som laboratorieanalytiker, med bakterieanalyser av livsmedel och vatten. ”Jag är en väldigt
analytisk person.”
Gör på fritiden: Jobbar gärna i trädgården.
Tycker också om att skriva, och har bidragit
med en saga i senaste Sankt Olof, den åländska årsboken för kyrka och kultur.
Är sekreterare för Den inre oasen, den förening som ska färdigställa en retreatgård i Sund
på Åland.
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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. Ansvarig redaktör: Pian Wistbacka, narpes@kyrkpressen.fi,
tfn 040 831 5797. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna.

Ser framåt mot
öppnare tider
Coronatiden har varit utmanande för både
klienter och personal på serviceboendena.
Kurt Högnäs tycker ändå inte att tillvaron
känts alltför kämpig.
TEXT: PIAN WISTBACKA
KRISTINESTAD På Kristinahemmet i Kristinestad bor Kurt Högnäs. Hans fru Gunnel
flyttade till serviceboendet redan 2018. Själv
flyttade han in för ungefär ett år sedan, precis när coronapandemin slog till. Han tar situationen med ro.
– Visst är det lite besvärligt, men inte skulle jag tillmäta coronan alltför stor betydelse.
Det är mest fråga om att man är försiktig och
passar på vad man sysslar med, säger han.
Paret Högnäs har trivts bra på Kristinahemmet. Men när man har hunnit fylla 90 som
Kurt Högnäs förändras livet och tar nya spår.
– När man är så här gammal så är ingenting
perfekt. Man måste vänja sig vid att krafterna
inte räcker till hur länge som helst.
Kurt Högnäs arbetade som språklärare
i Kristinestad i över 30 år. Han är också en
uppskattad poet som gett ut totalt 19 diktsamlingar sedan han debuterade med Början av liv
1955. Hans senaste bok, Någon gav vinden ton,
kom ut så sent som hösten 2020.
För en tänkande och skrivande person blir
tillvaron sällan enformig. Så inte heller nu.
– Dagarna har aldrig varit långa för mig,
konstaterar han.
Han läser, gärna sådant som går på djupet.
Och dikter skriver han fortfarande, så som
han gjort i över 60 år.
– Det är det som ligger mitt hjärta närmast!
Jag skriver helt enkelt om det som känns meningsfullt just då.
Sina familjemedlemmar har de träffat regelbundet när restriktionerna medgett det.
– Anhöriga får komma och träffa sina nära
efter att de bokat tid, berättar Riitta Palmberg som är avdelningsskötare på Kristinahemmet. Vi har ordnat ett rum med plexiglas
mellan klienten och anhöriga där de anhöriga får träffa klienterna 15 minuter åt gången.
Gästerna behöver vara noga med att desinfiKYRKPRESSEN NR 9 • 29.4.2021

Med dikter
nära hjärtat.
Kurt Högnäs
senaste bok
Någon gav
vinden ton
utkom i fjol.
FOTO: LAURA
HAKALA

»Man måste vänja
sig vid att
krafterna
inte räcker till.«

cera händerna och använda mask.
Antalet besök per dag begränsas av att rummet måste städas och vädras mellan besöken.
– Det är tungt att klienterna inte får kramas och komma nära dem som besöker dem.
Vi har ju också dementa klienter här, och för
dem är det svårt att förstå varför man måste
sitta så långt ifrån varandra. Många hör dåligt, och när man bär mask är det inte heller
lika lätt att tolka ansiktet och minerna. Det
har varit jobbigt.
Nu ser alla fram emot att läget ska börja
ge med sig.
– Vi hoppas att vi så småningom kan gå ut
med klienterna, och att anhöriga kan umgås
utomhus med de boende. Nästa vecka har alla boende fått andra dosen av vaccinet, så då
borde det börja se ljusare ut.

Har församlingen kunnat vara närvarande?
– Församlingens andakter har varit på paus,
eftersom det inte varit möjligt att samlas i
grupper med fler än 6 personer fram till slutet av mars. Nu i april ändrades restriktionerna, så att 10 personer kan samlas, säger Riitta Palmberg.
– Men vi har alltid möjlighet att ta kontakt
med diakonissan eller prästen ifall en boende vill träffa någon från församlingen eller
blir sämre. Då kan enskild nattvard ordnas.
Och i påskas hade de som ville möjlighet att
delta i nattvarden. Vi hade det uppdelat så
att 5–6 personer i gången tog emot nattvarden i vår dagsal.
Den gången var också Kurt och Gunnel
Högnäs med.
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NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

Följande gudstjänster kan avlyssnas via internet;
https://www.korsnasforsamling.fi/
Sö. 2.5: Gudstjänst, Janne Heikkilä, Desere Granholm
(tillgänglig från kl. 14)
Sö 9.5: Gudstjänst, Janne Heikkilä, predikant Gösta
Sundelin från LFF (tillgänglig från kl. 14)
To. 6.5: Kort nattvardsmässa samt möjlighet till bön
och stillhet. Streamas ej. Förhandsanmälan behövs;
tel 044-4101821. Om det blir många anmälningar hålls
flera mässor efter varandra. Första mässan kl. 18.00.
Promenadgrupper till förmån för missionen.
Alla grupper startar kl. 09.30 förutom Molpegruppen
som startar enligt önskemål kl. 13.00.
Korsnäs Måndagar start 3.5, från församlingshemmet.
Harrström Tisdagar start 4.5 från Uf.
Molpe Onsdagar start 5.5, från bykyrkan.
Korsbäck Torsdagar start 6.5, från Korsbäck skola.
Baltikumvännerna är aktiva och samlar in hela och
rena kläder och husgeråd tisdagar fram till 4.5.21, kl.
13-18. Kaffebjudning för alla utomhus 4.5, som tack
för denna termin! Alla sorterare är speciellt välkomna
denna gång. Kom gärna och berätta om du är intresserad av att delta i sorterandet!

KRISTINESTAD

www.kristinestadssvenskaforsamling.fi
Munskydd rekommenderas vid gudstjänster och
förrättningar.
Sö 2.5 kl. 10: Gudstjänst i Kyrksalen i Lfds förs.hem.
Engström Markus, Martikainen Anna Karin.
Sö 2.5 kl. 12: Strömmad högmässa i Krs kyrka.
Engström Markus, Martikainen Anna Karin.
Lö 8.5 kl. 18: Helgmålsbön i Sby kyrka.
Siv och Inga-Lene.
Sö 9.5 kl. 12: Gudstjänst i Krs kyrka, skickas via ljudfil. Engström Markus, Martikainen Anna Karin.
Sö 9.5 kl. 15: Högmässa i Sideby kyrka.
Engström Markus, Martikainen Anna Karin.

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
OBS! Morgonandakt kl. 9.30 varje vardag i Kyrk-TV
och på nätet.
Veckans sång kl. 9.15 varje fredag på Instagram.
Veckans barnsång kl. 10 varje måndag på Instagram
och Facebook.
Su 2.5 klo 18: Lauluilta kirkkokanavalla. Heikkilä.

KORSNÄS/MALAX Veteraner

Veteranfest

Veteranfest för Korsnäs och Malax veteraner firades digitalt i år.
Festprogrammet bandades i Korsnäs församlingshem under medverkan av bland andra kyrkoherde Janne Heikkilä, diakon Hanna
Östman, barn- och ungdomsledare Jan-Ola Granholm och kantor Deseré Granholm. Arrangör Korsnäs kommun i samarbete med
Korsnäs församling, Korsnäs lågstadieskolor, Korsnäs 4H, Malax
kommun och Malax tv.
Festprogrammet kan ses fritt på webben på Malaxtv.fi från och
med söndag 25.4. kl. 12.

Närpes
Sö 2.5 kl 12: Gudstjänst. Jakobsson pred., Sundqvist
lit. Heikkilä.
Övermark
Sö 9.5 kl 12: Gudstjänst. Ingvesgård, Heikkilä.

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

Sö 2.5 kl. 14: Högmässa i Bergö kyrka med deltagare
enligt då gällande coronarestriktioner. Tornberg, Brunell.
Sö 2.5 kl. 14: Filmad gudstjänst från Malax kyrka,
sänds via Lokal-TV woch Malax kyrkliga samfällighets
Youtube-kanal.
Ti 4.5 kl. 19.05: Blott en dag, en serie samtal om liv
och tro, via Lokal-TV och Malax kyrkliga samfällighets
Youtube-kanal. I andra avsnittet samtalar Kristian
Norrback och Johanna Granlund om lutherläsande,
Lina Sandell och att vila vid löften. Bland annat!
Sö 9.5 kl. 14: Högmässa i Bergö kyrka med deltagare
enligt då gällande coronarestriktioner. Englund, Brunell.
Sö 9.5 kl. 14: Filmad gudstjänst från Malax kyrka,
sänds via Lokal-TV och Malax kyrkliga samfällighets
Youtube-kanal.

TO 6.5 kl. 13: Motion för mission torsdagar kl. 13 vid FH.
SÖ 9.5 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Tornberg, Lax.
Vi följer gällande restriktioner.
Gudstjänsterna visas på Malax-TV kl. 14 varje söndag
tills vidare.

PETALAX

Sö 2.5 kl. 12: Högmässa i Petalax kyrka med deltagare enligt då gällande coronarestriktioner. Tornberg,
Brunell.
Sö 2.5 kl. 14: Filmad gudstjänst från Malax kyrka,
sänds via Lokal-TV och Malax kyrkliga samfällighets
Youtubekanal.
Ti 4.5 kl. 19.05: Blott en dag, en serie samtal om liv
och tro, via Lokal-TV och Malax kyrkliga samfällighets
Youtube-kanal. I andra avsnittet samtalar Kristian
Norrback och Johanna Granlund om lutherläsande,
Lina Sandell och att vila vid löften. Bland annat!
On 5.5 kl. 13: Gravgårdstalko. Mer info i puffen.
Sö 9.5 kl. 12: Högmässa i Petalax kyrka med deltagare enligt då gällande coronarestriktioner. Englund,
Brunell.
Sö 9.5 kl. 14: Filmad gudstjänst från Malax kyrka,
sänds via Lokal-TV och Malax kyrkliga samfällighets
Youtubekanal.

MALAX

SÖ 2.5 kl. 10: Högmässa i kyrkan. Norrback, Lax.
TI 4.5 kl. 13: Motion för mission tisdagar kl. 13 vid KH.

NÄRPES På nätet

PETALAX Talko

Sång och andakt

Gravgårdstalko

Du har väl märkt att du kan lyssna till
veckans sång på Närpes församlings
Instagramkonto? En ny sång läggs
upp varje fredag. Veckans barnsång
hittar du på Instagram och Facebook
om måndagarna. Morgonandakt
firas kl. 9.30 varje vardag i KyrkTV
och på nätet.

Den 5.5 kl. 13 ställer Mats Holmberg
och Tomi Tornberg till med talko på
gravgården. Vi räfsar, städar upp efter
vintern och dricker kaffe med tilltugg.
Ta gärna med egna redskap! Vi vistas
endast utomhus och håller avstånd.
Välkomna på talko!
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Glad valborg!

KOLU M N E N

Valborg firas i Nordeuropa
bland annat till minne av
heliga Valborg.
Valborgsmässoafton, sista april
eller vardagligt valborg: En årlig
högtid som firas i Estland, Finland,
Lettland, Sverige, Tjeckien, Slovenien och Tyskland den 30 april eller
1 maj. Traditionen grundar sig på
den förkristna högtid som funnits i
Tyskland, men har senare kommit
att uppkallas efter kulten av den
heliga Valborg. Sedan 1400-talet
firas dagen till minne av det tyska
helgonet Sankta Walpurgis. Valborg
blev helgonförklarad den 1 maj.
(Källa: Wikipedia)

PER GÖTHELID

Livet är en gåva
DET VAR EN söndag eftermiddag i början på januari.
Pappa ringde och vi talades vid om det som hänt under
veckan, så som vi gjort så många gånger tidigare. Vi funderade på vilken kanal U-20 VM i ishockey visades på i
tv, och mycket annat. Allt var som vanligt.
Några timmar senare fick vi dödsbeskedet. Pappa hade
segnat ner på gatan under en kvällspromenad.
Så plötsligt kan ett liv vara slut. Gränsen mellan liv
och död kan vara otroligt tunn och skör. För hans del
blev det ett långt och innehållsrikt liv, men ändå var ingen av oss beredda.
Vi tar så mycket för givet. Vi tänker att allt ska fortsätta som det alltid har gjort. Så är det ändå inte. Livet förändras och våra dagar är räknade. Som tur är vet vi inte
när stunden är inne, och tack och lov för det. Men tänk
vad viktigt det är att vi ser dem som vi har i vårt liv. Livet är en gåva som vi ska förvalta, likaså gemenskapen
med våra nära och kära.

»Jag måste dagligen påminna
mig om att livet på jorden är
begränsat.«

KORSNÄS Barnkonst

GA-teckningar
På församlingens hemsida
www.korsnasforsamling.fi kommer
nya teckningar av barn i Korsnäs kommun att publiceras på temat: ”Vad kan
jag göra för en äldre människa.” Välkommen in och se på barnens alster!
På bilden syns en av de fina teckningar
som Korsnäsbarnen har ritat. Stöd
gärna insamlingen Gemensamt Ansvar,
som i år stöder fattiga äldre både i
Korsnäs, Finland och utomlands.
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I MITT JOBB som begravningsentreprenör ser jag döden varje dag, och jag har kontakt med sörjande som har
mist en nära släkting eller vän. Ändå har också jag lika
svårt att inte ta allt för givet. Jag måste dagligen påminna mig om att livet på jorden är begränsat.
För min pappas del finns det trots saknaden en stor
tacksamhet. Han rycktes upp direkt och behövde inte
ligga som ett paket på något hem.
Nu har vi insett att även ett virus kan sätta stopp för
att vi ska kunna umgås med varandra som vi har varit vana vid. Livet är bräckligt. Men vi behöver varandra – att kunna ringa och tala om allt och inget. Livet
förändras hela tiden, och vi behöver hjälp att inse det.
Ta inte allt för givet!

Per Göthelid är begravningsentreprenör i Närpes.
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SYDÖSTERBOTTEN
Iris Sjöberg
Bor: Bergö.
Gör: hembygdsforskar och skriver. Har
jobbat bl.a. som kyrkoekonom och diakon.
Familj: man, två barn, tre barnbarn.
Bergötips: ”Vandringsleden är väldigt fin,
och omändrad jämfört med hur den var till
en början. Den lever!”

Iris Sjöberg vandrar gärna ut till stranden.
– När man blickar västerut anar man
öppna havet. FOTO: MARIKA WARGH

På Bergö
är hon hemma
På Bergö finns gott om berättelser. Iris
Sjöberg samlar in och skriver ner dem.
TEXT: PIAN WISTBACKA
BERGÖ Bergöbon Iris Sjöberg upplevde en riktig Saltkråketillvaro som barn.
– Jag är uppvuxen längst ute i havet.
Min pappa jobbade på Rönnskär lotsstation, och där tillbringade vi somrarna. Vi flyttade ut sista maj och hem
sista augusti där jag gick i skolan i
byn. Till Rönnskär längtade jag! Vi
lekte, simmade, rodde och åkte ut till
fartygen.
För Iris Sjöberg och hennes man,
infödd Bergöbo också han, var det ett
självklart val att söka sig tillbaka till
hemön efter studierna. Hon är utbildad reklammerkonom vid Svenska
köpmannaläroverket i Helsingfors.
– Jag blev glad när man uppmanade
mig att söka tjänsten som kyrkoekonom i Bergö församling.
Hon arbetade inom församlings-
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ekonomin i över tjugo år och trivdes
med det. Men till sist kom en punkt
när det sade stopp.
– Jag åtog mig kanske för många
uppgifter. I en liten församling med få
anställda måste uppgifterna fördelas
på dem som finns. Folk kunde ringa
nästan mitt i natten – och jag svarade.
Jag tänkte att något hade hänt. Och
för personen som ringde var det ju viktigt att få tag i någon.
Hon beslöt att säga upp sig och
pendlade ett tag till olika jobb i Solf
och Vasa. Sedan gick hon en kurs till
skolgångsbiträde och arbetade på skolan i Bergö som assistent. Före pensioneringen 2013 jobbade hon som diakon i församlingen i sex år.
– Det var en rolig tid! Det bästa är
människorna man träffar. Jag har ock-

så haft lyckan att ha bra arbetskamrater och chefer.
Under många år var hon ett av församlingens viktiga ansikten utåt.
– Det händer sig faktiskt fortfarande att folk ringer och frågar mig om
församlingsärenden: Hur gör man?
Vem kan man vända sig till?
Bergö församling är minst i Borgå
stift med sina knappt 400 medlemmar. Byn har ett starkt föreningsliv
och god sammanhållning.
– Folk samarbetar bra här! Det finns
människor med idéer och framåtanda, och återflyttare som aktivt engagerat sig i olika ärenden. Var och en
kämpar för det som de tycker är viktigt och som de tycker behövs i byn.
Vi är glada över att det finns så mycket service som det finns på en liten ort
som det här.

”Det finns så mycket där man står!”
Iris Sjöberg har varit en mångsysslare
i förenings- och hembygdssammanhang, men har trappat ner på senare
år. När hon blev tillfrågad om att vara med i en grupp som samlar in material inom projektet Människan och
landhöjningen kunde hon ändå inte
tacka nej. Projektet har som mål att
ta fram Kvarkens skärgårds kultur-

historiska berättelse.
– Jag hittar hela tiden nya saker
som jag tycker man kan forska i. ”Det
här har jag inte hört berättas om”,
tänker jag. Det finns så mycket där
man står! Och om man bara öppnar
munnen och frågar så kommer det
fram mera.
Hon har alltid tyckt om att skriva.
Dikter är en favorit.
– Jag hör till den utdöende sorten
som skriver på rim. När jag guidade
i kyrkan frågade någon om jag inte
kan läsa någon av mina egna dikter.
Jag sökte och sökte, men tyckte inte
att jag hittade något som dög att läsa i kyrkan.
Så kom dikten Helgmålsringning
om hemöns lilla kyrka till. Den avslutande tredje versen lyder så här:
Från havet lägrar vindar sig
på saltstänkt kyrkogård.
En bister nordan sveper in
runt sjöfolks minnesvård.
Här huttrar vi i minsta fläkt
från syd och ost och väst.
Men helgedomen finns för oss
i vardag, sorg och fest.
Jag sjunger tyst och tyst jag ber
Ditt evangelium
i heligt kyrkorum.
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Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Korsholm utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Ansvarig redaktör: Ulrika Hansson, ulrika.hansson@kyrkpressen.fi,
tfn 040 831 6788. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna.

Svårt förstå
vi och de-känslan
Sedan Henriette Fors flyttade till Jeppo
från Danmark har hon varit aktiv i församlingen. Nu är hon ordförande för områdesgruppen, där hon vill jobba speciellt
för barnen.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
NYKARLEBY Hon växte upp i ett jordbrukarhem på Östjylland nära Århus i Danmark. Kärleken förde henne till Jeppo för 18 år sedan.
– Jag träffade min man i Australien där vi
bägge deltog i ett utväxlingsprogram för unga
inom lantbruket, säger Henriette Fors.
Själv valde hon att studera konst och är utbildad bildkonstnär. Just nu jobbar hon för
Evangeliföreningen med att illustrera tidningen Barnavännen och med att rita och måla
söndagsskolmaterial till Kenya.
– Jag växte upp i ett kristet hem och sjöng i
kyrkokören som barn. Men jag hann inte vara speciellt aktiv i församlingen. Jag var mera aktiv i väckelserörelsen.
Hur skiljer sig församlingslivet i din hemförsamling från det i Jeppo?
– Här i Jeppo märks det mer att församlingen är en naturlig del av samhället. Nästan alla har gått i dagklubben som barn. Det finns
inga daglubbar i Danmark. Där är det mera
väckelserörelserna som står för barnverksamheten. Skola och församling har också ett bra
samarbete här i Jeppo.
Precis som i Finland uppfattas väckelserörelserna i Danmark generellt som mera konservativa än kyrkan.
– På orter där en väckelserörelse är starkt
närvarande kan de ha en egen församling,
en så kallad valförsamling, som valt sin egen
präst. Den fungerar inom folkkyrkan men
församlingen bekostar prästens lön. De två
församlingarna på orten fungerar vanligtvis
så pass åtskilda att man undviker konflikter.
I Danmark är det inte heller vanligt att inleda församlingsrådets möten med bön och
avsluta med välsignelsen.
Någon större kulturchock med att bosätta sig i Jeppo har Henriette Fors inte upplevt.
– Det tog lite tid att lära sig förstå dialekten.
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Henriette Fors
upplever det
meningsfullt
att påverka
församlingen
genom områdesgruppen.

»Barnen
är vår
framtida
församling.«

Men jag kom ganska snabbt med i kyrkokören och i församlingens mamma-barngrupp.
Sedan dess har hon varit aktiv i församlingen.
– Jag tycker det är viktigt att engagera sig.
Våra barn har varit med ända från mamma-barngruppen och fortsatt i dagklubben,
junior- och ungdomsgruppen. Det är naturligt att jag som förälder är med och påverkar.
Hon hann verka som suppleant redan medan Jeppo var självständig församling. Innan
kapellråden lades ner hösten 2020 var hon ordinarie i rådet. Nu finns det i stället en områdesgrupp för varje kyrka i Nykarleby och Henriette Fors är ordförande för gruppen i Jeppo.
– Det tar tid att få känslan av gemenskap i
den nya församlingen. Vi är en bra bit på väg
men vi är inte riktigt där ännu. Det gäller både för församlingsmedlemmar och -anställda att lära sig att vi måste röra på oss. Vi och

de-känslan sitter djupt. Som inflyttad har jag
lite svårt att förstå den.
Hon tycker det är meningsfullt att vara med
i områdesgruppen och påverka församlingen.
Just nu diskuterar områdesgruppen i Jeppo
hur informationsgången inom församlingen
kunde bli snabbare och hur man ska kunna
svara på folks längtan efter gemenskap när
samhället öppnar upp igen. Dessutom är en
ny församlingsstrategi på gång.
– Vi har nästan 40 barn från Jeppo, Pensala och Markby i junior så det gäller att ha
tillräcklig med resurser för det. Jag ser gärna
att man också framöver satsar på barn, ungdomar, unga vuxna och småbarnsföräldrar
och ordnar kurser för småbarns- och tonårsföräldrar. Barnen är vår framtida församling.
Den här artikeln är inlånad från de lokala sidorna för
Pedersöre.
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Allt är fyllt av liv
Att få ta del av Kaj Löfviks naturintresse är
en njutning i såväl ord som bild. Den här
dagen skriver han på Facebook: ”Sol och
värme för en frusen trädgård är som kärlek
för en frusen själ, plötsligt är det som var
snö och is ett blommande paradis.”
TEXT : LILIAN WESTERLUND
KORSHOLM Kaj Löfvik berättar att han är född
i Vasa, men bor numera tillsammans med hustrun Paula och familjen i Veikars. Hans odlingar finns vid fruns barndomshem i Staversby.
– Vi bor på ena sidan av Kyro älv och odlar på
den andra. Fågelvägen är avståndet kort, men
med bil blir det en lite längre bit, säger han.
Han berättar att hans intresse för natur och
odling kom sig av att hans föräldrar då han
var omkring ett år gammal köpte en sommarstuga i Södra Vallgrund.
– Mamma är mycket intresserad av odling
så vid stugan försökte vi anlägga trädgårdsland mellan stenar och stubbar, berättar han
och tillägger att han lärde sig hur viktig god
odlingsjord är.
– Vi komposterade tång och grävde ut utdöda myrstackar och använde oss av det. Hela uppväxten tillbringade jag helger och lov
ute vid stugan.

Intresset blev ett yrke
Småningom utbildade han sig inom sitt intresseområde, först till trädgårdsmästare och sedan till hortonom, och blev också yrkeslärare.
– Jag har bland annat jobbat som församlingsträdgårdsmästare åt Korsholms svenska
församling i åtta år. Jag jobbade också som lärare på trädgårdsskolan i Gamla Vasa, men
upplevde att utbildningen hotades av nedläggning och att jag fick arbeta motströms, vilket
höll på att bränna ut mig.
Han längtade efter att få arbeta på heltid
med odlingarna vid gården i Staversby och
valde att säga upp sig.
– Det har varit jättefina år och jag har aldrig ångrat mig. Jag har inte så stort socialt behov av kollegor utan trivs bra med att jobba
självständigt, men eftersom arbetet inte ger så
mycket pengar brukar jag också ta emot ströjobb i olika omfattning och har bland annat
arbetat som morris- och eftisledare i Veikars.
Just nu jobbar jag som handledare vid Optima.

Med odling närmast hjärtat
Kaj beskriver det som att det är odling hans
hjärta brinner för.
– Ibland har jag funderat på att utvidga verksamheten på gården, men inser hur mycket
arbete det medför att odla större mängder ex-
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empelvis för försäljning. Jag vill odla i liten
skala och arbeta för hand. Så jag odlar mest
för husbehov.
Kaj trivs med att ha en konkret fysisk kontakt med naturen och odlingsjorden.
– Då jag odlar känner jag särskilt starkt att
jag är en del av Skapelsen, säger han. Jag njuter av årstidernas växlingar, skiftningarna i
väderleken, dofterna. Att odla är en multidimensionell upplevelse och jag känner hur jag
blir en del av platsen. Som stadsbo kunde jag
uppleva mig som rotlös, men odlingen rotar
mig i Staversby.
Han erkänner att själva skörden inte alltid
är målet med odlingen.
– Jag kan njuta av en sådan sak att jorden
blir allt lättare att bearbeta för varje år. Det
är en stor glädje. Jag strävar efter att på alla
sätt jag kan öka den biologiska mångfalden.
Vi människor har ett stort ansvar för livet på
jorden och jag vill bidra till det. Jag har restaurerat gamla betesmarker där jag låter någ-

ra får gå och beta, jag håller dem öppna, jag
höbärgar ängarna och sysslar samtidigt med
landskapsvård.

Också en miljöaspekt
Han berättar också om sitt intresse för olika
odlingssätt och -metoder och att han tänker på
miljön till exempel genom att öka humushalten i jorden, vilket gör den bördigare. Att köra ner organiskt material i jorden, regenerativ odling, gör odlingsjorden till en kolsänka,
vilket bidrar till att minska växthuseffekten.
Det ser han som en stor potential i jordbruket.
– Jag tillverkar också egen träkol som jag laddar med näring exempelvis i utedasset och sedan använder i jorden. Jag har provat på kompostering och använt komposten som växtunderlag till exempel för squash. Täckodling
är en intressant odlingsmetod där jorden hålls
fuktig under odlingssäsongen och man kan
använda gräsklipp och annat organiskt material.
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– Det var välgörande att sätta fokus på något
utanför ens egna tankar och att se resultat av
ens arbete. Allt är fyllt av liv – också om man
själv inte känner det så just då, säger Kaj Löfvik.

KOLU M N E N

FOTO: PRIVAT / KAJ LÖFVIK

Han berättar att han också har bärbuskar
och äppelträd och sår ettåriga sommarblommor både för ögonfröjd och för att de lockar
till sig fjärilar och andra insekter.
– Jag tror nog också på att det estetiska i en
trädgård är välgörande. Samtidigt är till exempel solrosor och kryddväxter som mynta
också bra växter att odla för fjärilarnas skull.
Jag odlar utan bekämpningsmedel och då är
det bra med så stor biologisk mångfald som
möjligt eftersom många insekter och fåglar
hjälper till att minska antalet skadegörare i
odlingarna.

Naturens helande krafter

Han tänker sig också att maten är en stor
del av familjens konsumtion och att odling
av en del av maten känns som en miljövinst.
– Maten produceras nära hemmet och behöver inte transporteras långa vägar. Det känns
bra att äta mat man själv har odlat, kanske kan
man säga att sådan mat är ännu mera välgörande. Man vet hur den är odlad och har ett
sorts förhållande till växterna.

På tröskeln till odlingssäsongen
Just nu har odlingssäsongen inte riktigt tagit fart ännu.
– Vi har sått tomatplantor, förkultiverar olika kålsorter och förgror potatis. Det första gröna som sticker upp är alltid lika roligt att se.
Potatisen är den viktigaste grödan.
– Det ger mycket då man odlar potatis. Den
ger god skörd, mättar så mycket mera än exempelvis sallad och utgör stommen i maten.
Målet är att vara helt självförsörjande på potatis och kunna äta egen potatis året om.
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Senaste år var på alla sätt tungt då äldsta sonen drunknade under en utlandsresa.
– Jag visste inte hur jag skulle orka med odlingarna. Men så tänkte jag på att han också
tyckte om att odla och ofta var med mig och
hjälpte till, planterade äppelträd och så vidare. Och så tänkte jag att han knappast skulle
vilja att jag skulle ge upp och sluta odla. Att
fortsätta odla var på sätt och vis ett sätt att få
vara nära min son.
Kaj berättar att han småningom märkte hur
arbetet med odlingarna fungerade som en terapi som gav honom nya krafter och tröst i den
svåra situationen.
– Det var välgörande att sätta fokus på något
utanför ens egna tankar och att se resultat av
ens arbete. Allt är fyllt av liv – också om man
själv inte känner sig sådan just då.
Han funderar att det nog kunde vara bra
för nutidsmänniskan att jorda sig konkret genom odling.
– Då man odlar befinner man sig i en särskild rytm eller ett naturligt tempo. Förhållandena som råder styr rytmen, som biologiskt sett passar oss människor bättre än det
uppskruvade tempo vi ofta lever vårt liv i. Då
det regnar, regnar det och det är bara så det
är. Då får man vänta tills det slutar.
Han beskriver sig som högkänslig och blir
trött när det är mycket ljud omkring honom.
– För mig är det en lugnande och återhämtande miljö att vara nära naturen. Naturen
har verkligen en helande och hälsofrämjande inverkan på oss människor.

LILIAN WESTERLUND

Vårskriket
I BERÄTTELSEN om Ronja Rövardotter beskriver Astrid
Lindgren hur Ronja varje vår upphäver ett vårskrik som
ljuder genom märg och ben. Jag känner en stark samhörighet med Ronja – det är kanske inte den första vårdagen, ens här i våra trakter, men också jag känner för att
ta i ända från tårna och vårskrika!
FÖR MIG KÄNNS det viktigt att hitta hållpunkter för
tron i vardagslivet. Jag tänker ofta på var Gud syns i allt
runt omkring mig eller hur min tro kan komma till uttryck i en viss situation. Ibland är det lätt att se Gud i
omvärlden, på en hänförande vacker plats, i en mötande människa eller också hör man hans röst i en sång.
Ibland känns det som att Han är långt borta och svårare att upptäcka.

»Också jag känner för att ta
i ända från tårna och vårskrika.«
NU ÄR DET VÅR och aldrig är väl Guds nåd så påtaglig? Det är kanske aldrig annars så lätt att se hela kristendomens budskap gestalta sig framför våra ögon.Tänk
vilket hopp som ryms i våren, tänk vilka nya möjligheter! Nytt liv spirar i alla dess former och allt börjar om
från början! Det som vissnade ner och dog letar sig upp
i små grönskande skott.
TÄNK PÅ ATT lägga märke till varje litet rabarberblad
som skrynkligt kikar upp, varje liten gullviva och varje
litet gräslöksstrå! Lägg märke till träden som knoppas
och mössöronen som snart slår ut. Och om du som jag
bor i Skären så ska du sluta ögonen och lyssna till ”vitfåglarna” som blir allt fler – vårens ljud – och kanske också du vill göra mig sällskap i ett riktigt vårskrik! För nu
är den symboliska och löftesrika våren här!

Lilian Westerlund är mångsysslare i Replots
församling.
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KORSHOLM Vårhälsning

Musikskolans vårmatiné
Musikskolans elever samt Körskolan avslutar sin vårtermin genom att skicka
en virtuell vårhälsning åt er alla! Hälsningen består av barnens framträdande
samt en kort andakt med Rune Lindblom. (På bilden ser vi Körskolans videoinspelning i full gång med Tommy Rannanpää bakom kameran!)

KORSHOLM

Musikskolans virtuella vårhälsning: to 29.4 kl 18. Elevframträdanden samt andakt med Rune Lindblom. Sänds på Facebook samt Youtube.
Gudstjänst: sö 2.5 kl 11 från kyrkan. Mats Björklund och Ann-Christine Nordqvist-Källström.
Gudstjänst: sö 9.5 kl 11 från kyrkan. Emilia Kontunen och Ann-Christine Nordqvist-Källström.

KVEVLAX

Gudstjänst: sö 2.5 kl.10. Kass, Andrén. Irene Larsson och Febe Backman-Witting medverkar med sång.
Mathjälpen: ti 4.5 kl.10 i drängstugan. Utdelning av matkassar. (Om du inte
kommit tidigare – ring diakonissan före så vi vet antal, tel.nr. 0440462312).
Gudstjänst: sö 9.5 kl.10. Kass, teol.stud. Johannes Westö, Lithén.
Mathjälpen: ti 11.5 kl.10 i drängstugan. Utdelning av matkassar.

Hälsningen sänds 29.4
kl. 18 på Korsholms
svenska församlings
Facebook-sida samt
Youtube-kanal, och på
Korsholms församlings
musikskolas Youtube-kanaler! Vi önskar er
en fortsatt härlig vår!

SOLF Försäljning

REPLOT

Gudstjänst: sö 2.5 kl.10 i Replot. Byskata, Wargh. Efteråt möjlighet till enskild
nattvard.
Gudstjänst: sö 9.5 kl.18 i Replot. Lit. Vesterlund, pred. Galls, Wargh.
Gudstjänst: to 13.5 kl.13 i Björkö. Svevar, Wargh.
Gudstjänsterna från Replot strömmas på vår FB-sida.

SOLF

Gudstjänsterna strömmas via Facebook!
Gudstjänst: sö 2.5 kl 10 med Ruth Vesterlund och Yngve Lithén.
Gudstjänst: 9.5 kl 10 med Ruth Vesterlund och Heidi Lång.
Lovisas missionsstuga är öppen: varje lördag kl 11-14. Välkommen och fynda!

Mjödförsäljning i Lovisas
missionsstuga på första maj
Välkommen och köp hemgjord mjöd till Lovisas
missionsstuga på första maj kl. 11–14! Mjöden kostar 3 euro/flaska och intäkterna går till församlingens
missionsarbete. Glada vappen önskar Lovisas vänner!

KVEVLAX Praktikant

Teologistuderande
Johannes Westö gör
praktik i Kvevlax
Församlingen har under perioden 14.4–9.5 besök av teologistuderande Johannes Westö som
gör sin församlingspraktik i Kvevlax. Till teologistudierna vid allmänna linjer hör olika praktikperioder, varav en är en månads församlingspraktik.
– Målet är att lära känna hur församlingen är närvarande i människors liv.
Inte bara prästens uppgifter. Därför har jag fått vara med på olika människomöten under praktikperioden. Sedan hör vissa rena prästuppgifter till också,
säger Johannes.

SOLF Läger

Barnläger i sommar
Solfs församling ordnar två barnläger
i sommar, ett för de barn som går i
åk 1–3 (Juniorerna) och ett för dem
som går i åk 4–6 (”Chillarna”).
Juniorlägret ordnas på Kronvik lägergård 15–16.6 och är ett dagläger.
Busstransport ordnas till och från
lägret. På programmet står lek, bus
och simning men även t.ex. matlagning och rakettillverkning!
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Chill-lägret ordnas veckan därpå, 22–23.6 på Sommaröfort i Södra Vallgrund. Vi övernattar i tält och
gör vår egen mat utomhus. Också till
Sommaröfort ordnas transport.
Ta kontakt med Olof Jern för mera
information samt anmälan! Tel. 050
327 2774 eller olof.jern@evl.fi.
Välkomna med!

REPLOT Gudstjänst

Gudstjänst med Henry
Byskata i Replot kyrka
Söndag 2.5 kl.10 är det Henry Byskata som
predikar i gudstjänsten i Replot kyrka, och församlingens kantor Michael Wargh spelar. Gudstjänsten strömmas på vår Facebooksida så
logga gärna in och fira den med oss! Efter gudstjänsten finns möjlighet till enskild nattvard.
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JAKOBSTAD, KRONOBY,
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE

PÅ GÅNG
LOKALT

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

Maria Sjöblom omger
sig med växter och
blommor. Den här
ginkgo biloban är
hennes favorit.

Blommorna gav ny
relation till kyrkan
Uppdraget är att dekorera kyrkan. Maria Sjöblom
hör till en grupp som kallar sig blomsterflickorna.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
NYKARLEBY För åtta–tio år sedan
tog en grupp på fem, sex blomster
intresserade personer hand om att
förse kyrkan med blommor och deko
rationer. Lena Frilund var initiativta
gare till gruppen och Maria Sjöblom
blev blomsterflicka redan från start.
– Vi väljer blommor och andra de
korationer i kyrkan. Om det till exem
pel varit skördefest så har vi ett skör
debord. Vid midsommar, konfirma
tioner och andra högtider försöker vi
också tänka till, säger Maria Sjöblom.
Färgerna på blommorna väljer de så
att de ska stöda söndagens text.
– Det är ganska viktigt att ha koll
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på läget. Den vecka när det är min tur
att dekorera har jag kontakt med för
samlingen för att få reda på om det är
något speciellt på gång. Det är en gan
ska positiv uppgift.
De har fått fria händer att dekore
ra och en fastslagen budget.
– Man får tänka på hållbarheten,
plocka om och sorterar så att deko
rationerna räcker hela veckan.
Medan coronan begränsat försam
lingens verksamhet har gruppens
verksamhet minskat.
– Det ska nog vara blommor under
coronatider också, men de anställda
har tid att dekorera nu. Även om kyr

korummet står tomt för det mesta är
det att visa det vördnad när man hål
ler det snyggt och städat.
Maria Sjöblom har blommor i blo
det. Som nybliven pensionär har
hon nu fått mera tid för sina blom
mor. Sommartid plockar hon blom
mor till kyrkan ur sin egen trädgård.
– Mitt intresse för kyrkan, för det
som händer där och hur byggnaden
mår, har tagit fart i och med mitt en
gagemang i blomstergruppen. Jag har
fått en helt ny insikt i allt detta. Det
har gjort att jag upptäckt nya saker
omkring mig, men också i mig själv,
säger hon.
– Många gånger är jag i kyrkan en
sam på kvällen för att kolla att det är
fräscht där till nästa dag. Jag har fått
en helt annan relation till kyrkan.
I samband med att hon engagera
des som blomsterflicka blev hon ock
så kyrkvärd. Före det var hon inte alls
församlingsaktiv.
– Det ena gav det andra och den
vägen hittade jag till församlingen.
Därför tycker jag det är jätteviktigt
att man gör folk delaktiga och ger
dem uppgifter i gudstjänsten eller

i församlingen. Det finns uppgifter
åt olika människor, men man måste
kanske tänka till lite.
Hon ser engagemanget som en över
levnadsfråga för kyrkan.
– Av ekonomiska orsaker är det
självklart, för det kommer inte att fin
nas pengar för allt. Men jag tror ock
så att det motverkar medlemsflykten
från kyrkan. Många människor har ett
intresse och en önskan att vara med,
känna sig behövda och bli sedda.

»Jag har upptäckt
nya saker i mig
själv.«
Trots pensioneringen har Maria
Sjöblom inte gett upp kontakten till
sitt lärarjobb. Hon skriver läromedel
för Utbildningsstyrelsen på halvtid.
– Som klasslärare hade jag fysik och
kemi som specialämnen. Men sedan
2016 är de ämnena en del av omgiv
ningsläran i lågstadiet. Nu skriver jag
läromedel i fysik och kemi för årskur
serna sju till nio.
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PEDERSÖRE PROSTERI
JAKOBSTAD

LÖ 1.5 kl. 18.30: Familjefokus virtuellt från Församlingscentret, Annica Sundberg m.fl. Sänds via Meet.
Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
SÖ 2.5 kl. 12.00: Virtuell gudstjänst från Jakobstads
kyrka, Turpeinen, Wester. Bertel Widjeskogs gudstjänstgrupp. Sänds via församlingens Youtubekanal.
Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
MÅ 3.5, ON-TO 5-6.5 Diakonikansliet är stängt.
SÖ 9.5 kl. 12.00: Virtuell gudstjänst från Jakobstads
kyrka, Edman, Wester. Ulla Nyströms gudstjänstgrupp. Sänds via församlingens Youtubekanal. Länk
finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi

KRONOBY

Sö 2.5 kl 10.00 och 12.30 strömmad konfirmationsmässa: i Kronoby kyrka, Wallis, Kavilo, Smedjebacka,
Wiklund och Ahlberg.
Sö 2.5 kl 19.00 andakt och gemenskap: i Kortjärvi
byagård.
Sö 9.5 kl 10.00 strömmad gudstjänst: i Nedervetil
kyrka, Kavilo, Smedjebacka.

LARSMO

Gudstjänsterna och högmässorna strömmas från 2.5
via församlingens YouTube kanal Larsmo församling
live. Förändringar i församlingens verksamhet kan ske
med kort varsel. Aktuell information finns på församlingens hemsida.
Sö 2.5 kl. 10 Högmässa via YouTube: Lassila, Forsman, Tedh Ahlskog, välsignelse av unga ledare. Från
ca 11.00 är kyrkan öppen för nattvard i små grupper.
Sö 9.5 kl. 10 Högmässa via YouTube: Sjöblom, Forsman, sång Matilda Åkerlund. Från ca 11.00 är kyrkan
öppen för nattvard i små grupper.
Må 10.5 Pastorskansliet är stängt: p.g.a. personalens
planeringsdag.
To 13.5 kl. 10 Vinterskriftskolans konfirmation: Sjöblom, Forsman.
- kl. 12 Vinterskriftskolans konfirmation: Sjöblom,
Forsman.
- kl. 14 Vinterskriftskolans konfirmation: Sjöblom,
Forsman.

- kl. 18 Kvällshögmässa via YouTube: Lassila, Forsman, sång Marina Rintamäki m.fl. Från ca 19.00 är
kyrkan öppen för nattvard i små grupper.
Sommarskriftskolans (2020-2021) informationstillfälle den 3.5 är framflyttad till torsdag 20.5. Se närmare
information i nästa nummer av Kyrkpressen.

NYKARLEBY

Gudstjänster
Sö 2.5 kl 10 Gudstjänst: S:ta Birgitta, på Youtube-kanalen, Östman, Göran Näs.

Ons 5.4 kl 18 Veckomässa: Jeppo kyrka, Östman,
gruppvis max 10 pers, anm t 040 868 7047.
Sö 9.5 kl 10 Gudstjänst: S:ta Birgitta, på Youtube-kanalen, Edman, Ringvall.
On 12.5 kl 18 Veckomässa: Nkby fh, Anderssén-Löf,
gruppvis max 10 pers, anm t 040 868 7044.
To 13.5 kl 10 Gudstjänst: Munsala kyrka, på Youtube-kanalen, Anderssén-Löf, Lönnqvist.
Samlingar
Sö 2.5 kl 13 Kyrkkaffe: på Teams, ta en kopp varm
dryck och kom med hemifrån! Församlingens anställda och Håkan Granberg medverkar, länk på webben

JAKOBSTAD Läger

PEDERSÖRE Retreat

Barnläger på
Pörkenäs i juni

Enkel retreat
på Klippan

Jakobstads svenska församling ordnar
barnläger på Pörkenäs i juni. Program på
lägren är bl.a. lekar, bibelberättelsestund,
simning, pyssel, uteaktiviteter. 15–16.6 är
det läger för barn som gått på åk 1–3 och
16–18.6 för barn som gått på åk 4–6.
Anmälningen sker elektroniskt via
www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
senast 4.5. Frågor om lägret kan riktas till
ansvariga ledaren Annette Tallgren 0403100419.
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28–30 maj ordnas en enkel tyst retreat
runt ordet och bönen, brödet och
vinet. Deltagarna får en introduktion
till kristen retreat och möjlighet till
reflektion och fördjupning. Arrangörer
är Slef och Pedersöre församling.
Ledare är bland andra Jimmy Österbacka. Anmälan senast 9.5 via slef.fi
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PEDERSÖRE

och FB-sidorna.
On 5.5 kl 18.30 Årsmöte: Socklot bönehus
On 12.5 kl 14.30 Utantilläsning: Nkby fh, för Munsalao Jeppokonfirmander (smågr. 1-3).
To 13.5 kl 10-18 Pilgrimsvandring: Klippan Monäs (se
puff)
Lö 15.5 kl 6.15 Pilgrimsvandring: med fågelskådning,
start fr Funkis i Jeppo. L-J Sandvik. Anm senast 13.5 t
Monica 040 868 7053.
Vi uppdaterar annonseringen kontinuerligt. Följ med
på församlingens webbplats och FB-sidan!
www.nykarlebyforsamling.fi

NYKARLEBY Vandring

Pilgrimsvandring på
Kristi himmelsfärdsdag

Välkommen på minipilgrimsvandring torsdag
13.5 vid Klippan i Monäs! Vi startar kl. 10 från
Klippans lägergårdsparkering. Lunch ingår.
Vi avslutar med nattvardsgång vid Klippan
ca kl. 18. Andlig ledare är Boris Salo och
stigfinnare Roger Stråka. Deltagaravgift
30 € inklusive lunch. Anmäl dig senast
onsdag 5.5. Mer info och anmälan på
www.kyrkansungdom.fi, www.kredu.fi eller
vid KU:s kansli, tfn 045 234 8073. Arr. Kredu,
förbundet Kyrkans ungdom och Nykarleby
församling.
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Veckans andakt och veckans önskepsalmer
och sånger finns på Pedersöre församlings
Youtubekanal.
Lö 1.5: kl. 19. Helgsammankomst: Flynängens
bönehus, Staffan Snellman.
Sö 2.5: kl. 10. Högmässa: Pedersöre kyrka.
Svenfelt, Östman
- kl. 14. Webbsammankomst: Punsar bönehus. Per-Erik Häggman
- kl. 15 och 18 Helgsammankomst: Flynängens bönehus. Jarmo Makkonen
- kl. 18. Gudstjänst, strömmas via Youtube:
Esse kyrka, Portin, Pandey
- kl. 19. Högmässa: Purmo kyrka. Svenfelt,
Ellfolk-Lasén
On 5.5: kl. 9. Bönegrupp: Bennäs kyrkhem
- kl. 9.30. Bön: Purmo prästgård.
To 6.5 kl.18-20.30. Ungdomshäng: Purmo
kyrkhem, med spel, andakt, servering 2 e.
Sö 9.5: kl. 10. Högmässa, strömmas via
Youtube: Pedersöre kyrka. Portin, Ellfolk-Lasén
- kl. 10. Gudstjänst: Esse kyrka, Svenfelt,
Östman.
- kl. 14. Webbsammankomst: Punsar bönehus. Roger Pettersson
- kl. 15. Webbsammankomst: Flynängens
bönehus. Fredrik Snellman
- kl. 19. Gudstjänst, strömmas via Youtube:
Purmo kyrka. Portin, Östman.
On 12.5: kl. 9. Bönegrupp: Bennäs kyrkhem
- kl. 9.30. Bön: Purmo prästgård.
To 13.5: kl. 10. Högmässa: Pedersöre kyrka.
Österbacka, Östman.
- kl. 10. Högmässa, strömmas via Youtube:
Esse kyrka. Svenfelt, Ellfolk-Lasén.
- kl. 12. Högmässa, strömmas via Youtube:
Purmo kyrka. Svenfelt, Pandey.
- kl. 13. Söndagsskolavslutning: Flynängens
bönehus.

KOLU M N E N

MATS EDMAN

Känn ingen oro
”BORTA BRA men hemma bäst.” Så står det på en sten
utanför Kuddnäs, Zacharias Topelius barndomshem i
Nykarleby. Den är hämtad ur sången Lasse, Lasse liten.
Borta bra men hemma bäst. Så säger vi ofta när vi kom
mer hem. Ibland efter en kort resa på ett par dagar. Men
i alla synnerhet efter en längre resa. Kanske efter en hel
vecka på annan ort. Borta bra men hemma bäst. Det kan
handla om att dricka vanligt kranvatten, koka morgongrö
ten eller äta rågbröd. Vi bara njuter av hemmet och av att
sova i egen säng. Många gånger måste vi åka bort för att
få syn på det vi har. Man pratar ju om att bli hemmablind
när man inte ser allt det fina man har hemma.
Vi lever i en speciell tid då mycket färre reser än för
ett år sedan. Många flygplan står på marken. Det är fär
re bilar på vägarna eftersom allt fler jobbar hemifrån. I
takt med att allt fler får vaccin och samhället sakta och
men säkert öppnar igen kommer vi att uppskatta saker
och ting mycket mera än tidigare. Vi kommer att träffa
vänner och släktingar på ett helt nytt sätt och njuta av
gemenskapen som för en tid avbrutits. Det är inte sam
ma sak att tala i telefon som att umgås öga mot öga. Det
är inte samma sak att sitta framför datorn som att träf
fas i det verkliga livet. Vi har mitt i allt fått ett nytt per
spektiv på våra liv.
SEDAN HAR vi en annan vanlig känsla hos äldre per
soner och all synnerhet sjuka äldre.
Det handlar då om en förhoppning om att Gud ska ta
dem bort. Bort från oro och ångest, bort från sjukdomar
och ensamhet, bort från sorgen och saknaden.
Samtidigt en längtan hem. En längtan efter det himmel
ska hemmet där vi får vila ut efter vår jordiska vandring.
Och som präst förstår jag dem mycket väl. Det är en läng
tan som vi alla bär på i någon mån när livet känns tungt.
Och vad säger då Jesus? Jo ”Känn ingen oro, tro på Gud
och tro på mig.” Han säger att vi får lita på honom i alla
livets skeden. Han som har skapat oss är med oss också
här och nu. Han vill inte det onda som sker i vår värld.
Men det som sker tar han ta i sin hand och ger en me
ning. Så för oss handlar det om att vi ser det goda som
kommer att växa fram ur det till synes meningslösa som
en pandemi för med sig.

Mats Edman är kaplan i Nykarleby.
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Svårt förstå
vi och de-känslan
Sedan Henriette Fors flyttade till Jeppo
från Danmark har hon varit aktiv i församlingen. Nu är hon ordförande för områdesgruppen, där hon vill jobba speciellt
för barnen.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
NYKARLEBY Hon växte upp i ett jordbrukar
hem på Östjylland nära Århus i Danmark. Kär
leken förde henne till Jeppo för 18 år sedan.
– Jag träffade min man i Australien där vi
bägge deltog i ett utväxlingsprogram för unga
inom lantbruket, säger Henriette Fors.
Själv valde hon att studera konst och är ut
bildad bildkonstnär. Just nu jobbar hon för
Evangeliföreningen med att illustrera tidning
en Barnavännen och med att rita och måla
söndagsskolmaterial till Kenya.
– Jag växte upp i ett kristet hem och sjöng i
kyrkokören som barn. Men jag hann inte va
ra speciellt aktiv i församlingen. Jag var me
ra aktiv i väckelserörelsen.
Hur skiljer sig församlingslivet i din hemförsamling från det i Jeppo?
– Här i Jeppo märks det mer att församling
en är en naturlig del av samhället. Nästan al
la har gått i dagklubben som barn. Det finns
inga daglubbar i Danmark. Där är det mera
väckelserörelserna som står för barnverksam
heten. Skola och församling har också ett bra
samarbete här i Jeppo.
Precis som i Finland uppfattas väckelserö
relserna i Danmark generellt som mera kon
servativa än kyrkan.
– På orter där en väckelserörelse är starkt
närvarande kan de ha en egen församling,
en så kallad valförsamling, som valt sin egen
präst. Den fungerar inom folkkyrkan men
församlingen bekostar prästens lön. De två
församlingarna på orten fungerar vanligtvis
så pass åtskilda att man undviker konflikter.
I Danmark är det inte heller vanligt att in
leda församlingsrådets möten med bön och
avsluta med välsignelsen.
Någon större kulturchock med att bosät
ta sig i Jeppo har Henriette Fors inte upplevt.
– Det tog lite tid att lära sig förstå dialekten.
Men jag kom ganska snabbt med i kyrkokö
ren och i församlingens mamma-barngrupp.
Sedan dess har hon varit aktiv i försam
lingen.
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Henriette Fors
upplever det
meningsfullt
att påverka
församlingen
genom områdesgruppen.

»Barnen
är vår
framtida
församling.«

– Jag tycker det är viktigt att engagera sig.
Våra barn har varit med ända från mam
ma-barngruppen och fortsatt i dagklubben,
junior- och ungdomsgruppen. Det är natur
ligt att jag som förälder är med och påverkar.
Hon hann verka som suppleant redan med
an Jeppo var självständig församling. Innan
kapellråden lades ner hösten 2020 var hon or
dinarie i rådet. Nu finns det i stället en om
rådesgrupp för varje kyrka i Nykarleby och
Henriette Fors är ordförande för gruppen i
Jeppo.
– Det tar tid att få känslan av gemenskap i
den nya församlingen. Vi är en bra bit på väg
men vi är inte riktigt där ännu. Det gäller bå
de för församlingsmedlemmar och -anställ
da att lära sig att vi måste röra på oss. Vi och

de-känslan sitter djupt. Som inflyttad har jag
lite svårt att förstå den.
Hon tycker det är meningsfullt att vara med
i områdesgruppen och påverka församlingen.
Just nu diskuterar områdesgruppen i Jeppo
hur informationsgången inom församlingen
kunde bli snabbare och hur man ska kunna
svara på folks längtan efter gemenskap när
samhället öppnar upp igen. Dessutom är en
ny församlingsstrategi på gång.
– Vi har nästan 40 barn från Jeppo, Pen
sala och Markby i junior så det gäller att ha
tillräcklig med resurser för det. Jag ser gärna
att man också framöver satsar på barn, ung
domar, unga vuxna och småbarnsföräldrar
och ordnar kurser för småbarns- och tonårs
föräldrar. Barnen är vår framtida församling.
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I DIN FÖRSAMLING
Skicka era kyrkliga annonser till: annons@kyrkpressen.fi

PROGRAMMET
UNDER TIDEN
13.4–13.5

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

Glad valborg!
Valborg firas i Nordeuropa
bland annat till minne av
heliga Valborg.
Valborgsmässoafton, sista april eller
vardagligt valborg: En årlig högtid som
firas i Estland, Finland, Lettland, Sverige,
Tjeckien, Slovenien och Tyskland den 30
april eller 1 maj. Traditionen grundar sig
på den förkristna högtid som funnits i
Tyskland, men har senare kommit att
uppkallas efter kulten av den heliga
Valborg. Sedan 1400-talet firas dagen till
minne av det tyska helgonet Sankta Walpurgis. Valborg blev helgonförklarad den
1 maj. (Källa: Wikipedia)

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
ESBO

Församlingen finns här för dig!
Den samlande verksamheten sker tills
vidare i huvudsak på nätet. Du når alla
anställda per telefon och e-post. Mer
info: esboforsamlingar.fi/kontakt
Aktuell information om verksamheten
får du på esboforsamlingar.fi och på
sociala medier. Du kan också ringa till
församlingens kansli, 09 8050 3000,
vardagar kl. 9–13.
Streamade gudstjänster: sö 2.5 och
Mors dag 9.5 (gudstj. med små och stora), kl. 12.15 på https://www.facebook.
com/www.esboforsamlingar.fi. De kan
ses också efter sändningstidens slut
och utan egen Facebookinloggning.
Önskar du få nattvard? Kontakta pastor
Johan Kanckos, 040 513 0827, johan.
kanckos@evl.fi

KYRKPRESSEN NR 9 • 29.4.2021

Dagklubbarna för 2–5-åringar: Elektronisk anmälning till hösten senast 2.5
på esboforsamlingar.fi – anmälningstiden har förlängts! Klubbarna samlas
på förmiddagen 2–4 gånger i veckan.
Avgiften beror på antalet timmar/
vecka. Klubbarna börjar v. 33. De finns
på Carlberg i Gammelgård, Esbovikens
kyrka, Olars kyrka, svenska sidan, och
Esbo domkyrkas församlingsgård. Mer
info (klubbarna): Lisa Wentjärvi, 050
432 6861, lisa.wentjarvi@evl.fi.: Helena
Aitti-Lindberg, 040 763 6250, helena.
aitti-lindberg@evl.fi (klubbarna och anmälningen).
Barnpassning för småbarn:
Tisdagar 9.30-11 utomhus vid Sökö kapell (lekparken) och torsdagar 9.30–11
vid Mattby kapell. Anm. per SMS. Tisdagsgruppen Jenni Hietala, 050 475
0288 senast fredagen innan. Torsdagsgruppen Lisa Wentjärvi, 050 432 6861
senast måndagen innan. I meddelandet
bör barnens namn, ålder och föräldrarnas kontaktuppgifter finnas med.
Två barnledare är på plats. En familj per
gång får delta.

Saknar du någon att prata med?
Telefonvännerna ringer till dig under
onsdag förmiddagar och pratar bort en
stund. Vi behöver också nya frivilliga telefonvänner! Ta modigt kontakt! Anmäl
dig till Taina Sandberg, 040-547 1856
eller taina.sandberg@evl.fi.
Kundbetjäning tills vidare endast per
telefon och elektroniskt:
Esbo svenska församlings kansli, 09
8050 3000, esbosvenskaforsamling@
evl.fi, må–fre kl. 9–13. Esbo regioncentralregister, 09 8050 2600, keskusrekisteri.espoo@evl.fi, Esbo församlingars
bokningstjänster, 09 8050 2601, varauspalvelut.espoo@evl.fi, Esbo förs.
begravningstjänster, 09 8050 2200,
hautatoimisto.espoo@evl.fi, må–ti
kl. 9–15, on–to kl. 9-12, fre stängt.

GRANKULLA

Sö 2.5 kl. 12: Strömmad högmässa,
Daniel Nyberg, Heli Peitsalo. Direkt efter
mässan delas nattvarden ut fram till kl.
13.15.
Ti 4.5 kl. 9.30-10.30: Diakonimottag-

ning och brödutdelning i kyrkans aula.
Församlingen deltar i Miljöföreningens
skräptalko den 6.5. Om du inte vill
plocka ensam kommer någon av oss
anställda gärna tillsammans med dig
eller med din familj. Vi plockar en timme
mellan kl. 15-17. (Miljöföreningens jippo
pågår till kl. 19). Förfrågningar och förhandsanmälning (nödvändig p.g.a. coronan) till Sini Aschan: 050-432 9656, sini.
aschan@evl.fi.
Sö 9.5 kl. 12: Strömmad gudstjänst,
Ulrik Sandell, Barbro Smeds.
Ti 11.5 kl. 9.30-10.30: Diakonimottagning och brödutdelning i kyrkans aula.
Anmälning till höstens dagklubb: för
2,5-6 -åringar pågår. Anmälningen görs
elektroniskt på www.grankullaforsamling.fi Mera info: familjearbetare Daniela
Hildén tel. 050 443 0045.
Sommarklubb: för 3-7-åringar 7-11.6
och 14-18.6 kl. 9-13. Anmälningar till
daniela.hilden@evl.fi eller tfn 050 443
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0045. De 10 först anmälda ryms med.
Mera info: grankullaforsamling.fi
Mer information om den uppdaterade
verksamheten hittar du på:
www. grankullaforsamling.fi

KYRKSLÄTT

Sö 2.5 kl. 12: Strömmad gudstjänst från
S:t Mikaels kyrka. Vi firar också nattvard
kl 12:50 – 13:30 i små grupper i kyrkan.
Må 3.5 kl.13-14: försäljning av Take
Away mat utanför Masaby kyrka, tinavägen 4, 2€/burk.
Sö 9.5 kl. 12: Strömmad gudstjänst från
S:t Mikaels kyrka. Vi firar också nattvard
kl 12:50 – 13:30 i små grupper i kyrkan.
Pastorskansliet betjänar under koronaepidemin i första hand per telefon eller
epost må-to kl. 9-15. Fredagar stängt.
Tel. 040-3508213. Epost: kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi.
www.kyrkslattsforsamlingar.fi

TAMMERFORS

Ons 5.5 kl. 13: Onsdagskaffe på nätet,
Hanna-Maarit Kohtamäki från Kimito
som gäst. Zoom ID: 890 4655 4488
Passcode: onsdag
Fre 14.5.2021 kl. 15: Tyskaklubben på
nätet. Wir treffen uns virtuell auf der
Plattform Zoom auf einen Kaffee und
unterhalten uns dabei auf Deutsch. Vi
träffas virtuellt via Zoom, eventuellt vid
en kaffekopp, och samtalar på tyska.
Zoom ID: 288 946 0854, Passcode:
tyska
Mera info: paula.siren@evl.fi tel. 050
4337373
En direkt Zoom-länk till båda träffarna finns på församlingens hemsida.
Kontakta gärna Paula Sirén på förhand
om du undrar hur det går att använda
Zoom.
All gruppverksamhet i Svenska Hemmet har inhiberats tillsvidare. Vi firar
inga gudstjänster heller.
En videoandakt publiceras varje lördag
på församlingens Facebook-sida facebook.com/tfors.svenska
Kantor Paulas Ditt och Datt hittar du

på adressen paulamirja.webnode.fi/
paulafors
Om du önskar kan kyrkoherden gärna
komma hem till dig och dela nattvard.
Ring 050 464 8460 och kom överens
om tid.
Om du behöver hjälp kontakta diakon
Eila-Sisko Helisma, 050 5272 290, eila-sisko.helisma@evl.fi.

VANDA

FR 30.4 kl. 10: Fredagsgruppen, Dickursby kyrka, Stationsv. 12a. Max. 5 pers.
Vi tar oss en promenad. Kontaktperson:
Annakatri Aho.
SÖ 2.5 kl. 10: Gudstjänst, Helsinge kyrka
S:t Lars. A. Paavola, Ingmar Hokkanen.
SÖ 9.5 kl. 10: Gudstjänst, Helsinge kyrka
S:t Lars. M. Fagerudd, A. Ekberg.
TO 13.5 kl. 10: Kristi himmelsfärdsdagens gudstjänst, Helsinge kyrka S:t Lars.
A. Paavola, A. Ekberg.
Gudstjänster från Helsinge kyrka S:t
Lars kl. 10 strömmas via församlingens
YouTube kanal. Utan närvarande församling.
Barnverksamhet i klubbutrymmet i
Myrbacka
Strömfårav. 13
Pysselklubb för åk 1 - 3, ti och ons kl. 12
- 16.30. Barnvänlig hund på plats. Max.
6 deltagare. Mera info: t.f. barnledare
camilla.koskinen@evl.fi, 050 341 4964.   
Församlingens sommarläger
3 dagsläger 7 - 24.6, vardagar, kl. 9 - 16
för barn i förskolan + åk 1-6 på Helsinggård, Konungsv. 2
1 veckan 7 - 11.6: 5 lägerdagar
2 veckan 14 - 18.6: 5 lägerdagar
3 veckan 21 - 24.6: 4 lägerdagar
Pris: 50 €/vecka/ barn. Syskonrabatt
(50%). Barnvänlig hund på plats.
Förhandsanmälning via vår hemsida.
Info: t.f. barnledare camilla.koskinen@
evl.fi, 050 341 4964.

HELSINGFORS
PROSTERI
MATTEUS FÖRSAMLING

Onlinegudstjänst: från Matteuskyrkan
söndagar kl. 10. Följ med direkt via
Matteus församlings Facebooksida och

ESBO

Vill du prata?
Telefonvänner: Saknar du
någon att prata med? Telefonvännerna ringer till dig under
onsdag förmiddagar och pratar
bort en stund. Vi behöver också nya frivilliga telefonvänner!
Ta modigt kontakt! Anmäl dig
till Taina Sandberg, 040-547
1856 eller taina.sandberg@
evl.fi.
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delta i gudstjänstgemenskapen i kommentarsfältet. Under två veckors tid
hittas gudstjänsten också på församlingens Youtube-konto samt hemsida.
Mera information på hemsidan www.
helsingforsforsamlingar.fi/matteus.
Kvällsgudstjänst 2.5 kl. 18: En värld full
av liv. Välkommen på kvällsgudstjänst
med mycket musik och bön. Församlingsmedlemmar och anställda delar
med sig av tankar om favoritpsalmer
och sånger. Kvällste online efteråt. OBS
Ingen gudstjänst kl. 10 denna söndag.
Kyrkkaffe: Efter gudstjänsten dricker vi
kyrkkaffe över Facebook tillsammans
med församlingens medarbetare.
Kvällsandakt på Instagram: Varje onsdag kl. 18 sänds en kort kvällsandakt
från @matteusungdom-kontot på
Instagram. Välkommen på andakt med
ungdomsteamet!
Nattvard varje torsdag: Vi samlas högst
sex personer åt gången i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3, varje torsdag kl.
18. Vid behov kan också enskild nattvard firas. Anmäl dig på förhand till Juho
Kankare tfn 050-3803957. Vi iakttar alla
säkerhetsföreskrifter.
BARNFAMILJER
Musiklek online: Tisdagar kl. 10 samlas
Matteus musiklek över nätet. Välkommen med du som är hemma med barn
och vill prata och sjunga bort en stund.
Samlingen räcker högst 30 minuter. För
mera info kontakta musikledare Daniela:
daniela.stromsholm@evl.fi.
Behöver du hjälp eller stöd?
Du kan alltid kontakta församlingen
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.

JOHANNES FÖRSAMLING

Högmässa: söndagar kl. 12 i Johanneskyrkan, strömmas via församlingens
Youtubekanal och kan ses i efterhand i
två veckors tid.  
Mässa i vardagen: onsdagar kl. 16.30
i Johanneskyrkan. En kort, meditativ
kvällsmässa för sex gudstjänstbesökare.
Nattvardsgudstjänst på Heikasvägen
7: måndag 10.5 kl. 19. En enkel kvällsgudstjänst med nattvard. Anmälan till
kansliet, läs mer i puffen!
Middagsbön med diakonin: tisdagar kl.
12 i Johanneskyrkan.  
Uppdaterad information: hittar du
på helsingforsforsamlingar.fi/johannes.
Du kan också kontakta pastorskansliet
med dina frågor mån–tis och tors–
fre mellan kl. 10 och 15 (johannes.fors@
evl.fi, 09 2340 7700).
BARNFAMILJER
Musiklek: tisdagar (0–1-åringar) och
fredagar (2–4-åringar) kl. 10 online via
Google Meet. Musikstunden är 15–20
min lång. Det bjuds också på avslappningsmusik av musikpedagog/kyrkomusiker Heidi Åberg. Anmälan till heidi.
aberg@evl.fi.

GEMENSKAP
Sköna sommardagar för äldre:
7–11.6 på Labbnäs semesterhem, Kimitoön. För vem? Personer som fått
coronavaccin. Pris? 250 €. Anmälan
senast 30.4 till ledande diakoniarbetare
Karin Salenius (karin.salenius@evl.fi,
050 380 0867).
MUSIK
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla
kyrkan. Strömmas via facebook.com/
helsingintuomiokirkkoseurakunta.
UNGDOMAR & UNGA VUXNA
Spelkväll för ungdomar: torsdagar kl.
19–22 spelar vi tillsammans via Discord.
Ta kontakt med Chrisu (050 343 3418)
eller Ninni (050 598 6762) om du vill
komma med! Både nybörjare och vana gamers är välkomna.  
Poddarna Typ Livet- och Typ Amen: för
unga vuxna. Finns på Spotify!
Besök ungdomsarbetets hemsida johannesungdom.wordpress.com för
senaste nytt!

PETRUS FÖRSAMLING

Du kan följa med den streamade gudstjänsten via www.facebook.com/petrusforsamling även utan eget facebook
konto. Se hemsidan för mer information. Ifall läget tillåter ses vi fysiskt.
Streamad högmässa sö kl. 10: 2.5
Åggelby gamla kyrka, 9.5 Munksnäs
kyrka. Streamad högmässa turvis från
Munksnäs och Åggelby. Det finns möjlighet för 6 förhandsanmälda personer
att delta, kontakta kaplan Ronny Thylin
050-3803 548/ ronny.thylin@evl.fi. Ifall
flera än det tillåtna antalet vill vara med
ordnas en andra nattvardsgudstjänst kl.
11.30 på samma plats (streamas inte).
Kristi himmelsfärd gudstjänst: 13.5 kl. 10
i Petruskyrkan. Metsäranta.
Puls-gudstjänst: Söndagar kl. 15.30 via
Zoom. En gudstjänst för alla åldrar. Vi
ses på Zoom för gemenskap, undervisning och lovsång. Länk på hemsidan.
BARNFAMILJER
Följ Petrus Kidz-gruppen på facebook
och hör mer om barnverksamheten!
Musiklek på Zoom: To kl. 10-10.30. Mer
info på hemsidan.
Zoom-träffar för barn sö kl. 9-9.30:
Barnen träffas online under den tid det
inte är möjligt att samlas fysiskt. Vi
lyssnar på och pratar om bibelberättelser, ber tillsammans och har det roligt.
Länk i hemsidans händelsekalender.
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 4.5 kl. 19. Tvåspråkig
förbönsgudstjänst streamas från Munksnäs kyrka. Bengt Lassus, Pekka Reinikainen, Mathias Sandell. Förbönstelefonen öppen må kl. 14.30-16.30, ons kl.
18-20, 09-23407171. Du kan även sända
böneämnen till kontaktuppgifterna ovan.
Kvällen streamas via Petrus facebook,
www.facebook.com/petrusforsamling.
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Rotad i Ordet: 10.5 kl. 18 i Petruskyrkan.
Streamas på facebook. En resa djupare
i Bibeln. Vesa Ollilainen: Vem känner
Kristus? Evangeliet i efterkristen tid
ÖVRIGT
Petruspodden: En podcast för dig som
vill upptäcka livet med Jesus i en tid som
förändras snabbare än någon annan.
Podden finns på Spotify och Podbean.
Pulspodden: Du kan lyssna till undervisningen från Puls-gudstjästerna. Pulspodden finns på Podbean och Spotify.
Disciple+ med Lee Saville: 21.5 kl.
19. Disciple+ är en fortsättning på
Disciple-konferensen och vill hjälpa
människor att hitta en levande tro och
leva som Jesu efterföljare. 21.5 är Lee
Saville, från Networks Romania, med
oss som talare. Kvällen är gratis och
öppen för alla på Petrus Youtube samt
Zoom.

RASEBORGS
PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

På Youtube & Facebook:
Sö 2.5 och sö 9.5
- kl. 10 Gudstjänst
Gudstjänsterna nås lätt via länkar på
startsidan på vår webbplats.
Nattvardsmässorför begränsat antal
deltagare. För att kunna garantera allas
säkerhet ber vi dig som önskar delta
att anmäla dig i förväg till respektive
präst: Lindström 0400-527 488, Westerholm 0400-640 786, Cleve 044-755
3627:
Sö 2.5:
- kl. 10 i Ekenäs, Cleve
Sö 9.5:
- kl. 10 i Ekenäs, Lindström
- kl. 10 i Tenala, Westerholm
- kl. 12 i Snappertuna, Cleve
- kl. 12 i Bromarv, Westerholm
Om restriktionerna lättar märkbart i maj
firas istället högmässa utan anmälning
på respektive klockslag. Uppdaterad
veckoinfo finns på webbplatsen.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

Sö 2.5:
- kl. 10.00 Gudstjänst (tvåspråkig,
strömmad): Ingå kyrka. Gudstjänst utan
närvarande församling. Gudstjänsten
kan ses på Ingå församlings musikverksamhets YouTube-kanal. Sjöblom,
Storbacka.
- kl. 11.00-12.00 Ingå kyrka öppen: för
bön och meditation samt möjlighet till
nattvard.
Må 3.5:
- kl. 13.15-14.45 Einsteinklubben: Församlingshemmets källarvåning. För barn
i lågstadiet. Förhandsanmälningar till
noora-elina.nylund@evl.fi.
To 6.5:
- kl. 18 Kyrkofullmäktige sammanträKYRKPRESSEN NR 9 • 29.4.2021

der: Församlingshemmet.
Sö 9.5:
- kl. 10.00 Högmässa: Degerby kyrka.
(Såvida corona-situationen tillåter – i
annat fall YouTube-sändning). Hellsten,
Storbacka.
Må 10.5:
- kl. 13.15-14.45 Pysselklubben: Församlingshemmets källarvåning. För barn
i lågstadiet. Förhandsanmälningar till
noora-elina.nylund@evl.fi.
OBS! Ingen gruppverksamhet för vuxna
tillsvidare.
Ingå församlings kansli öppet må-ti kl
9.00-12.00, ons-to endast telefonbetjäning, fre stängt.
Ingå församlings diakonimottagning är
stängd tillsvidare - ta kontakt per telefon, tel 040-555 2090/Birgitta Lindell
(e-post: birgitta.lindell@evl.fi).
Coronaläget kan förändras, och då
kan evenemangen inhiberas eller ändra
karaktär! Följ med aktuell information
på församlingens Facebook-sida och
församlingens hemsida: www.ingaforsamling.fi.

KARIS-POJO

Välkommen att delta via Karis-Pojo
svenska församlingens Youtube-kanal.
Du hittar kanalen via Karis-Pojo församlings webbplats.
Gudstjänsten: sö 2.5 kl.10 sänds från
Karis kyrka.
Gudstjänsten: sö 9.5 kl. 10 sänds från
Karis kyrka.
Vi firar gudstjänst i vanlig ordning i Pojo
kyrka.
Högmässa: sö 2.5 kl. 12 i Pojo kyrka.
Högmässa: sö 9.5 kl.12 i Pojo kyrka.
Vi följer gällande restriktioner, kontakta
därför vänligen pastorskansliet må-to
kl. 9-13 tfn 019 279 3000 inför deltagandet i nattvardsmässan.
Stillhetens bön: to 6.5 kl. 19.30-20.30 i
Karis kyrka. Vi samlas till bön i stillhet
varannan torsdag. Det centrala i stillhetens bön är att sitta tillsammans i tystnad. Mera information: yvonne.terlinden@evl.fi eller tfn 044 755 3644.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

SJUNDEÅ

Strömmad gudstjänst: söndag 2.5 kl.
11.00 med endast medarbetare på plats.
Tvåspråkig gudstjänst: söndag 9.5 kl.
15.00 i Fanjunkars, Mirja Miettinen.
Escape Room: spelas i kyrksalen
4-9.5.2021. Anmälning: www.siuntionseurakunta.fi/osallistu. Mer info fås av
diakonarb. Lotta Ylitalo 040 533 6946.
Sopptisdag: 4.5 kl. 11 i Capella, diakonimåltid á 2€. Soppa,bröd och vatten.
GA-golf: onsdag 12.5 kl. 9 på Pickala
golf. Förfrågningar Sjundeå svenska församlings diakonarabetare Lotta Ylitalo
040 533 6946.
Vänligen se mer info och uppdateringar
på www.sjundeaforsamling.fi

GRANKULLA

Fira våren med skräptalko!
Församlingen deltar i Miljöföreningens skräptalko: kom med och
plocka skräp den 6 maj. Om du inte vill plocka ensam kommer
någon av oss anställda gärna med! Vi plockar en timme mellan kl.
15–17. Förfrågningar och förhandsanmälning till Sini Aschan: 050-432
9656, sini.aschan@evl.fi.

ESBO STIFT
LOJO

Dagklubben
Den gemensamma ansökn.tiden utgår 2.5, men det är ännu möjligt att
anmäla sig till höstens dagklubb. Pia
(0503706015, beatrice.osterman@
evl.fi), Ulrika (0503515894, ulrika.
suominen@evl.fi). Mer info: www.lohjanseurakunta.fi/svensk/kom-med/
barn-och-familjer/dagklubben
Uppdaterad info finns på församlingens
hemsida: www.lohjanseurakunta.fi/
svensk och i församlingens annonser
i lokala tidningar. Vid frågor kan du
kontakta Tanja Louhivuori (044 328
4211, tanja.louhivuori@evl.fi) eller Tom
Blomfelt (044 328 4273, tom.blomfelt@
evl.fi).

DOMPROSTERIET
BORGÅ

Sö 2.5 kl. 13.03: Radierad gudstjänst
på Yle Vega från Borgå domkyrka,
Eisentraut-Söderström, Hätönen,
Söderström, sånggrupp och bänd.
Musikalen ”Klimat punkt nu”. Text:
Kerstin Hesslefors Persson. Musik:
Karin Wall-Källming. Liturg: Hanna Eisentraut-Söderström. Organist: Anne
Hätönen. Sånggrupp: Pia Bengts, Anne
Hätönen, Vera Tollander och Camilla
Wiksten-Rönnbacka. Instrumentalister:
Eric-Olof Söderström (piano), Thomas
Törnroos (trummor) och Patrik Latvala
(kontrabas).
On 5.5. kl. 18: Café au Lady. Samtal och
samvaro kvinnor emellan, kort andakt
firas under ledning av församlingspastor Elefteria Apostolidou. Intresserad?
Skicka sms till Ele tfn. 040 711 2800.
On 5.5. kl. 19: Vigselmusikkonsert Församlingarnas kantorer Lyssna på kon-

serten via Youtube. Länken hittar du på
via www.domkyrkan.fi .
Sö 9.5 kl. 12.15: Strömmad gudstjänst,
via www.domkyrkan.fi, Lundgren, Tollander
KL. 13.30: Mässa i Domkyrkan. Vi firar
en kort, läst mässa med högst 5 deltagare. Anmäl dig i förväg till liturgen
Andreas Lundgren 040 074 4613 , om du
önskar delta.

SIBBO

Mer information: på Sibbo svenska församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi och Facebooksidan www.
facebook.com/sibbosvenskaforsamling. Våra gudstjänster och andakter
sänds på nätet och är inte öppna för
församlingsmedlemmar. Du hittar det
strömmade och bandade materialet via
länkar på hemsidan och Facebook och
på Youtubekanalen Kirkko Sipoossa –
Kyrkan i Sibbo.
Sö 2.5 kl. 12: Gudstjänst i Sibbo kyrka.
Må 3.5 kl. 9.30: KaffeClubben i
Landsängens lekpark, Lärdomsvägen 6
i Söderkulla. För föräldrar och barn som
är hemma på dagarna. Ta med egen
picknick och egna leksaker. Om coronarestriktionerna inte tillåter samling
utomhus fortsätter träffarna på Teams.
Anmälan och info: milja.westerlund@
evl.fi.
Ti 4.5 kl. 10: Bönelive med Sara George.
Streamas på församlingens Facebooksida och Instagram.
Sö 9.5 kl. 12: Gudstjänst i Sibbo kyrka.
Sö 9.5 kl. 19: Strömmad morsdagskonsert från Sibbo kyrka.
Må 10.5 kl. 9.30: KaffeClubben i
Landsängens lekpark.
Anmälan öppen till höstens dagklubbar: i Söderkulla kyrkas klubbutrymme
(tisdagar kl. 9-12) och i Kyrkoby församlingshem (tisdagar kl. 13-16). Terminsstart 7.9. Anmälan och info: isabella.
munck@evl.fi.
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ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Gudstjänster sänds varje söndag och
helgdag över internet på församlingens sida på Facebook www.facebook.
com/vasfor. Direktsändningarna hittas
även i Facebookflödet på startsidan i
församlingens webbsidas videoportal
www.vastabolandsforsamling.fi/video. Där kan alla sändningar även ses
senare.
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 2.5 kl. 12: Direktsänd högmässa
från Pargas kyrka, Harry S. Backström,
Hanna Lehtonen. Endast de medverkande på plats i kyrkan. Sänds på
församlingens webbkanaler.
On 5.5 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Päivi Nuotio-Niemi, Hanna
Lehtonen. Begränsat antal deltagare.
Välkommen!
Sö 9.5 kl. 10: Förhandsinspelad mässa
på morsdagen i Björkholms kapell, Pär
Lidén, Hanna Lehtonen. Sänds på församlingens webbkanaler.
Nagu kapellförsamling:
Sö 9.5 kl. 11: Finskspråkig mässa i
Nagu kyrka, Kjell Granström, Robert
Helin.
Korpo kapellförsamling:
Sö 2.5 kl. 11: Högmässa i Korpo kyrka,
Esa Killström, Mikael Granlund. Begränsat antal deltagare.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 2.5 kl. 11: Högmässa i Houtskär
kyrka, Peter Blumenthal, Uma Söderlund.
Iniö kapellförsamling:
Lö 8.5 kl. 10: Städtalko i kyrkan och på
kyrkogården.
Sö 9.5 kl. 13: Högmässa i Iniö kyrka,
Jussi Meriluoto. Begränsat deltagarantal, förhandsanmälan, tfn 040 312
4462.

ÅBO

sön 2.5:
- kl 12: Gudstjänst via www.virtuaalikirkko.fi. Wikstedt (pred), Liljeström
(lit), Danielsson.
- kl 13-14: Präst på plats i Domkyrkan
för samtal och enskild nattvard.
- kl 13.30: Pilgrimsvandring. Välkommen med på en vandring med start
från Domkyrkans trappa. Vi delar in
oss i mindre grupper på 6 personer
och vandrar ca 1,5 timme. Vi firar en
andakt på vägen, man kan gärna ta
med en egen kyrkkaffematsäck. Vi
använder munskydd under vandringen.
- kl 16 och 17: Söndagsmässa, Aurelia. Välkommen att fira en kort, enkel
mässa i Aurelias första våning. Max
6 deltagare förutom tjänstgörande.
Anmälan till malena.bjorkgren@evl.fi
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eller 040-3417 461. Föranmälda gudstjänstfirare har företräde, övriga i mån
av plats. Vi önskar att du använder
munskydd för att skydda de andra
deltagarna.

KOLU M N E N

tis 4.5:
- kl 14.30–18: Ungdomshålan, hybrid.
Kontakta Laura Kota-aho laura.kota-aho@evl.fi för mera information.
tor 6.5:
- kl 10–11.30: Familjecafé, Aurelias
innergård. Max 6 deltagare. Anmälning
per mejl mari.nurmi@evl.fi eller 0403417469.
lör 8.5:
- kl 15–18.30: Träff utomhus för ensamståendeföräldrar med barn. Max 6
deltagare. Anmälning per mejlgunilla.
lundkvist@evl.fi eller 040-3417468
senast 5.5.
sön 9.5:
- kl 12: Gudstjänst via www.virtuaalikirkko.fi. Joachim Oldmark (pred),
Wikstedt (lit), Söderlund.
- kl 13-14: Präst på plats i Domkyrkan
för samtal och enskild nattvard.
- kl 13.30: Pilgrimsvandring för små
och stora. Välkommen med på en
vandring med start från Domkyrkans
trappa. Vi delar in oss i mindre grupper
på 6 personer och vandrar ca 1,5 timme. Vi firar en andakt på vägen, man
kan gärna ta med en egen kyrkkaffematsäck. Vi använder munskydd under
vandringen.
- kl 16 och 17: Söndagsmässa, Aurelia. Välkommen att fira en kort, enkel
mässa i Aurelias första våning. Max
6 deltagare förutom tjänstgörande.
Anmälan till sofia.liljestrom@evl.fi eller
040-3417 487. Föranmälda gudstjänstfirare har företräde, övriga i mån
av plats. Vi önskar att du använder
munskydd för att skydda de andra
deltagarna.
tis 11.5:
- kl 14.30–18: Ungdomshålan, hybrid.
Kontakta Laura Kota-aho laura.kota-aho@evl.fi för mera information.
- kl 18.30–20: Unga vuxna, online.
Kontakta Laura Kota-aho laura.kota-aho@evl.fi för mera information.

PAULIINA KITTILÄ

Våga låta rötter växa
Rötter är skapade att växa.
Rötter är skapade att gå djupt, stöda,
ge stabilitet och vara orubbliga.
Dina rötter växer djupa, växer starka,
växer tjocka, växer vida.
Du kan inte röra dig, hur mycket du
än vill och försöker, så kan du det inte.
Du är stadigt fastvuxen, även mot
din vilja.
Men det är där dina rötter växer. Det
är där tillväxten sker.
I väntan, i stillheten, under marken,
utom synhåll.
På det stället kommer snart ett träd att
växa, ännu senare en skog.
Allt på grund av att du hade tålamod att låta dina rötter växa.

FÖR NÅGRA månader sedan skrev
jag det här i min dagbok. Snön hade
just börjat smälta, men det var alltför
tidigt att kalla det vår. Jag fascinerades av tanken att alla rötter funnits
kvar hela vintern någonstans djupt
under all snö, trots att vi inte sett några löv på träden eller sett några växter blomma.

DET PÅMINDE mig om hur lätt det är
att njuta av naturen som grönskar och
av allt vackert som växer fram, men
samtidigt glömma allt det som sker under ytan. Alla de rötter som växer, ger
näring och som är förutsättningen för
att något ska synas över huvud taget.
Jag tror att det är likadant med oss,
att vi lätt gläds och firar tillväxten i
vårt liv. Firar det som blomstrar och
syns utåt i oss. I vårt framåtsträvande samhälle glömmer vi lätt vikten av
att låta våra rötter växa, för det kräver
mod och tålamod att våga stanna upp
och låta dem göra det. Men det är en
förutsättning för att vi ska växa starka och livskraftiga.
DET SENASTE året har tvingat oss att
stanna upp. I allt det tunga som året
fört med sig, har det även tvingat oss
att låta våra rötter växa. Var har jag låtit mina rötter växa under det här året
och vilken frukt kommer de att ge?
Växter har en säsong och jag vill tro
att det vi vågat låta växa under ytan i
år kommer blomma då det är säsong
för det. Psalm 1:3 säger: ”Han är som
ett träd som växer vid flodstranden,
som bär sin frukt i rätt tid och vars
löv aldrig vissnar. Han lyckas med
allt han gör.”

Pauliina Kittilä är en kreativ själ och jobbar som informatör i Petrus församling. Den här kolumnen är inlånad från lokalsidorna för Helsingfors.
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