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Löftet som bär oss
Helene Liljeström blir glad när hon ser 
banderollen vid Senatstorget. Bibel-
ordet har varit viktigt för Helene Lil-
jeström ända sedan konfirmandtiden.

– Det har många gånger i mitt liv be-
hövts som en uppmuntran och ett löf-
te att hålla fast vid. Just nu tror jag det 
behövs för oss alla mer än någonsin.

Hon syftar på att vi lever i en tid 
präglad av oro och att bibelcitatet be-
rättar om att det finns en trygghet bak-
om allt som känns osäkert.

– En del tar lättare på oron medan  
oron hos andra är så tung att det blir 
svårt att bära rädslan för smittan. Över 
hela världen väntar vi på ett vaccin 
som skulle göra livet lättare.

Att oroa sig eller känna att man 
inte orkar med det som händer om-
kring en är inget tecken på att något 

–  Det är förstås ganska utmanande 
och spännande, säger Helene Lilje-
ström om sitt nya uppdrag som tf kyr-
koherde i Matteus församling.

Hon har lång erfarenhet av att jobba 
i församling och var kyrkoherde i Sib-
bo svenska församling i många år före 
pensioneringen. Men församlingsar-
bete i coronatider blir en ny erfarenhet.

– Innan jag började funderade jag en 
del på att jag kommer in i ett läge där 
mycket är annorlunda. Men nu känns 
det spännande och inspirerande.

Det händer mycket både i Helsing-
ors kyrkliga samfällighet och i Matt-
euskyrkan just nu – stora renovering-
ar har gjorts, församlingen har delvis 
flyttat till nya utrymmen och nya aktö-
rer kommer att flytta in i byggnaden.

Lokalsidorna för församlingarna i Helsingfors utkommer i varje nummer av KP. Ansvarig redaktör: Erika Rönngård, erika.ronngard@kyrkpressen.fi, 040 831 6322.

Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett 
hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Lilje-
ström som tar över som kyrkoherde i Matteus försam-
ling en höst när det är svårt att planera för framtiden.

TEXT OCH FOTO: ERIKA RÖNNGÅRD

»Vi kan inte leva hela 
vårt liv som om det 
inte går att planera.«

LIV OCH  
TRO I STANHELSINGFORSPÅ 

GÅNG

Ett budskap om hopp   

– Jag har fullt sjå med att hitta min 
roll i den här situationen. Samtidigt 
är det roligt att komma in i den här 
omgivningen, och personalen i för-
samlingen är väldigt kreativ och er-
faren.

I församlingsarbetet handlar myck-
et just nu om att se till att omständig-
heterna är så trygga som möjligt och 
om att leva med att riktlinjerna kan 
förändras på kort varsel.

– Oförutsägbarheten är en del av 
verkligheten, men vi kan inte leva 
hela vårt liv som om det inte går att 
planera.

Det är därför vi planerar för en mor-
gondag som ser ut ungefär som i dag 
– även om vi vet att verkligheten kan 
bjuda på överraskningsmoment.

skulle vara fel med ens tro.
– Man behöver inte tänka att man är 

en dålig kristen för att man inte kan 
lita på Gud, för Gud är större än så. 
Därför behöver hela staden, stiftet och 
världen budskapet om en framtid och 
ett hopp när vi tänker att den här pan-
demin aldrig tar slut.

Hon säger att vi ofta är väldigt styr-
da av våra känslor och kan tänka att 
när vi känner så här stor förtvivlan är 
det ett tecken på att Gud inte finns. 
Men Gud finns hos oss just i vår för-
tvivlan.

– Kärnan i vår kristna tro är att det 
var just därför som Kristus kom –  för 
att finnas i vår oro, vår misströstan 
och i de problem som vi inte vet hur 
vi ska lösa.

Det är viktigt att vi vågar lyfta fram 
hoppet, och att vi gör det på ett sätt 
som visar stor förståelse för de bekym-
mer som människor bär just nu.

– Jag tror att vi i grunden får ha vå-
ra känslor, vår glädje och vår oro – allt 
omfamnas av Guds löften om en fram-
tid och ett hopp. Det omfamnas av en 
närvaro i allt som vi är med om.

Helene Liljeström tycker 
att citatet vid domkyrkan 
är väldigt väl valt. På 
svenska lyder motsvarande 
bibelställe: ”Jag skall ge er 
en framtid och ett hopp.”
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Gudstjänst och gemenskap
Högmässa i Munksnäs kyrka: Varje 
söndag kl. 10. Söndagsskola för barn. 
27.9 Missionshögmässa med Gunilla 
och Magnus Riska.
Högmässa i Åggelby gamla kyrka: Sön-
dagar kl. 12. Ingen gudstjänst i Åggelby 4.10.
Puls-gudstjänst: Varje söndag i Pet-
ruskyrkan kl. 15.30. Puls-gemenskapen 
är en modern och dynamisk gemenskap 
centrerad kring Jesus. CoolKidz (7-13) 
och Barnkyrka (3-6) för barnen.
Festgudstjänst 4.10 kl. 12: Petruskyrkan 
fyller 40 år vilket firas med en fest-
gudstjänst tillsammans med Oulunkylän 
seurakunta i Petruskyrkan. Körerna Pet-
rus Vokalensemble och Adoramus, so-
lister Hannu Leskinen och Jaana Hoving 
medverkar. Delar av kantor Peter Hillis 
kantat framförs.

Barnfamiljer
Petrus Kidz på Facebook: I facebook 
gruppen kan du följa med vad som 
händer i Petrus församling för barn och 
familjer. 
Musiklek: Kom med på en rolig förmid-
dag med lek, sång och musicerande för 
er med barn 0–5 år. Efteråt äter vi ett 
litet mellanmål. Malms kyrka ti kl. 10 och 
Hagasalen to kl. 10
Barnkören: Kom med och sjung och 
ha roligt efter skolan. Onsdagar kl. 15 i 
Petruskyrkan.

Andakt och bön
Du kan alltid skicka in dina böneämnen: 
per e-post pray.petrus@evl.fi, per post: 
Petrus församling, Skogsbäcksvägen 15, 
00630 Helsingfors.
Förbön och Tack: Ti 29.9 kl. 19. Tvåsprå-
kig förbönsgudstjänst i Munksnäs kyrka. 
Obs! Ny plats. Stig-Olof Fernström, 
Bengt Lassus. Barnpassning ordnas. För-
bönstelefonen öppen må kl. 14.30-16.30, 
ons kl. 18-20, 09-23407171. Du kan även 
sända böneämnen per post och e-post, 
kontaktuppgifter ovan.
Rotad i Ordet: 21.9 kl. 18 i Malms Kyrka. 
Stig-Olof Fernström. Kom med på en 
resa djupare i Bibel.

Gemenskap
Dagscafé: Andakt, kaffe och 
litet program 29.9 kl. 13. Jämna 
veckors tisdag i Petruskyrkan. 
Mer info av diakonissan Bodil 
Sandell 0503803925

Gudstjänstgruppen i Munksnäs: 24.9 kl. 
18 i Petruskyrkan. Vill du vara med och 
bygga gemenskapen i Munksnäsguds-
tjänsten? Den kristna tron handlar i hög 
grad om att leva i relation till Gud och till 
varandra. Vi vill tillsammans medvetet 
försöka fördjupa den gemenskapen. Vi 
funderar på hur vi upplever att vi kan och 
vill bidra. Ronny ¦ylin, ronny.thylin@evl.fi, 
050-3803 548

Kurser
Alpha: Alla funderar på livets stora frå-
gor. Alpha är ett tillfälle att utforska livet 
och tron under 10 kvällar med middag, 
videoföreläsning och samtal. Kursen är 
för helt vanliga människor, oberoende av 
tidigare kunskap eller bakgrund. Tisdagar 
kl. 18 i Petruskyrkan, start 22.9. Anmälan 
till Tuomas Metsäranta, tuomas.metsa-
ranta@evl.fi.
Missa inte! Sorgekursen - Vägen vidare: 
En sex kvällars kurs, varannan onsdag, 
för alla som förlorat någon, nyligen eller 
för lång tid sedan. Vi börjar varje kväll 
med kaffe/te och tilltugg, ett kort före-
drag och möjlighet till samtal i mindre 
grupper. Kursen är baserad på kristna 
värderingar men passar bra för alla 
oberoende av åskådning och var du bor. 
Start 7.10 kl. 18 i Petruskyrkan. Info: Ron-
ny ¦ylin.

Körer
Lovsångsgruppen: 29.9 kl. 18. Lov-
sångsgruppen medverkar på Förbön 
och Tack-kvällarna kl. 19 samma kväll. 
Munksnäs kyrkas församlingssal.
Petrus Vokalensemble: Varannan onsdag 
kl. 19 i Petruskyrkan. För dig som sjungit 
tidigre i kör. Vi sjunger i stämmor och 
uppträder ibland. Kontakt: Peter Hilli

Övrigt
Pro Markus församling rf sammankallar 
till årsmöte 20.9.2020 efter avslutad 
gudstjänst i Åggelby gamla kyrka, Bro-
fogdevägen 12. Stadgeenliga ärenden.

Gudstjänster 
Gudstjänst: söndagar kl. 10 på Drumsö.
Högmässa: söndagar kl. 12 i Johanneskyrkan. 
Konfirmation i samband med högmässan 20.9, 
27.9 och 11.10.
Veckomässa: onsdagar kl. 18 i Gamla kyrkan.

Gemenskap
Träffpunkt för daglediga: tisdag 22.9 kl. 13 i Hög-
bergssalen. Vi umgås, fikar och behandlar olika 
teman.
Missa inte! Drop-in-café: tisdag 29.9 kl. 12–13.30 
i Johanneskyrkans krypta. Kaffe och gemenskap. 

Barnfamiljer
Missa inte! Nallegudstjänst: fredag 25.9 kl. 10 i 
Johanneskyrkan. En gudstjänst anpassade för 
barnen med bön, en kort predikan, sång och 
rörelse. 
Församlingen erbjuder musiklek, babyrytmik, 
öppen gemenskap och familjekvällar för barn i 
åldrarna 0–5 år. Mer information om alla grup-
per hittar du på vår hemsida. Om du har frågor 
kontakta tf. ledare för barnverksamheten Helena 
Hollmérus (helena.hollmerus@evl.fi). 

Musik
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla kyrkan.  
Allsångskvällen Håll masken: torsdag 17.9 och 
1.10 kl. 18.30 i Johanneskyrkan. Allsångskväll för 
nya och gamla körsångare. Läs mer i puffen på 
nästa uppslag.

Ungdomar & unga vuxna: 
Följ @johannesungdom på Instagram. Du kan 
också kontakta ungdomsarbetsledarna Chrisu 
Romberg och Ninni Grönroos.
Typ Livet: en podcast för unga vuxna om allt 
mellan himmel och jord. Podden finns på Spotify 
och Spreaker. 

Höstens flerspråkiga Taizé-
mässor firas i Domkyrkans kryp-
ta, Kyrkogatan 18.

Varva ner inför helgen med 
sånger från Taizé, stillhet och 
nattvard.

Höstens mässor firas 9.10 i 
kryptan, 13.11 i kryptan och 4.12 i 
kapellet, kl 18 varje gång.

Den som förlorat ett barn bär sorgen med sig hela livet. Sor-
gen kan ändra skepnad men försvinner aldrig helt. På den 
tanken grundar sig mässan för dig som förlorat ett barn.

Under mässan kommer det att finnas ett särskilt böne-
altare i kryptan där man kan lämna förbönsämnen. Mässan 
firas på finska och svenska i Domkyrkans krypta (Kyrkoga-
tan 18) 23.9 kl. 18.Predikant är Eva-Riitta Siitonen. Efter mässan kan den som 
önskar stanna kvar på kaffe. Där finns även möjlighet att diskutera med andra 
deltagare i mässan och med församlingsanställda.

PROGRAMMET GÄLLER FREDAG 18.9–TORSDAG 1.10KYRKAN I HELSINGFORS
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Petrus 
församling

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. 12.15, Åggelby gamla kyrka, Brofogdev. 12.

Känn ingen oroSorgen i mig – mässa för dem som mist barn

också kontakta ungdomsarbetsledarna Chrisu 
Romberg och Ninni Grönroos.

 en podcast för unga vuxna om allt 
mellan himmel och jord. Podden finns på Spotify 
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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, Högbergssa-
len och Tian, Högbergsg. 10 E (vån. 2), Hörnan, Hög-
bergsg. 10 (gatuplan), Folkhälsan och Majblomman, 
Mannerheimv. 97, Gamla kyrkan, Lönnrotsgatan 6, 
Bokvillan, Tavastv. 125, S:t Jacobs kyrka, Kvarnbergs-
br. 1. Drumsö: Heikasvägen 7.

Johannes 
församling
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En ny möjlighet
DET VAR glada miner på Heikasvägen 7 på Drumsö 
i söndags då vi drack kaffe efter avslutad gudstjänst. 
Den nya ”kyrkan” är belägen mitt i ett kansliland-
skap. Det är inte högt i tak som vi är vana vid att 
det ska vara i kyrkan. När jag var där första gång-
en var jag fundersam, men nu när det är inrett är 
intrycket ett helt annat. Ett altare från ett tidigare 
kapell på Drumsö och ett tillhörande kors på väg-
gen, en del växter och lite olika typer av sittplatser 
har smakfullt placerats ut, och plötsligt blev utrym-
met en kyrksal.

BAKGRUNDEN TILL det nya kyrkorummet är 
att ett byggnadskomplex med bland annat två 
kyrkor har stängts för att genomgå en grundlig 
renovering. Lauttasaaren seurakuntas kyrka är 
stor och S:t Jacobs kyrka, där Johannes försam-
ling är värd, är lite mindre. Men ingen av dem är 
så liten som detta nya utrymme. Johannes ryms 
i regel bra även här, medan våra finskspråkiga 
vänner har större utmaningar. Men på något sätt 
måste det gå, säger man.

Utmanande har det varit. Att hitta lämpliga ut-
rymmen mitt i sommarstiltjen, efter att det blev 
klart att renoveringen kan börja, var motigt och 
drog ut på tiden. Att sedan lösa hur vi ska klara 
oss med de utrymmen som hittades krävde tå-
lamod och samarbetsvilja från alla håll. Och att 
flytta är alltid ett elände. I skrivande stund är allt 
ännu inte klart, men nu går vi mot bättre tider.

EN KYRKA är ett utrymme som är helgat åt Gud, 
helgat för gudstjänst. Man har avskilt ett hus eller 
ett rum eller någon annan plats för det ändamå-
let. För om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, 
lyssna och be, så upphör vi att existera som för-
samling. Nu står vi inför en period då vår Drumsö- 
filial finns på Heikasvägen. Det är en ny möjlig-
het. Och i söndags var minerna glada.

Johan Westerlund är kyrkoherde i 
Johannes församling.
Hans favoritplats i stan: olika kaféer 
runt järnvägsstationen.

HÅLLPLATS

Gudstjänster
Vi firar högmässa: i Matteuskyrkan på Åbohus-
vägen 3 varje söndag kl. 10. Efter gudstjänsten 
serveras kyrkkaffe. Mera information hittar du 
på församlingens hemsidan www.helsingforsfor-
samlingar.fi/matteus .
MU-mässa: tillsammans med Matteus ung-
domar i Matteuskyrkan varje onsdag kl. 18.00 
med kyrkfika efteråt. En lite kortare mässa med 
mycket musik och bön. Välkommen oberoende 
av ålder!
Kvällsmässa: i Matteuskyrkan söndagen den 
20.9 kl. 18. Kvällens talare är Matteus färska tf. 
kyrkoherde Helene Liljeström, hon talar kring 
temat Känn ingen oro. Mässan förrättas av Juho 
Kankare. Efteråt serveras lätt kvällste. Varmt 
välkommen!

Barn och familj
Musiklek: tisdagar kl. 10 (1-4 år) och kl. 11 (0-1 
år) i Matteuskyrkan. Vi sjunger en halv timme 
och efteråt finns det möjlighet att umgås över en 
kopp kaffe. Ingen förhandsanmälan krävs! Led-
are: Daniela Stömsholm, kontakt 050-5967769 
eller daniela.stromsholm@evl.fi.
Behöver du barnvaktshjälp? Anställ Matteus 
pålitliga barnvakter som gått hjälpisutbildningen 
i församlingen då du behöver gå till butiken eller 
bara behöver någon som underhåller barnen en 
stund. Kontakta Matteus församlings kansli via 
(09) 2340 7300 eller matteus.fors@evl.fi .
Missa inte! Öppet hus: för skolelever i årskurs 
3-6 tisdagar kl. 14-17 i Matteuskyrkan. Mellan-
mål, spel, lek, pyssel, körsång och trevlig sam-
varo tillsammans med församlingens musikleda-
re Daniela Strömsholm och familjearbetsledare 
Catarina Bärlund-Palm. Mera information catari-
na.barlund-palm@evl.fi eller 050-380 3936.
Matteus popkör: fortsätter 15.9! Popkören för 
årskus 4-7 samlas i Matteuskyrkan tisdagar kl. 
15-30-16.30. Kom med och sjung med musikle-
dare Daniela Strömsholm. Mera info av daniela.
stromsholm@evl.fi.

Matteus 
församling

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

JOHAN WESTERLUND

KYRKAN I HELSINGFORS

»Om vi inte kan fira guds-
tjänst, lovsjunga, lyssna och 
be, så upphör vi att existera 
som församling.«

Stadsorkestern spelar i kyrkor och på 
bibliotek
På grund av coronasituationen har Helsingfors stadsor-
kester valt att dela upp sig i mindre ensembler den här 
hösten. Musikerna ger lunchkonserter på bibliotek runt 
om i staden och spelar även i kyrkor. Inträdet till konser-
terna är fritt.

Konsert i Gamlas kyrka (Gamlasvägen 6) måndag 21.9. 
kl 19 och torsdag 22.10 kl. 19. En fullständig lista över 
konserterna finns på helsinginkaupunginorkesteri.fi/.

Vuxenverksamet
Stickklubben: samlas i Matteuskyrkans Olavus-
sal torsdagen 24.9 kl. 11-13. Kom med och sticka 
sockor åt församlingens yngsta medlemmar eller 
pyssla med annat handarbete i trevligt umgänge 
över en kopp kaffe. Välkommen med!
Välkommen på Folkhälsans seniorträff: till Matt-
euskyrkans Olavussal torsdagen 1.10 kl. 11-12.30. 
Gemytlig samvaro och goda diskussioner.
Kaffe på plattan: lördagen den 19.9 kl. 12-14. 
Vi bjuder på kaffe, te, saft och bulle. Vi er-
bjuder möjlighet till samtal och förbön utanför 
Matteuskyrkan (Åbohusvägen 3). Du är också 
välkommen med och hjälpa till. Kontakta Carita 
Riitakorpi via carita.riitakorpi@evl.fi eller 050-
380 3986.
Matteus Salt: med brunch och diskussion star-
tar lördagen 26.9. kl. 10-12. Matias Gädda håller 
Bibelundervisning över rubriken ”Var frimodiga 
- lärdomar från Josua”. Serveringen minimeras 
och avstånden ökas för att trygga allas säkerhet. 
Varmt välkommen!

Musik
Aktuell information om Matteus körverksam-
het under hösten får du av Niels Burgmann 
(kyrkokören, VårTon) via  niels.burgmann@evl.fi  
eller 050-566 9418 och av Daniela Strömsholm 
(barnkören, popkören) via  daniela.stromsholm@
evl.fi  eller 050-5967769.

Hjälp och stöd
Du kan alltid kontakta församlingen anställda 
och diakoniarbetarna om du behöver hjälp eller 
stöd i vardagen. Kontakta diakoniarbetarna Ca-
rita Riitakorpi  050-380 3986 eller Mari Johnson 
050-380 3976.
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Helsingfors-hjälpen som på kort tid 
startades upp av staden och försam-
lingarna under vårens undantagstill-
stånd har nu avslutats. Den riktade sig 
i första hand till äldre människor och 
andra personer i riskgruppen. De fick 
stöd genom att man ringde upp och frå-
gade hur de hade det, och erbjöd hjälp 
med att bära hem matkassar och med-
iciner från apoteket. 68 000 telefon-
samtal senare har Helsingfors-hjälpens 
telefonnummer nu avslutats.

– I slutet av våren minskade sam-
talen till tjänsten rejält. Nu har vi in-
te längre samma restriktioner i sam-
hället och matbutikerna har hunnit 
få igång fungerande system för hem-
leveranser. Det är en annan situation 
än på våren, säger Eila Jaakola, kom-
munikatör för hjälparbete inom Hel-
singfors kyrkliga samfällighet.

I våras gjorde restriktionerna att för-
samlingarna blev tvungna att ta en paus 
i serveringen av gemensamma måltider 
till förmånligt pris. I början av septem-
ber har de flesta platser för gemensam-
ma måltider öppnat sina dörrar igen, 
delvis med lite andra rutiner.

– Vi håller ögonen på hur situationen 
utvecklas. Vissa delar ut maten i take 
away-form, andra har längre öppetti-
der så att matgästerna kan komma vid 
olika tidpunkter, säger Jaakola.

HELSINGFORS

MATTEUS Kvällsmässa JOHANNES Allsång

Känn ingen oro Sjung i Johanneskyrkan
Kvällsmässa i Matt-
euskyrkan söndag-
en 20.9 kl. 18. Kväl-
lens talare är Matt-
eus färska tf. kyr-
koherde Helene 
Liljeström, hon ta-
lar kring temat ”Känn 
ingen oro”. 

Mässan förrättas av Juho 
Kankare. Efteråt serveras lätt kvällste. Varmt väl-
kommen!

PETRUS Festgudstjänst

Fira Petruskyrkans 40 år
Petruskyrkan fyller 40 år, vilket firas med en fest-
gudstjänst tillsammans med Oulunkylän seurakunta 
i Petruskyrkan 4.10 kl. 12.

Körerna Petrus Vokalensemble och Adoramus, 
solister Hannu Leskinen och Jaana Hoving medver-
kar. Delar av kantor Peter Hillis kantat ”Låt barnen 
komma till mig” framförs. Vi följer rekommendatio-
ner angående hälsoläget.

Allsångskvällen Håll masken torsdag 17.9 och 1.10  
kl. 18.30 i Johanneskyrkan. Allsång för nya och gamla 
körsångare med församlingens kantorer. 

Varje gång har vi ett nytt tema, första gången är te-
mat uppvärmning. Håll minst två meters avstånd i 
bänkarna och kom inte om du har symptom.

Hjälpen tar nya former
Helsingfors-hjälpen avslu-
tades för att behoven inte 
längre ser likadana ut som 
i våras. Men församling-
arna erbjuder fortfarande 
mathjälp och samtalsstöd. 

TEXT: ERIKA RÖNNGÅRD

I Andreaskyrkan delas mat ut varje torsdag kl. 16.30. FOTO: MATILDA SJÖBLOM

Helsingfors-
hjälpen 
i siffror

68 000 
telefonsamtal

700 samtal  
med diskussionsstöd

Över 500 arbetstagare 
från Helsingfors stad och 

församlingarna i Helsingfors

3662 
beställda matkassar 

levererades hem

2535 kassar 
med mathjälp levererades 
till mindre bemedlade hem

342 
medicintransporter från apoteken

40!

Mathjälp och måltider
Matutdelningen i Kvarnbäcken fung-
erar som normalt mån, ons och fre 
kl. 11–13 vid Sportkvarnen, Mjölgrän-
den 3. Här delas svinnmat från affä-
rerna ut.

Många församlingar delar också ut 
mat på ett flertal ställen runt om i 
stan. Bland annat i Andreaskyrkan 
(Högbergsgatan 22 A) delas mat ut på 
torsdagar kl. 16.30.

Matteuskyrkans svinnmatsrestau-
rang Waste & Feast Snellucafe har 
öppnat sina dörrar efter flera måna-
ders paus. Restaurangen har öppet 
mån–fre kl. 11–13. Lunchen kostar 6 
euro (diakoniunderstödd lunch 3 eu-
ro). Adressen är Matteuskyrkan, Åbo-
husvägen 3.

I Malm har en ny Waste&Feast-res-
taurang öppnat i höst. Adressen är 
Pehrstået 16 och lunchen serveras 
mån-fre kl. 11–13.

Under matserveringen följs THL:s 
riktlinjer för hygien och säkerhetsav-
stånd och ungefär hälften av kund-
platserna är i bruk. Personalen in-
struerar om specialarrangemangen 
på plats.

På grund av coronaläget kan ändring-
ar ske med kort varsel. Aktuell infor-
mation om gemensamma måltider 
och mathjälp samt en fullständig lis-
ta över alla utdelningsställen runt om 
i staden hittar du på helsingforsfor-
samlingar.fi/
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Löftet som bär oss
Helene Liljeström blir glad när hon ser 
banderollen vid Senatstorget. Bibel-
ordet har varit viktigt för Helene Lil-
jeström ända sedan konfirmandtiden.

– Det har många gånger i mitt liv be-
hövts som en uppmuntran och ett löf-
te att hålla fast vid. Just nu tror jag det 
behövs för oss alla mer än någonsin.

Hon syftar på att vi lever i en tid 
präglad av oro och att bibelcitatet be-
rättar om att det finns en trygghet bak-
om allt som känns osäkert.

– En del tar lättare på oron medan  
oron hos andra är så tung att det blir 
svårt att bära rädslan för smittan. Över 
hela världen väntar vi på ett vaccin 
som skulle göra livet lättare.

Att oroa sig eller känna att man 
inte orkar med det som händer om-
kring en är inget tecken på att något 

–  Det är förstås ganska utmanande 
och spännande, säger Helene Lilje-
ström om sitt nya uppdrag som tf kyr-
koherde i Matteus församling.

Hon har lång erfarenhet av att jobba 
i församling och var kyrkoherde i Sib-
bo svenska församling i många år före 
pensioneringen. Men församlingsar-
bete i coronatider blir en ny erfarenhet.

– Innan jag började funderade jag en 
del på att jag kommer in i ett läge där 
mycket är annorlunda. Men nu känns 
det spännande och inspirerande.

Det händer mycket både i Helsing-
ors kyrkliga samfällighet och i Matt-
euskyrkan just nu – stora renovering-
ar har gjorts, församlingen har delvis 
flyttat till nya utrymmen och nya aktö-
rer kommer att flytta in i byggnaden.

Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett 
hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Lilje-
ström som tar över som kyrkoherde i Matteus försam-
ling en höst när det är svårt att planera för framtiden.

TEXT OCH FOTO: ERIKA RÖNNGÅRD

»Vi kan inte leva hela 
vårt liv som om det 
inte går att planera.«

Ett budskap om hopp   

– Jag har fullt sjå med att hitta min 
roll i den här situationen. Samtidigt 
är det roligt att komma in i den här 
omgivningen, och personalen i för-
samlingen är väldigt kreativ och er-
faren.

I församlingsarbetet handlar myck-
et just nu om att se till att omständig-
heterna är så trygga som möjligt och 
om att leva med att riktlinjerna kan 
förändras på kort varsel.

– Oförutsägbarheten är en del av 
verkligheten, men vi kan inte leva 
hela vårt liv som om det inte går att 
planera.

Det är därför vi planerar för en mor-
gondag som ser ut ungefär som i dag 
– även om vi vet att verkligheten kan 
bjuda på överraskningsmoment.

skulle vara fel med ens tro.
– Man behöver inte tänka att man är 

en dålig kristen för att man inte kan 
lita på Gud, för Gud är större än så. 
Därför behöver hela staden, stiftet och 
världen budskapet om en framtid och 
ett hopp när vi tänker att den här pan-
demin aldrig tar slut.

Hon säger att vi ofta är väldigt styr-
da av våra känslor och kan tänka att 
när vi känner så här stor förtvivlan är 
det ett tecken på att Gud inte finns. 
Men Gud finns hos oss just i vår för-
tvivlan.

– Kärnan i vår kristna tro är att det 
var just därför som Kristus kom –  för 
att finnas i vår oro, vår misströstan 
och i de problem som vi inte vet hur 
vi ska lösa.

Det är viktigt att vi vågar lyfta fram 
hoppet, och att vi gör det på ett sätt 
som visar stor förståelse för de bekym-
mer som människor bär just nu.

– Jag tror att vi i grunden får ha vå-
ra känslor, vår glädje och vår oro – allt 
omfamnas av Guds löften om en fram-
tid och ett hopp. Det omfamnas av en 
närvaro i allt som vi är med om.

Helene Liljeström tycker 
att citatet vid domkyrkan 
är väldigt väl valt. På 
svenska lyder motsvarande 
bibelställe: ”Jag skall ge er 
en framtid och ett hopp.”
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SIBBO KroppBORGÅ Tema

Min kropp, mitt tempel
Välkommen till Söderkulla kyr-
ka på tisdag 22.9 kl. 19. Vi 
stretchar, välsignar och tar 
hand om våra kroppar. Sa-
ra George leder träffen.

DOMPROSTERIET
BORGÅ
Sö 20.9 KL. 12.15: Högmässa i Domkyrkan
KL. 15: Konfirmationsmässa i Domkyrkan för konfir-
manderna Emsalö 
KL. 15: Dopfunten gjord av silversmeden Ru Rune-
berg tas i bruk i Mikaelskapellet. Medverkande: biskop 
Bo-Göran Åstrand, Lundgren, Lindholm-Nenonen, Mi-
kael Helenelund
Må 21.9 och 28.9 kl. 9.15-11: Familjecafé ordnas utom-
hus. Vi träffas vid Domprostgården och går till Borg-
backen. Egen matsäck med om du vill. Vi bjuder på saft 
och kex.
On-to kl. 10-13: Café Ankaret är öppet, Runebergsg. 24
On 23.9 kl. 13.30: Mariakretsen i Café Ankaret
KL. 17: Missions- och bibelkväll i Café Ankaret; Tillsam-
mans i Herrens tjänst. Besök från SLEF av Albert Hägg-
blom, Tomas Klemets, Brita Jern, David Forsblom och 
Solveig Nylund. Andakt, sång, mission och bokbord.
To 24.9 kl. 14: Kråkökretsen samlas på Sjötorp, Kråkö.
Sö 27.9 kl. 10: Gudstjänst i Kullo bykyrka
KL. 12.15: Högmässa i Domkyrkan
KL. 15: Konfirmationsmässa i Domkyrkan för konfir-
manderna Pellinge 1 A
To 1.10 kl. 13.30: Missionskretsen i Café Ankaret
kl. 18: Jakten på bibeln, stora salen, Runebergsg.24; 
Jakten leds av värdparet Marina Henning och Johnny 
Holmberg. Inledare är Erik Vikström.Ta gärna med Bi-
beln (helst Bibel 2000 eller Svenska Folkbibeln).
Diakonimottagningens nya adress:  Finska församlings-
hemmet, Lundag. 5. Mottagning endast med tidsbe-
ställning på telefon 019-661 1241 måndag till fredag kl. 
9-16. 
Ärenden till pastorskansliet: sköts i huvudsak per tele-
fon 019 661 1224 eller 019 661 1223 och per epost borga.
domkyrkoforsamling@evl.fi.

SIBBO
Mer information: på Sibbo svenska församlings hemsi-
da www.sibbosvenskaforsamling.fi
På grund av covid-19-epidemin: kan de ske förändring-
ar i  informationen för alla evenemang och gudstjänster. 
Följ med information om förändringar på församlingens 
hemsida.
Sö 20.9 kl. 12: Högmässa i Sibbo kyrka. Temaveckan 
Alltid sedd. 
Ti 22.9 kl. 19: Min kropp mitt tempel i Söderkulla kyrka. 
Vi stretchar, välsignar och tar hand om våra kroppar. 
Med Sara George.
On 23.9 kl. 12: Musikandakt i Sibbo kyrka. 
Sö 27.9 kl. 10: Högmässa i Söderkulla kyrka. Söndags-
skola under en del av mässan.
Ti 29.9 kl. 10: Bönepromenad, start vid Kyrkoby för-
samlingshem. Med Sara George.
On 30.9 kl. 18: Tro, hopp och kärlek. Micaela Röman 
intervjuar en aktuell person. För detaljer, följ annonse-
ringen på hemsidan.

AGRICOLA
Sö 20.9 kl. 10: Högmässa i Liljendal kyrka
kl. 13: Högmässa i Pernå kyrka
kl. 16: Gudstjänst i Andreaskapellet
Sö 27.9 kl. 13: Högmässa i Lovisa kyrka. Robert Lem-
berg avskedspredikar. Efter högmässan program i 

kyrkan. Om du vill hålla ett kort tacktal, kan du anmäla 
om det till församlingssekreterare Bettina Laaksonen 
senast 25.9. Högmässan strömmas.

MELLERSTA  
NYLANDS PROSTERI

VANDA 
FR 18.9 kl. 18: Bröllopsnatt, Helsinge kyrka S:t Lars, 
Kyrkov. 45, M. Fagerudd.
SÖ 20.9 kl. 10: Högmässa, Helsinge kyrka S:t Lars, M. 
Fagerudd, Heidi Åberg
SÖ 20.9 kl. 12: Mässa i Taizéanda, Virta-kyrkan/Pik-
ku-Kuohu, Råtorpsv. 8, M. Fagerudd, Heidi Åberg
TO 24.9 kl. 13: Sottungsby-Håkansböle pensionär-
skrets, Håkansböle kyrka, Håkansbölev. 48.
SÖ 27.9 kl. 10: Högmässa, Helsinge kyrka S:t Lars, A. 
Paavola, A. Ekberg
SÖ 27.9 kl. 12: Mässa i Taizéanda, Virta-kyrkan/Pik-
ku-Kuohu, A. Paavola, A. Ekberg
SÖ 4.10 kl. 10: Högmässa-  Pensionärernas kyrksöndag 
och de gamla psalmernas högmässa, Helsinge kyrka S:t 
Lars. M. Fagerudd, A. Ekberg. Välkommen efter hög-
mässan på kyrkkaffe i Prostgården. 
TI 6.10 kl. 10-14: Seniorernas Må bra dag, Virta-kyrkan, 

Råtorpsv. 8. Mera info Annakatri Aho 050 4645068. 
Deltagaravgift 5€ kontant till förmån för Kyrkans Ut-
landshjälp. Max. 15 deltagare. 
Anmälning senast 29.9 före kl. 12 till pastorskansliet, 09 
8306 262.  
Ungdomskväll onsdagar kl. 18, Bagarstugan, Kurirv. 1
Skribaanmälningen (för 2006 födda eller tidigare) är 
öppen vecka 41-42 på www.vantaanriparit.fi. Mera info: 
jona.granlund@evl.fi.  
Barnverksamhet i klubbutrymmet, Strömfårav. 13, Myr-
backa 
Dagklubb må, to, fre kl. 9-12  
Mammabarngrupp ti kl. 9-12
Pysselklubb ti-on kl. 13-16
Förhandsanm. Mera info Hanna-Mari Höglund, 050 
3414964.   
Våra högmässor från Helsinge kyrka S:t Lars kl. 10 
strömmas via församlingens YouTube-kanal.

ESBO
Högmässor:
Sö 20.9. Olars kyrka, finska sidan, kl. 15: Konfirmation, 
Solvalla 4.*
Esbo domkyrka kl. 16.30: Kvällsmässa med medeltida 
musik. Kira Ertman, präst, Susanna Tollet, renässansflöjter 
och vevlira, Nina Kronlund och Eeva-Liisa Malmgren, sång.
On 23.9. Södrik kapell kl. 12: Veckomässa.

Ankaret har öppet!
Välkommen till Café Ankaret – en träff-
punkt för alla åldrar!  

Caféet  sköts av frivilliga och håller 
öppet onsdagar och torsdagar kl. 10–
13.30. Det är beläget i Svenska försam-
lingshemmet, Runebergsgatan 24, med 
ingång från gården. Du kan förutom att 
dricka kaffe också umgås och läsa tidningar. Det finns försäljning av vykort och 
adresser. Här finns alltid någon att prata med om du så önskar.

Intäkterna från caféet  går till missionsarbetet. Vi brukar ha utställningar i ca-
féet och om du har intresse av att ställa ut kan du kontakta Sanna Lindström på 
telefonnummer  040 528 6577.

Nyfiken på vad som händer på 
andra håll i Svenskfinland?
Visste du att den här tidningen utkommer i sju olika versioner? 
Beroende på var i landet tidningen landar i postlådan har 
de här fyra mittersta sidorna sin egen lokala prägel.

På www.kyrkpressen.fi/lokalt kan du läsa artiklar från andra regioner och för-
samlingar. Ta del av en skeppares livserfarenheter, lär känna en nybliven stads-
direktör eller läs en berättelse om helande.

På webbsidan hittar du också fler församlingars program och evenemang.
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VANDA Ungdomar

Anmälan till 
skriftskolan
Skriftskolanmälningarna drar igång 
igen! För den som är född 2006 el-
ler tidigare är anmälan öppen vecka 
41–42 på www.vantaanriparit.fi. Ung-
domsledare Jona Granlund berät-
tar gärna mera och svarar på frågora. 
Ni når honom på mejladressen jona.
granlund@evl.fi. 

Lö 26.9. Alberga kyrka kl. 10: Konfirmation, Solvalla 5.*
Sö 27.9. Esbo domkyrka kl. 12.15. 
*Antalet gäster är begränsat vid högmässorna med 
konfirmation.

HELSINGFORS PROSTERI
JOHANNES
Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12 
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Gudstjänster 
Gudstjänst: söndagar kl. 10 på Drumsö.
Högmässa: söndagar kl. 12 i Johanneskyrkan. Konfirma-
tion i samband med högmässan 20.9, 27.9 och 11.10.
Veckomässa: onsdagar kl. 18 i Gamla kyrkan.
Gemenskap
Träffpunkt för daglediga: tisdag 22.9 kl. 13 i Högbergs-
salen. Vi umgås, fikar och behandlar olika teman.
Drop-in-café: tisdag 29.9 kl. 12–13.30 i Johanneskyr-
kans krypta. Kaffe och gemenskap. 
Barnfamiljer
Nallegudstjänst: fredag 25.9 kl. 10 i Johanneskyrkan. En 
gudstjänst anpassade för barnen med bön, en kort pre-
dikan, sång och rörelse.  
Församlingen erbjuder musiklek, babyrytmik, öppen 
gemenskap och familjekvällar för barn i åldrarna 0–5 år. 
Mer information om alla grupper hittar du på vår hem-
sida. Om du har frågor kontakta tf. ledare för barnverk-
samheten Helena Hollmérus (helena.hollmerus@evl.fi).
Typ Livet: en podcast för unga vuxna om allt mellan 
himmel och jord. Podden finns på Spotify och Spreaker.

MATTEUS
Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3
www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Gudstjänster
Vi firar högmässa: i Matteuskyrkan på Åbohusvägen 3 
varje söndag kl. 10. Efter gudstjänsten serveras kyrk-
kaffe. Mera information hittar du på församlingens 
hemsidan www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus .
MU-mässa: tillsammans med Matteus ungdomar i 
Matteuskyrkan varje onsdag kl. 18.00 med kyrkfika ef-
teråt. En lite kortare mässa med mycket musik och bön. 
Välkommen oberoende av ålder!
Kvällsmässa: i Matteuskyrkan söndagen den 20.9 kl. 
18. Kvällens talare är Matteus färska tf. kyrkoherde He-
lene Liljeström, hon talar kring temat Känn ingen oro. 
Mässan förrättas av Juho Kankare. Efteråt serveras lätt 
kvällste. Varmt välkommen!
Vuxenverksamet
Stickklubben: samlas i Matteuskyrkans Olavussal 
torsdagen 24.9 kl. 11-13. Kom med och sticka sockor 
åt församlingens yngsta medlemmar eller pyssla med 
annat handarbete i trevligt umgänge över en kopp kaffe. 
Välkommen med!
Välkommen på Folkhälsans seniorträff: till Matteuskyr-
kans Olavussal torsdagen 1.10 kl. 11-12.30. Gemytlig 
samvaro och goda diskussioner.
Kaffe på plattan: lördagen den 19.9 kl. 12-14. Vi bjuder 
på kaffe, te, saft och bulle. Vi erbjuder möjlighet till 
samtal och förbön utanför Matteuskyrkan (Åbohus-
vägen 3). Du är också välkommen med och hjälpa till. 
Kontakta Carita Riitakorpi via carita.riitakorpi@evl.fi 
eller 050-380 3986.
Matteus Salt: med brunch och diskussion startar lör-

dagen 26.9. kl. 10-12. Matias Gädda håller 
Bibelundervisning över rubriken ”Var frimodi-
ga - lärdomar från Josua”. Serveringen mini-
meras och avstånden ökas för att trygga allas 
säkerhet. Varmt välkommen!

PETRUS
Petruskyrkan Skogsbäcksvägen 15
www.petrusforsamling.net
Gudstjänst och gemenskap
Högmässa i Munksnäs kyrka: Varje söndag kl. 
10. Söndagsskola för barn. 27.9 Missionshög-
mässa med Gunilla och Magnus Riska.
Högmässa i Åggelby gamla kyrka: Söndagar 
kl. 12. Ingen gudstjänst i Åggelby 4.10.
Puls-gudstjänst: Varje söndag i Petruskyrkan 
kl. 15.30. Puls-gemenskapen är en modern 
och dynamisk gemenskap centrerad kring 
Jesus. CoolKidz (7-13) och Barnkyrka (3-6) för 
barnen.
Festgudstjänst 4.10 kl. 12: Petruskyrkan fyller 
40-år vilket firas med en festgudstjänst till-
sammans med Oulunkylän seurakunta i Pet-
ruskyrkan. Körerna Petrus Vokalensemble och 
Adoramus, solister Hannu Leskinen och Jaana 
Hoving medverkar. Delar av kantor Peter Hillis 
kantat framförs.
Andakt och bön
Du kan alltid skicka in dina böneämnen: per 
e-post pray.petrus@evl.fi, per post: Petrus 
församling, Skogsbäcksvägen 15, 00630 Hel-
singfors.
Förbön och Tack: Ti 29.9 kl. 19. Tvåspråkig 
förbönsgudstjänst i Munksnäs kyrka. Obs! 
Ny plats. Stig-Olof Fernström, Bengt Lass-
us. Barnpassning ordnas. Förbönstelefonen 
öppen må kl. 14.30-16.30, ons kl. 18-20, 09-
23407171. Du kan även sända böneämnen per 
post och e-post, kontaktuppgifter ovan.
Rotad i Ordet: 21.9 kl. 18 i Malms Kyrka. Stig-
Olof Fernström. Kom med på en resa djupare 
i Bibel.
Gemenskap
Dagscafé: Andakt, kaffe och litet program 
29.9 kl. 13. Jämna veckors tisdag i Petruskyr-
kan. Mer info av diakonissan Bodil Sandell 
0503803925
Kurser
Alpha: Alla funderar på livets stora frågor. 
Alpha är ett tillfälle att utforska livet och tron 
under 10 kvällar med middag, videoföreläs-
ning och samtal. Kursen är för helt vanliga 
människor, oberoende av tidigare kunskap 
eller bakgrund. Tisdagar kl. 18 i Petruskyrkan, 
start 22.9. Anmälan till Tuomas Metsäranta, 
tuomas.metsaranta@evl.fi.
Sorgekursen - Vägen vidare: En sex kvällars 
kurs, varannan onsdag, för alla som förlo-
rat någon, nyligen eller för lång tid sedan. Vi 
börjar varje kväll med kaffe/te och tilltugg, 
ett kort föredrag och möjlighet till samtal i 
mindre grupper. Kursen är baserad på kristna 
värderingar men passar bra för alla oberoende 
av åskådning och var du bor. Start 7.10 kl. 18 i 
Petruskyrkan. Info: Ronny °ylin.

Vårda eller kasta?
ETT ORD JAG TYCKER genuint illa om är ”ener-
gitjuv”. Jag tror inte att Marie Kondo har myntat det, 
men precis som hon uppmanar till att rensa hemmet 
från alla prylar som inte ger glädje så stöter jag då och 
då på uppmaningar om att också rensa bort människor 
som mest bara är jobbiga ur mitt liv.

Det är viktigt att kunna skydda sig själv genom att bry-
ta sig loss från verkligt destruktiva relationer, men ofta 
verkar det i energitjuvssammanhang handla minst lika 
mycket om att undvika allt som stör, gnager i samvetet 
och tvingar mig att anstränga mig. 

Jag erkänner direkt att jag inte skriver det här på grund 
av att jag själv skulle vara speciellt duktig på att lyssna 
på folk som bara klagar. Jag skriver för att det känns 
olustigt att rensning bland människor verkar vara nå-
got som normaliseras.

 SOM KRISTEN STÄLLS JAG I STÄLLET inför en 
radikalt annorlunda uppmaning. ”Om någon vill gå i 
mina spår måste han förneka sig själv”, sade en man 
vi menar oss följa. Många asketer har levt med må-
let att tömma sig på allt eget och i stället låta Gud strå-
la fram i allt de gjort. Det är svårt, provocerande, bjärt 
kontrasterande mot individualismen. Jag klarar det in-
te och försöker ärligt talat knappt, men jag tycker om 
perspektivet som det ger.

I Bönens trädgård ber Martin Lönnebo läsaren rikta 
blicken mot Jesus: ”Se på ögonen, källor utan botten, 
de som sett och förstått allt.”

De som sett och förstått alla svikna och utstötta, alla 
intill döden utmattade, alla med frusna hjärtan och al-
la som aldrig fått någon chans, alla klagande, sörjan-
de, sönderslitna, bittra och elaka.

Nästa rad lyder: ”Se på handen, den högra starka, upp-
lyft till välsignelse.” Det står inte: ”Se på handen, den 
högra starka, pekande – gå bort, du energitjuv!”

Nej, upplyft till välsignelse. Inte av elakheten, men 
av människan.

DET GER ETT PERSPEKTIV där också jag utma-
nas att växa, att hitta fungerande kraftkällor, att dra 
gränser och konfrontera beteenden, men inte uteslu-
ta utan i stället försöka ge och välsigna. Och där ock-
så jag, om jag någon gång skulle fastna i bitterheten, 
skulle ha en plats bland människor som vill mig väl.

Johanna Granlund är församlingssekreterare i  
Petalax och Bergö församlingar.

KOLUMNEN

JOHANNA GRANLUND

Kolumnen är lånad från de lokala sidorna för Sydösterbotten.
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S
jung sorgen handlar om att tap-
pa och hitta nytt fotfäste. Om 
att möta ensamheten för att fin-
na ny gemenskap. Om att in-
vänta tonregnet för att uttrycka 
det osägbara, beskriver Cari-

ta Holmström som är musiker, komposi-
tör och artist.

Hon bjuder tillsammans med artisten och 
kompositören Annika Cleo in till en akus-
tisk konsert i intimt format. Utgående från 
deras egna upplevelser av sorg bjuder de på 
nyskrivet material och tonsättningar av dik-
ter och texter av Tua Forsström, Anna Sim-
berg, Solveig von Schoultz och rikssvenska 
Bruno K. Öijer.

KONSERT OM SORGEN
VANDA. ”Sjung sorgen” är en konsert 
om det som vi alla någon gång drabbas 
av. Sorgen är unik, men upplevelsen kan 
vi kanske dela.    
 
TEXT: ULRIKA HANSSON

Carita Holmström (till vänster) och Annika Cleo använde sina egna erfarenheter av sorg när de skrev material för konserten. FOTO: PRESSFOTO

Varför är det viktigt att vi bearbetar sorg?
– Min egen erfarenhet är att det känns vik-
tigt att dela med sig men även ta del av an-
dras sorgeupplevelser. Sorgen är en så stark 
känsla att den sätter sordin på alla ens andra 
känslor och upplevelser – ” en ständig skug-
ga som lurar i knuten” som en vän med sorg-
upplevelser sade. Man kan lätt fastna i den-
na skuggvärld och helt enkelt sluta leva, UPP-
leva! Så därför, fastän sorgen alltid är privat, 
unik för envar, tror jag ändå vi kan dela själva 
upplevelsen med andra och på detta sätt hitta 
ut ur sorgen och finna ny gemenskap. Detta 
är särskilt viktigt i Finland där en viss tigan-
dets kultur ännu råder.

Hur har sorg förändrat dig som människa?
– I två års tid efter min mans död i juni 2016 
kunde jag varken komponera eller forma 
texter. Det kändes fullständigt meningslöst 
att sammanställa toner och även orden var 
för sig och efter varandra hade mist sin bety-
delse. Sorgen är sådan. Den kastar sin skug-
ga över alla andra känslor och allt som förut 
verkade ha ett sammanhang mister plötsligt 
sin mening, blir fragmentariskt. Men sorgen 
lärde mig också att mitt eget modersmål var 
det enda språk på vilket jag kunde ens när-

»Vi vill 
ingjuta 
hopp och 
en känsla 
av igen-
känning.«

Sjung sorgen ordnas 15.11 i Virta-kyrkan 
(Råtorpsv. 8) kl. 17-19. Fritt inträde! Musik-
delen strömmas på Vanda svenska försam-
lings kanal på Youtube.
Efter konserten samtal med psykoterapeut 
Benita Söderström.
På scenen står musikerna och kompositörer-
na Carita Holmström och Annika Cleo.

Konserten ”Sjung sorgen”

melsevis försöka uttrycka mina känslor och 
erfarenheter.

Vad hoppas ni att publiken tar med sig ef-
ter konserten?
– Vi vill ingjuta hopp och en känsla av igen-
kännande genom att dela med av våra egna 
upplevelser och texter utgående från dem, 
samt av andras dikter och texter

– Genom att ha en samtalsstund efter kon-
serten ledd av psykoterapeuten Benita Sö-
derström, konkretiseras detta delande på 
ett fint sätt.
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Erica Långström ser fram emot att upptäcka Åbo, få nya kompisar och lyssna till lärare som är experter på sitt område. FOTO: PRIVAT

Nya studier och längtan 
till hemförsamlingen 

Det är lite blandade känslor Erica 
Långström beskriver efter att hon bara 
hunnit bo några dagar i sin etta i Åbo.

– Åbo verkar bra. Det är hemtrev-
ligt och lagom stort, och mysigt med 
ån genom hela stan. Men visst har jag 
hemlängtan och känner att jag gärna 
skulle åka hem också.

Som tur är har hennes bästa kom-
pis också inlett studier i Åbo i höst. 
Hon ser dessutom fram emot att lära 
känna nya kompisar.

– Och så ser jag fram emot att få hö-
ra lärare och professorer som är exper-
ter inom sina områden, jag tror det 
blir berikande. 

Erica Långström har varit försam-
lingsaktiv i fyra år, främst i sin hem-
församling Jomala, men också i Fin-
ström-Geta. Det är främst hjälpledar-
verksamheten hon brinner för.

– Jag har fått väldigt mycket ge-
menskap och nya kompisar via hjäl-
pisverksamheten. Jag har växt som 
person när jag varit hjälpledare på 
läger i många år.

På vilket sätt har du växt mest?
– Jag känner mig tryggare med att le-
da grupper; jag vågar slappna av nu 

när jag varit med några år. Jag tror 
man blir erfaren i att leda och förklara.

Tror du att du hittar en församlings-
gemenskap i Åbo?
– Jag var med en kompis till Åbo svens-
ka församling för ett tag sedan, de ord-
nade en diskussionsgrupp för unga 
vuxna. Det var roligt! 

Det mest saknade
Då hon åker hem till Åland över le-
digheter kommer hon att vara aktivt 
med i hjälpisverksamheten. 

– Jag har många av mina kompisar 
kvar där. 

Sex gånger i året ordnas hjälpis-
helger.

– Vi leker, umgås och har pass med 
teman om till exempel vårt psyke och 
kristen tro. Vi sover i något försam-
lingshem och på söndagen deltar vi 
i mässan. 

Hon nämner också ungkvällar en 
gång i månaden och ungmässa i kyr-
kan med tillhörande tacoätande efteråt.

– Det brukar vara jätteroligt! Det är 
det jag kommer att sakna mest när jag 
flyttat från Åland.

Hon har ett gott råd till den som 
känner sig lite nyfiken på församling-
ens ungdomsverksamhet men tvekar.

– Gå och testa! Ta med en kompis så 
känns det lite tryggare. Jag har upp-
levt församlingen som väldigt öppen 
och välkomnande.

»Gå och testa! Ta 
med en kompis så 
känns det tryggare!«

JOMALA. – Det är lite 
spännande och lite nervöst, 
så mycket är nytt. Erica 
Långström har lämnat Jo-
mala, församlingen hon 
storgillar, för att studera 
religionsvetenskap i Åbo.

TEXT: ULRIKA HANSSON
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Livsstegen för unga
Livsstegen är en grupp för dig som på en trygg 
plats vill reflektera över och tala om livets mening 
tillsammans med andra unga.

Intresserad? Kontakta Mikaela Johansson, tfn 
0457 529 3016, e-post: mikaela.johansson@evl.fi

Korpo orgel fyller 150
Orgeln i Korpo kyrka fyller 150 år i 
år och det firas med olika mu-
sikevenemang under hös-
ten. Lördag 26.9 blir det helg-
målsmusik kl. 18 i Korpo kyrka 
med temat ”C.H. Rinck mö-
ter A.Thulé”. Medverkande är 
Eeva Granström, Robert Helin 
och Ulla-Maija Söderlund som deltar i den 
kantorskurs som för tillfället pågår i Väståbolands 
svenska församling. Följande musikevenemang för 
att fira Korpo kyrkas orgel ordnas 17.10.

Skördefest
Jomala församling Plåppar 
Åpp under Skördefesten! 

Söndag 20.9 kl 11-15 
firar vi Skördefest med 
Skördemässa för alla åldrar 
kl. 11 i kyrkan. 

Barnkörerna medverkar. 
Därefter blir det lunch, ca-
fé, pyssel och aktiviteter för 
hela familjen i Olofsgården!

ÅBOLANDS  PROSTERI
 
VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 20.9 kl. 10: Sjösöndagens högmässa i Pargas 
kyrka, Lidén, Lehtonen. Särskilt välkommen önskas 
alla sjömän, fiskare och andra som får sin utkomst 
från havet. 
On 23.9 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Lidén, 
Lehtonen. 
Sö 27.9 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Lidén, Leh-
tonen.
On 30.9 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Lidén, 
Lehtonen. 

Nagu kapellförsamling:
Sö 20.9 kl. 17: Kvällskyrka i Nagu församlingshem, 
Kjell Granström, Eeva Granström, Robert Helin, Outi 
Öhman. 
Må 21.9 & 28.9 kl. 14–16: Kaffestuga för alla i Nagu 
församlingshem, Kjell Granström, Eeva Granström. 

Korpo kapellförsamling:
Lö 26.9 kl. 18: Helgmålsmusik i Korpo kyrka med 
anledning av att kyrkans orgel fyller 150 år. 
Sö 27.9 kl. 11: Gudstjänst i Korpo kyrka, Killström, 
Granlund. 

Houtskär kapellförsamling:
Sö 20.9 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyrka, Lager-
roos, Söderlund. 
Sö 27.9 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyrka, Lager-
roos, Söderlund. 

Iniö kapellförsamling:
Sö 27.9 kl. 13: Predikogudstjänst i Iniö kyrka, Joakim 
Oldmark.

ÅBO
sö 20.9:
- kl 11: Gudstjänstgruppens möte, sakristian. Guds-
tjänstgrupp: Jona.
kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Benjamin Häggblom 
(pred), Liljeström (lit), Juslin. Barnhörna. Gudstjänst-
grupp Jona medverkar. Mingel efter högmässan. Kan 
även ses på www.virtuaalikirkko.fi.
ti 22.9:
- kl 14.30: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 17.30: Träff för frivilliga inom flyktingverksam-
heten, Aurelia. Mera information och anmälning per 
mejl malena.bjorkgren@evl.fi.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.
ons 23.9:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma församlingshem.
- kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia. ”Vi lär känna kan-
tor Christian Juslin”. Anmälning 22.9 kl 9-11 per tfn 
040-3417460.
to 24.9:
- kl 9.30-12: Familjecafé, Aurelia.
fre 25.9 kl 10.30-12: Anhörigvårdarcafé, Kvarters-

Nyfiken på vad som händer på 
andra håll i Svenskfinland?

Visste du att den här tidningen utkommer i 
sju olika versioner? Beroende på var i landet 
tidningen landar i postlådan har de här fyra 
mittersta sidorna sin egen lokala prägel.

På www.kyrkpressen.fi/lokalt kan du läsa artiklar från andra regioner och 
församlingar. Ta del av tankar om hopp, lär känna en nybliven stadsdirektör 
eller läs en berättelse om helande.

På webbsidan hittar du också fler församlingars program och evenemang.
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ÅBO  Kalas

Fest för 10-åringar
Alla som fyller 10 år i år är välkomna till en gemensam 
födelsedagsfest lördagen den 10.10 i Aurelia. I år 
ordnar vi två identiska fester efter varann, så vi in-
te är för många i samma utrymme samtidigt. Det 
blir bl.a. sång, lekar, spel, tävlingar, Photobooth, 
tårta och disco. Mer information och anmälnings-
länk hittas på hemsidan www.abosvenskafor-
samling.fi.

De som hör till Åbo svenska församling kommer 
att få en personlig inbjudan till festen, men även andra 
svenskspråkiga barn som fyller 10 i år är välkomna att delta.  
Anmälning senast 6.10.2020.

klubben (Henriksg. 9, Åbo).
sö 27.9:
- kl 11: Gudstjänstgruppens möte, sakristian. Guds-
tjänstgrupp: Ester.
kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Audas (pred), Wik-
stedt (lit), Danielsson. Barnhörna. Gudstjänstgrupp 
Ester medverkar. Mingel efter högmässan. Kan även 
ses på www.virtuaalikirkko.fi.
må 28.9 kl 14: Missionskretsen, Aurelia.
ti 29.9:
- kl 14.30: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.
ons 30.9:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma församlingshem.
- kl 12: Frukostklubben, Kåren (Tavastg. 22). Kjell 
Wennström “Vad blir det av Åbolands sjukhus?”. 
Anmälning senast 28.9 kl. 15 per mejl tkurten@abo.fi 
eller sms 045–1255880.
- kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia. Anmälning 29.9 kl. 
9-11 per tel. 040-3417460
to 1.10 kl 9.30-12: Familjecafé, Aurelia.
 
Diakonimottagning per telefon: 040-3417460 kl. 
9-11 tisdagar och torsdagar kl. 9-11

ÅLANDS PROSTERI
 
JOMALA
Vi firar Högmässa: varje söndag kl 11 i St Olofs kyrka  

Vuxna  
Mån 21.9 kl 19: Gregoriansk sång i kyrkan, Henrika 
Lax  
Ons 30.9 kl 19: Sjungen Vesper och Oblatbakning i 
kyrkan. Vi inleder med att fira Vesper tillsammans 
och bakar därefter vårt eget nattvardsbröd för för-
samlingens bruk. 
Missionssyföreningen: tisdagar 12.30-14.30  
Tors 24.9 kl 12: Sopplunch för alla daglediga. Lun-
chen kostar 5 €, barn äter gratis. 

Vuxenkörer med Eva-Helena Hansen  
Laudamus damensemble: onsdagar 17.30-19  
St Olofs kyrkokör: torsdagar kl 19-20.30 

Barn och unga  
Sjung och gung: för barn ca 0-3, Torsdagar kl 9-11, 
Fredrik Erlandsson.  
Tisdagsklubben: för åk 1-4 tisdagar kl 18-19.30, 
kontakta Sonja Winé.  
Öppet hus för åk 4-7: torsdagar kl 14-17 Start 17.9, 
Sonja Winé.  
Ungdomskören Jomala Joy: torsdagar kl 14-15.15 (åk 
5-6), 15-16.15 (åk 7-9), Eva-Helena Hansen  
Fre 25.9 kl.18: Fredagsmässa och Ungkväll för kon-
firmerade. Vi äter och pratar. Anmälan via evene-
mang på Ålands Unga Kyrkas facebook-sida. 

Barnkörer med Fredrik Erlandsson  
Tonikan åk 1-2: tisdagar kl 13-14  
Kvinten åk 1-4: onsdagar kl 13-14 i Södersunda skola  

Dominanten åk 3-4: torsdagar kl 14-15 

Se mera: på jomala.evl.ax eller följ oss på 
facebook.com/jomalaforsamling  
Verksamheten: är i Olofsgården om inte 
annat anges.

MARIEHAMN
Må-Fre kl. 08.30-08.50: Morgonmedita-
tion i S:t Görans kyrka.

SÖ 20.09 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans 
kyrka.

TO 24.09 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t Görans 
kyrka.

TO 24.09 kl. 12.00: Sopplunch på Margare-
tagården.

SÖ 27.09 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans 
kyrka. Kyrkkaffe.

TO 01.10 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t Görans 
kyrka.

TO 01.10 kl. 12.00: Sopplunch på Margare-
tagården. 

Kyrktaxi till gudstjänst: tfn 018-19500.

SUND-VÅRDÖ
Fredag 18.9 kl. 10.00: Småbarnsmusiken 
inleds för hösten i Vårdö församlingshem. 
Kati Juntunen.

Söndag 20.9 kl. 11.00: Högmässa i Vårdö 
kyrka. Outi Laukkanen, Kent Eriksson, Kati 
Juntunen. Kyrkkaffe efter högmässan.

Fredag 25.9 kl. 12.30: Lunch i Vårdö för-
samlingshem. Anmälan till pastorskansliet 
senast onsdag 23.9 kl. 14.00. Frivillig kol-
lekt.

Söndag 27.9 kl. 11.00: Mångkulturell guds-
tjänst i Sunds kyrka. Vi läser bibeltexter 
och sjunger sånger på många olika språk. 
Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund. Efter 
gudstjänsten knytkalas i församlingshem-
met. 

Tisdag 29.9 kl. 14.00: Tillsammansträff i 
Sunds församlingshem. Kom och drick ditt 
eftermiddagskaffe i trevligt sällskap! Frivillig 
kollekt.

Vårda eller kasta?
ETT ORD JAG TYCKER genuint illa om är ”ener-
gitjuv”. Jag tror inte att Marie Kondo har myntat det, 
men precis som hon uppmanar till att rensa hemmet 
från alla prylar som inte ger glädje så stöter jag då och 
då på uppmaningar om att också rensa bort människor 
som mest bara är jobbiga ur mitt liv.

Det är viktigt att kunna skydda sig själv genom att bry-
ta sig loss från verkligt destruktiva relationer, men ofta 
verkar det i energitjuvssammanhang handla minst lika 
mycket om att undvika allt som stör, gnager i samvetet 
och tvingar mig att anstränga mig. 

Jag erkänner direkt att jag inte skriver det här på grund 
av att jag själv skulle vara speciellt duktig på att lyssna 
på folk som bara klagar. Jag skriver för att det känns 
olustigt att rensning bland människor verkar vara nå-
got som normaliseras.

 SOM KRISTEN STÄLLS JAG I STÄLLET inför en 
radikalt annorlunda uppmaning. ”Om någon vill gå i 
mina spår måste han förneka sig själv”, sade en man 
vi menar oss följa. Många asketer har levt med må-
let att tömma sig på allt eget och i stället låta Gud strå-
la fram i allt de gjort. Det är svårt, provocerande, bjärt 
kontrasterande mot individualismen. Jag klarar det in-
te och försöker ärligt talat knappt, men jag tycker om 
perspektivet som det ger.

I Bönens trädgård ber Martin Lönnebo läsaren rikta 
blicken mot Jesus: ”Se på ögonen, källor utan botten, 
de som sett och förstått allt.”

De som sett och förstått alla svikna och utstötta, alla 
intill döden utmattade, alla med frusna hjärtan och al-
la som aldrig fått någon chans, alla klagande, sörjan-
de, sönderslitna, bittra och elaka.

Nästa rad lyder: ”Se på handen, den högra starka, upp-
lyft till välsignelse.” Det står inte: ”Se på handen, den 
högra starka, pekande – gå bort, du energitjuv!”

Nej, upplyft till välsignelse. Inte av elakheten, men 
av människan.

DET GER ETT PERSPEKTIV där också jag utma-
nas att växa, att hitta fungerande kraftkällor, att dra 
gränser och konfrontera beteenden, men inte uteslu-
ta utan i stället försöka ge och välsigna. Och där ock-
så jag, om jag någon gång skulle fastna i bitterheten, 
skulle ha en plats bland människor som vill mig väl.

Johanna Granlund är församlingssekreterare i  
Petalax och Bergö församlingar.

KOLUMNEN

JOHANNA GRANLUND

Kolumnen är lånad från de lokala sidorna för Sydösterbotten.
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ÅBOLAND, ÅBO,
MARIEHAMN JOMALA

S
jölivet har i någon form alltid va-
rit pargasbon Jan Erikssons var-
dag. Som ung prövade han på att 
vara matros.

– Vi var borta ett halvt år åt 
gången. Det var egentligen lätt-

are att gå ombord än att mönstra av. Man blir 
institutionaliserad, säger han.

Numera håller han sig närmare hemknutar-
na och sedan fem år tillbaka kör han förbin-
delsebåten M/S Viken på linjen Pargas södra. 
Det betyder stopp vid ett tiotal öar i Pargas 
och Nagu, och ett stort ansvar för att få livet 
i skärgården att rulla.

– Vi kör skolbarn från holmarna, och längs 
linjen har vi till exempel Finlands största äp-
pelgård, en mjölkgård, sommarhotell och en 
semesterby. Det är en levande skärgård, och 
vi som sköter färjan blir en viktig del av när-
samhället.

I sommar har trycket på färjorna varit ex-
tra hårt.

– Det har varit mycket rusning eftersom 
människor rest inom landet på grund av 
coronaviruset.

Jan Eriksson jobbar en vecka och är ledig en 
vecka. Arbetsdagarna börjar tidigt och slutar 
sent, och båtpersonalen övernattar i ett hus 
vid färjfästet under arbetsveckan.

– Men vi behöver inte vara i beredskap un-
der natten, det sköts av andra myndigheter. Jag 
trivs jättebra med arbetstiderna. Och den ledi-
ga veckan är en ganska skön motvikt till jobbet.

Att han kallas Bambu går långt tillbaka.
– Som 13-åring växte jag kring trettio centi-

meter på ett år. Då sa någon till mig: Du väx-
er ju som bambugräs! 

Vill förbättra 
Jan Eriksson är ordförande för gemensamma 
kyrkofullmäktige i Pargas kyrkliga samfällig-
het och medlem i församlingsrådet i Väståbo-
lands svenska församling. Han har också varit 
aktiv kommunpolitiker, förtroendevald inom 
idrotten och huvudförtroendeman i jobbet.

– Jag vill vara aktiv och försöka göra lo-
kalsamhället bättre. Jag har alltid tyckt att 
kyrkan gör ett viktigt arbete och är en vik-
tig del av samhället.

Ibland kanske en del tycker att han är för 
aktiv, funderar han.

Skeppare med energi
VÄSTÅBOLAND. Jan Bambu 
Eriksson är skepparen och 
kyrkopolitikern som vill för-
bättra lokalsamhället. Att han 
kallas Bambu har en naturlig 
förklaring.
 
TEXT: ULRIKA HANSSON

Jan Bambu Eriksson är skeppare på förbindelsebåten M/S Viken i Pargas. FOTO: PRIVAT

– När du har en åsikt kan inte alla dela 
den, och ibland trampar man på någons tår, 
men fast man har olika åsikter måste man 
inte vara fiender.

Han uppskattar möjligheten att kunna på-
verka i en liten församling.

– Men en svaghet i den demokratiska gång-
en är att om du endast är invald i kyrkofull-
mäktige så kan du inte påverka så hemskt 
mycket. Vi har möte ungefär ett par gånger 
i året. Det blir genast svårt om du inte är så 
insatt. Det krävs ett stort engagemang och 
en vilja att ta reda på. 

Demokratiproblemet är än mer utvidgat.
– Som ordet avslöjar så är församlingen 

en församling. Det är inte kyrkoherden som 

leder församlingen utan människorna. Det 
kan bli ett underskott i demokratin.

Kyrkan är meditation
På sjösöndagen sitter Jan Eriksson i kyrkbän-
ken. Från sina längre seglatser kommer han 
ihåg sjömanskyrkans betydelse.

– Man kunde läsa tidningar där och samtala 
lite, ibland ordnades någon andakt ombord.

Han uppskattar det avbrott i vardagen och 
stressen som kyrkan kan erbjuda.

– Kyrkan är en plats där du kan lugna ner 
dig och stänga ute världen. Det blir en slags 
meditation. Och rutinerna är desamma, du 
stiger upp lite och sätter dig igen. Kanske fler 
borde stänga av telefonen och gå i kyrkan.

»Det 
krävs en 
vilja att 
ta reda 
på .«
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SYDÖSTERBOTTENPÅ 
GÅNG

När Simone Öhman tog en paus i si-
na klasslärarstudier kom hon till Kris-
tinestads svenska församling.

– Jag har varit en del i dagklubben – 
och sysslat med kreativa uppgifter och 
utmaningar, beskriver hon sitt arbete.

Hon har sytt julrekvisita, gjort pys-
sel, producerat videor. När barngrup-
perna fick ta paus på grund av coro-
napandemin har fokus legat mer på 
det kreativa.

– Stina kom en dag och sa: Vi skul-
le behöva stora dockor då vi berättar 
bibelberättelser i kyrkan. Skulle du 
kunna tänka dig att göra dem?

Församlingens ledande barnleda-
re Christina (Stina) Caldén-Back 
och ungdomsarbetsledare Jeanette 
Ribacka-Berg låg bakom idén. För-
samlingen hade redan några dockor, 
men de tyckte de var så små att de in-

te syntes ordentligt.
– De hade en idé om att vi skulle 

göra basen av Pringles-rör och några 
plastkoner som de hade fått. Jag fick 
experimentera fritt och använda mig 
av allt jag kunde tänkas hitta i mate-
rialskåpen.

Även om just dockprojektet var en 
ny erfarenheter beskriver sig Simone 
Öhman som en kreativ person, hon 
tycker om att pyssla och handarbeta. 

– Oavsett var jag jobbar är det som 
att jag drar till mig lite sådana uppgif-
ter. Det har varit väldigt roligt.

– Det är många olika moment. An-
siktet görs av gamla strumpbyxor, 
ögonen av tygrester, munnen målar 
jag och armarna har en ståltrådsstom-
me så att de ska gå att böja och ändra 
position på dem. Sedan ritar och syr 
jag kläder och skapar personliga fri-

syrer åt dockorna.
Hennes tips för den som blir inspi-

rerad är: Kolla Pinterest, idea med nå-
gon, kolla materialskåpen. Och åter-
bruka! Många gånger kan man åter-
använda sådant som annars skulle 
hamnat i återvinningen. Bara fanta-
sin sätter gränser för skapandet.

Simone brukar få höra: ”Oj, hur kan 
du göra sånt där, jag skulle aldrig”. 
Själv väljer hon inställningen: våga 
prova! Ofta ser saker mer avancera-
de ut än vad de faktiskt är.

– Så sätter man sig ner och kliar sig 
lite i huvudet och blir lite frustrerad – 
vad har jag egentligen gett mig in på? 
– men sen blir det nog bra i slutändan, 
bara man låter processen ha sin gång.

Dockorna illustrerar olika perso-
ner i Bibeln och tanken är också att 
en docka ska kunna spela flera roller.

Dockorna lär också få en roll i Kris-
tinestads traditionella levande julka-
lender, där olika fönster i staden för-
vandlas till kalenderluckor. (Men vad 
som kommer finnas i den luckan ska 
vi inte avslöja här.)

Rätt plats att vara
Församlingens barnverksamhet var 

ganska ny för Simone Öhman när 
hon började jobba i Kristinestad. Hon 
växte upp utanför Stockholm och 
flyttade i skolåldern till Lappfjärd, 
som är hennes mammas hemtrakt.

– Man märker att det är en annan 
sammanhållning i en mindre kom-
mun. Fler barn deltar i de aktivite-
ter och klubbar som ordnas.

Att det är hennes grej  att jobba 
med barn har tiden i församlingen 
bekräftat. Men den här arbetserfa-
renheten har även gett henne nya 
insikter.

– Det blir lätt att man tänker: jag 
vill jobba som klasslärare, det är det 
jag ska göra i resten av mitt liv. Men 
man märker ju att det finns så många 
andra inriktningar eller arbetsplat-
ser. Jag tycker att Stinas jobb och det 
jag gör nu är väldigt roligt. Det är 
något jag kunde tänka mig att job-
ba med även i framtiden.

Hon är tacksam och tycker hon 
haft tur som på vägen till att åter-
uppta studierna får vara just här.

– Det är nog rätt plats att vara på, 
både med personerna och arbetsupp-
gifterna. Hela atmosfären är väldigt 
välkomnande och varm.

Dockornas 
ansikten görs av 
gamla strump-
byxor, ögonen 
av tygrester. 
Simone Öhman 
syr kläder och 
skapar personliga 
frisyrer åt dem.

Hon blev dockmakare 
KRISTINESTAD. Vad kan jag göra av gamla strump-
byxor och Pringles-rör? Simone Öhman brukar locka 
till sig kreativa uppgifter var hon än är. I församlingen 
har hon också fått andra värdefulla erfarenheter.

TEXT: EMELIE WIKBLAD FOTO: JEANETTE RIBACKA-BERG
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Mikaela Björklund är färsk 
stadsdirektör i Närpes. Bak-
om sig har hon många år av 
engagemang i lokalsamhället, 
med början från när hon var 
tonåring i församlingen. Tron 
är grunden hon står på – den 
gör det naturligt att vilja vara 
med och bygga samhället för 
medmänniskorna.
 
TEXT: EMELIE WIKBLAD  
 FOTO: JENS WESTLING

M
ikaela Björklund har 
varit församlingsaktiv 
hela livet, vilket kan-
ske inte är förvånande 
eftersom hon är dotter 
till en präst. Den vägen 

fick hon också se flera olika trakter och för-
samlingar, från Sydösterbotten till Helsingfors.

– Jag lärde mig cykla i Sideby, började sko-
lan i Korsnäs. När jag var tonåring landade 
vi i Närpes. 

Församlingens ungdomsgrupp blev det för-
sta sociala nätverk hon byggde med jämn-
åriga, där kände hon att hon hörde hemma. 
Hon kände sig överlag väl mottagen i Närpes 
– även om hon senare fick reda på att en del 
klasskamrater undrat om hon försökte göra 
sig till genom att inte tala dialekt.

– Men när de fattade att jag inte kunde det 
så var jag som en av dem. 

I ungdomsgruppen var det lätt att engagera 
sig. När de blev utan ungdomsledare var det 
Mikaela och en kompis som – som de yngsta 
i gruppen – tog på sig att under några timmar 
i veckan koordinera verksamheten.

Den allra första dagen de bodde i Närpes 
träffade hon också församlingsmästaren.

– Jag såg en man som höll på och röjde gräs 
utanför vårt hus. Jag minns att min pappa pre-
senterade honom som vaktmästaren.

I hennes huvud hade kyrkvaktmästare vit 
skjorta, svart kostym och utan undantag grått 
hår.

– Den här såg helt annorlunda ut där han 
röjde runt knutarna. Han gjorde ett outplån-
ligt intryck. 

Per-Erik Björklund var också aktiv i ung-
domsverksamheten och där lärde de känna 
varandra – idag är de gifta och har fyra döttrar.

Sin första bekantskap med kyrkofullmäk-
tige stiftade Mikaela Björklund när hon gick 
i gymnasiet.

– Jag fick frågan och eftersom församling-
en varit som ett hem för mig så kändes det 
ganska naturligt att engagera sig. 

Hon märkte snart att fullmäktige jobbade 
med de mer övergripande frågorna. I följan-
de val ställde hon upp för församlingsrådet 
och fick påverka verksamheten mer konkret.

Det mest givande tycker hon ändå är att 
delta i församlingens verksamhet. Körsång-
en har alltid varit viktig för henne.

– Kören känns som ett andningshål eller 
en vattenkälla. När man kommer därifrån 
efter att ha sjungit och skrattat tillsammans 

så är man som ny. 
Det ger kraft att få sjunga ord som är vik-

tiga, som hon tänker: det här måste åhörar-
na få höra.

”Vi behöver alla goda krafter”
Mikaela Björklund hade etablerat sig i de kyrk-
liga förtroendeorganen men inte alls varit par-
tipolitiskt aktiv när hon fick frågan om att 
ställa upp i riksdagsvalet för SFP.

– De hade noterat att jag tydligen var en 
människa som tyckte mycket och gärna, skrat-
tar hon.

»Jag vågar leva mitt liv fullt ut för 
att jag är övertygad om att det 
finns en hand som bär mig.«

”Jag har aldrig kunn  at syssla 
med kvartalstänka nde”

Valkampanjen var en lärorik resa för en ny-
börjare i politiken, den hjälpte henne bygga 
upp nätverk, och den gav mersmak. Efteråt 
engagerade hon sig lokalt, år 2008 blev hon 
invald i kommunfullmäktige. 

Sedan dess har hon ägnat mycket av sin tid 
åt kommunpolitiken, vid sidan av arbetet som 
lärarutbildare vid Åbo Akademi, där hon job-
bat med språk, flerspråkighet och diversitet 
i skolmiljön. Frågan om hur alla ska kunna 
känna sig välkomna i skolmiljön, oavsett bak-
grund, ligger henne nära hjärtat.

– Just den kristna tron och den grundpela-
ren, att vi finns till för varandra, har gjort det 
helt naturligt att engagera mig i gemensam-
ma samhällsfrågor.

Övertygelsen om att vi är utrustade med gå-
vor och att det finns någon större som bryr sig 
om oss ger henne trygghet.

– Jag vågar leva mitt liv fullt ut för att jag 



15 PÅ GÅNG SYDÖSTERBOTTEN NR 19 • 17.9.2020  

Vårda eller kasta?
ETT ORD JAG TYCKER genuint illa om är ”ener-
gitjuv”. Jag tror inte att Marie Kondo har myntat det, 
men precis som hon uppmanar till att rensa hemmet 
från alla prylar som inte ger glädje så stöter jag då och 
då på uppmaningar om att också rensa bort människor 
som mest bara är jobbiga ur mitt liv.

Det är viktigt att kunna skydda sig själv genom att bry-
ta sig loss från verkligt destruktiva relationer, men ofta 
verkar det i energitjuvssammanhang handla minst lika 
mycket om att undvika allt som stör, gnager i samvetet 
och tvingar mig att anstränga mig. 

Jag erkänner direkt att jag inte skriver det här på grund 
av att jag själv skulle vara speciellt duktig på att lyssna 
på folk som bara klagar. Jag skriver för att det känns 
olustigt att rensning bland människor verkar vara nå-
got som normaliseras.

 SOM KRISTEN STÄLLS JAG I STÄLLET inför en 
radikalt annorlunda uppmaning. ”Om någon vill gå i 
mina spår måste han förneka sig själv”, sade en man 
vi menar oss följa. Många asketer har levt med må-
let att tömma sig på allt eget och i stället låta Gud strå-
la fram i allt de gjort. Det är svårt, provocerande, bjärt 
kontrasterande mot individualismen. Jag klarar det in-
te och försöker ärligt talat knappt, men jag tycker om 
perspektivet som det ger.

I Bönens trädgård ber Martin Lönnebo läsaren rikta 
blicken mot Jesus: ”Se på ögonen, källor utan botten, 
de som sett och förstått allt.”

De som sett och förstått alla svikna och utstötta, alla 
intill döden utmattade, alla med frusna hjärtan och al-
la som aldrig fått någon chans, alla klagande, sörjan-
de, sönderslitna, bittra och elaka.

Nästa rad lyder: ”Se på handen, den högra starka, upp-
lyft till välsignelse.” Det står inte: ”Se på handen, den 
högra starka, pekande – gå bort, du energitjuv!”

Nej, upplyft till välsignelse. Inte av elakheten, men 
av människan.

DET GER ETT PERSPEKTIV där också jag utma-
nas att växa, att hitta fungerande kraftkällor, att dra 
gränser och konfrontera beteenden, men inte uteslu-
ta utan i stället försöka ge och välsigna. Och där ock-
så jag, om jag någon gång skulle fastna i bitterheten, 
skulle ha en plats bland människor som vill mig väl.

Johanna Granlund är församlingssekreterare i Pe-
talax och Bergö församlingar.

KOLUMNEN

JOHANNA GRANLUND

är övertygad om att det finns en hand som 
bär mig.

Den tryggheten bär både i arbetet och be-
slutsfattandet.

– Skulle man tro att man måste sitta in-
ne med alla svaren och att var och en är sin 
egen lyckas smed, då ska man nog vara för-
färligt modig för att våga ställa upp i samhäl-
lets tjänst. 

Hon tänker att tron ger ett annat perspek-
tiv på tillvaron.

– Jag har aldrig kunnat syssla med kvartals- 
tänkande, livsprocessen är något mycket mer 
långsiktigt. Jag är övertygad om att man inte 
bygger människornas välmående genom att 
tänka tre månader i taget.

I kommunala har Mikaela Björklund aldrig 
hamnat i en situation där hon skulle ha tving-
ats gå emot det hon menar är rätt för en kris-
ten människa. Visst finns det enskilda frågor 

där vi inte är enade som människor, här i lan-
det eller globalt. 

– Men om vi tar avstamp i att vi alla är oänd-
ligt värdefulla människor så borde vi kunna 
bemöta varandra med ömsesidig respekt ock-
så i sådana frågor. 

I Närpes finns starka traditioner av samar-
bete med de lokala församlingarna.

– Jag ser ju att våra församlingar skulle ha 
väldigt mycket gott att bidra med och kunna 
vara ett fint komplement när vi nu märker att 
människors välmående börjar vackla. Vi be-
höver alla goda krafter för att påminna oss om 
vad som är viktigt.

Närpes är en humla
I våras bestämde Mikaela Björklund sig efter 
moget övervägande att det var dags att pro-
va på något nytt och sökte jobbet som stads-
direktör i Närpes.

Hon ville också försöka hitta balans mel-
lan de stora pusselbitarna i livet. Hon slets 
mellan spännande uppdrag där tiden inte vil-
le räcka till.

– Politiken och Närpes har varit en stor del 
av min fritid i nästan tolv år. Sedan har jag 
ju en familj med fyra barn och en man och 
den där katten.

Rollen som mamma och fru är den enda där 
ingen kan ersätta henne.

Hon fick stadsdirektörsjobbet och tillträd-
de i augusti.

– Här finns spännande företag och innova-
tiva människor. Det är ett bra ställe att bo på 
och vi kan göra det ännu bättre. 

Hon säger att Närpes är lite som humlan 
som flyger för att ingen har talat om för att 
den att den inte kan. Närpes skiljer sig från 
trenden hos andra landsortskommuner; be-
folkningen växer på grund av inflyttning, ar-
betslösheten är låg.

– Vi tror på framtiden, våra företag vågar 
satsa. Vi väljer att inte titta på dystra prog-
noser, vi jobbar på här för att det är vår plätt 
på jorden.

Den största utmaningen i det nya jobbet 
är den förändringsprocess som alla kommu-
ner står inför i och med reformen av social- 
och hälsovården. Det innebär en annorlunda 
kommun med mindre budget.

– Vår förra stadsdirektör Hans-Erik Lind-
qvist brukade säga att ”allt roligt blir kvar i 
kommunen”, så också för mig känns det spän-
nande att vara med och bidra till förändrings-
arbetet.

Mikaela Björklund har några veckors erfa-
renhet av stadsdirektörsjobbet. Men i tolv år 
har arbetet för Närpes tagit upp mycket av 
hennes tid.

”Jag har aldrig kunn  at syssla 
med kvartalstänka nde”
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SYDÖSTERBOTTENPÅ 
GÅNG

KORSNÄS, KRISTINESTAD, NÄRPES, 
BERGÖ, MALAX, PETALAX 

NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS
To. 17.9. kl. 19: Projektkören i församlings-
hemmet
Sö. 20.9. kl. 11: Högmässa, Guy Kronqvist, 
Kjell Lolax
Lö. 26.9. kl. 14: Cykelutflykt med Guy Kron-
qvist, en runda på cirka 25 km. Start från 
församlingshemmet, mera info fås via lokal 
affischering och på Fb.
Sö. 27.9 kl. 11:  Gudstjänst, Janne Heikkilä, 
Deseré Granholm
Sö 27.9. kl. 11: Söndagsskola i församlings-
hemmet
Ti.  29.9. kl. 15: Träffpunkt i Taklax bönehus
Ti.  29.9 kl. 18:  Kyrkans barntimme i Taklax 
bönehus.
Ons. 30.9. kl. 19: Bönehusföreningens års-
möte i Molpe bykyrka
Mathjälpen: fredagar kl. 8.30 - 9.00 vid dia-
konikansliet. Hör av er till Hanna om ni har 
frågor kring mathjälpen.
Kamratstödsträff för närståendevårdare: 
i församlingshemmet 28.9 kl.13.30-15.00. 
Möjlighet att träffas och diskutera med andra 
vårdare. Kaffeservering. Ledare: Ebba Carling 
och Hanna Hofman. Ordnas en gång i mån-
aden.
Följande programpunkter ordnas varannan 
vecka, efter starttillfället:
Promenixarna: gemensam promenad från 
församlingshemmet, kom och gå i din egen 
takt. Efteråt kaffeservering församlingshem-
met. Start 23.9 kl.10.00.
Solglimten: träff för daglediga i försam-
lingshemmet. Start 17.9 kl. 13.00. Samtal, 
program enligt deltagarnas önskemål, kaffe-
servering.
Vänstugan: i församlingshemmet måndag 
21.9 kl.13.00-15.00. Kaffeservering. Vi stöder 
även missionen.
Missionssyföreningarna startar 28.9-1.10 
kl.10-12 enligt följande: 
Måndag Korsbäck byagård, tisdag Harrström 
båthus, onsdag Taklax bönehus, torsdag 
Molpe bykyrka.På programmet: samtal, lätt-
sam gymnastik, minnesträning, andakt med 
mera. Kaffe och smörgås. Vi stöder även 
missionen.
Musikalen ”Därför att ljuset” med Free Spi-
rits: fr. 2.10. kl. 19.00 i kyrkan. Fritt inträde, 
kollekt.

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Lör 19.9 kl. 18: Temakväll i Sby kyrka. Gäst 
Alaric Mård ”Begränsningar som utmaning 
och möjlighet”. A.K. Martikainen och Gläd-
jedropparna medv.
Sön 20.9 kl. 10: Högmässa i Lfds kyrka. 
Norrback, Bergqvist.
Sön 20.9 kl. 12: Gudstjänst i Krs kyrka. 
Norrback, Bergqvist. Gudstjänsten strea-
mas, kan följas via församlingens hemsida.
Tis 22.9 kl. 14: Kenyasyförening i Krs förs.
hem. Rut Åbacka medverkar.
Lör 26.9 kl. 18: Kvällsmässa i Dagsmark bö-
nehus. Engström, Martikainen.
Sön 27.9 kl. 10: Gudstjänst i Lfds kyrksal. 
Norrback, Martikainen.
Sön 27.9 kl. 12: Högmässa i Sby kyrka. 
Norrback, Martikainen.
Tor 1.10 kl. 18: Övningar med Lfds kyrkokör 
inleds i kyrksalen i Lfd. Välkommen med!
Tor 1.10 kl. 19.15: Övningar med Krs kyr-
kokör inleds i Krs förs.hem. Välkommen 
med! 

NÄRPES 
www.narpesforsamling.fi

Närpes
To 17.9 kl 17.30: Santa Marian kuoro startar 
i kyrkan, Heikkilä.
Lö 19.9 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria, 
S.Lindén orgel.
Lö 19.9 kl 18: Skördefest i Norrnäs bönehus, 
Chamilla o Kristian Sjöbacka, sångprogram 
o försäljning av skördeprodukter.
Sö 20.9 kl 12: Gudstjänst Audas-Willman, 
Rosengård.
Sö 20.9 kl 18: Höstmöte i Pjelax bönehus, 
Tomas Klemets, sångprogram.
On 23.9 kl 19: Höstauktion i Luthergården.
To 24.9 kl 13: Diakonisyföreningen i förs.
hemmet, Lillbäck, Blomberg.
Lö 26.9 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria.
Sö 27.9 kl 12: Gudstjänst Audas-Willman, 
Rosengård.

Övermark
Fr 18.9 kl 18.30: Karasamling i förs.hemmet, 
Blomberg, Jakobsson.
Sö 20.9 kl 10: Gudstjänst Jakobsson, Heik-
kilä, Gideoniterna.
Sö 27.9 kl 10: Gudstjänst Jakobsson, 
Lindén.
Må 28.9 kl 13: Syföreningen startar i förs.
hemmet, Wallin

Pörtom
Sö 20.9 kl 13: Gudstjänst Sundqvist, Heik-
kilä.
Sö 27.9 kl 13: Gudstjänst, skriftskolestart i 
Pörtom kyrka, Sundqvist, Lindén, Sjölan-
der.
Ti 29.9 kl 13: Symöte startar i förs.hemmet, 
Wallin.

KORSHOLMS 
PROSTERI

BERGÖ
Sö 20.9 kl. 14: Gudstjänst. Englund, 
Brunell.
Sö 27.9 kl. 14: Gudstjänst. Englund, 
Brunell.

MALAX
SÖ 20.9 kl. 10: Högmässa i kyrkan. Predi-
kant från Finlands Fridsföreningars Central-
förbund. Tornberg, Loviisa Tuomisto.
TO 24.9 kl. 13: Höstträff för missionsvänner 
vid Brinkens museiområde.
FRE 25.9 kl. 13: Kamratstödsgruppen i FH. 
Obs! ny plats. För personer som drabbats av 
stroke, ms, parkinsons sjukdom eller liknan-
de sjukdomar samt deras stödpersoner.
SÖ 27.9 kl. 11: Mässa för alla i kyrkan. Claus 
Terlinden, omsorgspräst i Borgå stift, med-
verkar.
ON 30.9 kl. 13: Tro i vardagen, för penionä-
rer, i KH. Vi sjunger, diskuterar och dricker 
kaffe.
TO 1.10 kl. 13: Missionssyföreningen i FH, 
varannan torsdag, jämna veckor.
TI 6.10 kl. 13: Missionssyföreningen i KH, var-
annan tisdag, ojämna veckor.

PETALAX
Sö 20.9 kl. 12: Gudstjänst. Englund, Brunell.
Sö 27.9 kl. 12: Gudstjänst. Englund, Brunell.
On 30.9 kl. 13.30: Syföreningen i försam-
lingshemmet.
On 30.9 kl. 18.30: Sång och bön i kyrkan. 
Norrgård, Isaksson, Brunell.

PETALAX  Samling

KORSHOLMS PROSTERI  Mässa

MALAX  Mission

Mässa för alla
Korsholms prosteri och Malax församling ordnar Mässa för al-
la i Malax kyrka söndag 27.9 klockan 11. Omsorgspräst Claus 
Terlinden medverkar. Mässa för alla är lätt att förstå och ta till 
sig. Under mässan sjungs psalmer med stödtecken.

Enkel samvaro med 
sång och bön
En kväll i månaden kommer det att ord-
nas sång och bön - ett tillfälle för alla 
med enkel och fri samvaro i Petalax kyr-
ka. Sångerna sjungs mestadels från nya 

psalmbokstillägget, varvat med bibeltex-
ter och bön. Det första tillfället äger rum 

onsdag 30.9 klockan 18.30. Välkommen!

Höstträff för missionsvänner
Missionssyföreningarna i Malax församling samt övriga mis-
sionsvänner samlas till en gemensam samling vid Brinkens mu-
seiområde, Museivägen 5 i Malax. Samlingen hålls torsdagen 
den 24 september kl. 13-15. Församlingens avtalsmissionär, 
Rut Åbacka, från Svenska Lutherska Evangeliföreningen med-
verkar. Hon berättar om nuvarande situationen för missionen 
och hur coronapandemin påverkat arbetet i Kenya. Servering.

Vid Brinkens museiområde finns 20 byggnader. Orregården, en 
genuin bondgård byggd 1879, visar en unik helhet med bond-
gårdens föremål och uthus bevarade i ursprunglig miljö. Här 
finns även familjen Orres restaurerade trädgård. Övriga bygg-
nader är flyttade till området från olika delar av Malax. Tufvas-
gården, tidigt 1800-tal, loftsbyggnad, bodar, härbre, lador och 
en
fäbod finns på området, likaså ett nybyggt arkiv. I Malm-Kaalas 
stuga finns reception.
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D
et är många som kan-
ske inte är engage-
rade i kyrkan – men 
stängs den, då är det 
väldigt engagerade. 

Så säger Barbro 
Lähdesmäki, Björköbo och kyrkvakt-
mästare i Replot församling om kyr-
kan som står mitt i deras by.

Barbro Lähdesmäki började som 
kyrkvärd och kyrkvaktmästare i 
Björkö år 2005, för runt tio år sedan tog 
hon över arbetet också i Replot kyrka.

– En timme före det ska hända nå-
got i kyrkan finns jag där.

Under den tiden ställer hon i ord-

ning, tänder ljus, sätter blommorna 
på altaret. 

– Det är mycket småpysslande, man 
försöker ju göra det lite estetiskt. Folk 
ska känna att det är ett heligt rum, 
men också att man är välkommen dit 
– att det finns någon som tar emot en.

Efteråt kan det också hända att nå-
gon vill stanna kvar och prata, kan-
ske fråga något om kyrkorummet el-
ler om hennes jobb. Även annars när 
hon råkar befinna sig i kyrkan kan det 
komma in människor som vill prata. 

– Speciellt på sommaren när vi har 
kyrkorna öppna kan människor kom-
ma in och sitta och diskutera lite. Ock-
så om personliga saker.

Kyrkvaktmästaren blir lite av ett allt 
i allo, någon som det kan vara lättare 
att närma sig än församlingens pro-
fessionella själasörjare. Hon som själv 
bor i Björköby är också ett bekant an-
sikte för församlingsborna. 

– Det är kanske lättare att prata med 
en person som är så att säga helt van-
lig. 

Så det blir mycket tid i kyrkorna. De 
flesta söndagar är det två gudstjäns-
ter, en i var kyrka. Därtill kommer allt 

det andra som ordnas: förrättningar 
som vigslar, dop och jordfästningar, 
och till exempel musikevenemang.

Den lutande kyrkan
– Björkö kyrka är ljus och den är liten, 
du har en annan närkontakt till männ-
iskorna där.

Kyrkan är bara 18 meter lång och 10 
meter bred.

Replot kyrka har i sin tur blivit vald 
till en av de vackraste skärgårdskyr-
korna i landet. 

– Och Replot kyrka har ju den ka-
rakteristiska lutningen. 

Att kyrkan lutar märkbart åt söder 
beror på ett konstruktionsfel när den 
byggdes på 1780-talet. Försöket att rät-
ta till felet 50 år senare hade inte så stor 
framgång och senast kyrkan renove-
rades har man bara sett till att stöd-
ja upp den så att den inte rasar. Lut-
ningen är en del av charmen och lock-
ar även turister.

Även brudpar låter sig charmas – 
men vad som avgör när någon väljer 
sin vigselkyrka kan vara väldigt va-
rierande.

– Ett brudpar gick och tittade på 

Ett heligt och 
välkomnande rum

KVEVLAX, SOLF,  
REPLOT, KORSHOLM

Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Korsholm utkommer varannan vecka.  Ansvarig redaktör: Emelie Wikblad, emelie.wikblad@kyrkpressen.fi, 040 831 6836.

KORSHOLMPÅ 
GÅNG

Replot och Björkö kyr-
kor står mitt i sina byar, 
nymålade och klarröda. 
En som tillbringar mycket 
tid i dem är kyrkvaktmäs-
taren Barbro Lähdesmäki.

TEXT: EMELIE WIKBLAD
FOTO: NIKLAS LINDVIK

handtagen. Det kan vara såna små sa-
ker som avgör, man vet inte. 

Replot kyrka har också bra akus-
tik, berättar hon. Att en kyrka rym-
mer många människor kan både vara 
en fördel och en nackdel. 

– Vill du ha ett intimt bröllop där gäs-
terna är nära, då är Björkö kyrka väl-
digt bra. 

Du har designat ljusfyren i Replot 
kyrka, berätta om den.
– Här i Björkö hade vi en skötbåt som 
vi vid festliga tillfällen sätter ljus i.

Båten är en fin symbol för den sis-
ta resan och det var tal om att göra en 
för Replot kyrka också.

– Men det blir ganska stor båt om 
du ska kunna tända femtio-sextio ljus.

En fyr var kantorn Michael Warghs 
idé. Förutom en ljusglob ville man ock-
så ha ett dopträd. Barbro Lähdesmäki 
började fundera, läste på om de kristna 
symbolerna  och resultatet blev en hel-
het: ljusfyren och vågorna under den 
att hänga dopfiskar i. 

Om Björkö kyrkas historia kan du läsa 
mera på nästa uppslag!
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KVEVLAX PensionärsträffKORSHOLM Samling

Oktoberdag för seniorer
Oktober månads pensionärsträff ordnar vi tillsammans med 
Kyrkans Ungdom, som har sin seniordag i Kvevlax onsdag 7 
oktober. Lunch serveras från kl. 12.00 i församlingshemmet. 
Program i kyrkan börjar kl. 13.00 där Johan Klingenberg, ge-
mensamma pensionärskören m.fl. medverkar. Efteråt serve-
ras kaffe i församlingshemmet och kl. 15.15 avslutas dagen 
med nattvardsmässa i kyrkan.

Vi från Kvevlax deltar hela dagen eller i de delar vi själ-
va väljer. Den som väljer att äta mat bör anmäla sej till pas-
torskansliet tel. 06-346 2300 eller till diakonissan Nina 044 
0462312 senast 30.9. Vi tänker på säkerhetsavstånd både i 
kyrkan och i församlingshemmet!

Söndag för seniorer
Välkommen på senio-
rernas kyrksöndag 20.9 
klockan 11! Medverkan-
de: Ruth Vesterlund 
(predikant) Ann-Chris-
tine Nordqvist-Käll-
ström (kantor) samt diakon Hanna-Maria Hakala. 
Efteråt gudstjänsten blir det kaffeservering, sam-
varo och musikinslag i församlingshemmet!

Önskar du använda kyrktaxi, ta kontakt med 
pastorskansliet tel 0400 415008!

Året var 1706 när Björköborna stämdes 
till tings för att de hade uteblivit från 
gudstjänsten i Gamla Vasa kyrka. Då 
började man alltmer göra upp planer 
för att bygga ett eget kapell.

Den första begravningsplatsen i 
skärgården invigdes år 1714. Ett ka-
pellbygge påbörjades, men på grund 
av oroligheterna under stora ofreden 
blev det färdigt först kring 1740.

I slutet av 1730-talet hade Replot- 
och en del Vallgrundbor gjort stora an-
strängningar för att få bilda egen ka-
pellförsamling – utan framgång. Re-
plot kapellförsamling bildades slut-
ligen år 1775. Björköborna och en del 
Vallgrundbor ville inte vara med och 
fick fortsatt höra till Mustasaari för-
samling. Björköborna hade också an-
hållit till konungen om att få anställa 
en präst, men fått avslag.

Replot kyrka började byggas år 1779 
och invigdes 1782. Björköborna hade 
från början inte deltagit i kyrkobygget, 
men efter invigningen undertecknade 
de en skrivelse med önskan om att in-
förliva sig i Replot församling och för-
band sig att bygga kyrkan och präst-
gården färdig.

Kapellet brann ner
Från 1780 hade regelbundet hållits 
gudstjänster varje söndag i Björkö-
bornas kapell med ”läsare”, det vill 
säga läskunniga personer som läste 
ur någon postilla.

Det gamla kapellet brann ner på jul-
morgonen 1849. Några år senare tog 
man kontakt med Isak Österholm från 
Korsnäs och med honom som bygg-

mästare uppfördes det nya kapellet på 
samma plats och stod klart 1859. I folk-
mun fick det heta ”läsaren”. Namnet 
Maria fick kyrkan efter kejsar Alex-
anders II:s gemål.

Till formen är byggnaden en torn-
försedd långkyrka. Den har stockväg-
gar, inner- och ytterväggar av bräder 
och yttertak av pärtor. Sockelstenar-
na har sitt ursprung i Rödgrynnorna, 
där man vid den här tiden bröt sten till 
nya Vasas byggander. Kyrkans torn 
pryds av en ”kyrktupp”. Först år 1881 
fick kyrkan ett altare.

Den första renoveringen i kyrkan 
gjordes under åren 1905–1906, med 
Karl Johan Doktar som arbetsledare. 
Nu fick kyrkan en predikstol och en 
sakristia uppfördes på norra långsi-
dan. Det runda valvet med stjärnhim-
len övertäcktes med bräder, men finns 
fortfarande kvar ovan mellantaket.

År 1907 anhöll Björköborna till Kej-
serliga senaten om att få bilda en egen 
bönehusförsamling. 1911 skaffade bö-
nehusförsamlingen en orgel till kyr-
kan, till ett pris om 2 500 mark. 

En mer omfattande renovering av 
kyrkan genomfördes 1936 och det 
fanns planer på att förstora sakristi-
an. Men de planerna skulle inte bli av.

Vinterkriget bröt ut. Militären in-
kvarterades i skolan bredvid kyrkan. 
Kyrktornet fick en så kallad ”vander-
ning”, en plattform i övre delen av tor-
net som användes för luftbevakning 
och för att med ljussignaler hålla kon-
takten till Valsörarna. För att signa-
lerna skulle gå fram fick toppen av en 
björk vid kyrkporten offras.

Björköbon Jarl Nystrand känner byns kyrka väl och har 
också själv satt sin prägel på den. Han har bland annat 
tillverkat det nuvarande orgelhuset. Han har samlat 
uppgifter om Björkö kyrkas historia från anteckningar, 
inventeringslistor och gamla protokoll.
 
SAMMANFATTNING: EMELIE WIKBLAD FOTO: TOMMY SVEVAR

En skärgårdskyrkas historia
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KORSHOLMS  
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KORSHOLM
Gudstjänst: sö 20.9 kl 11 i kyrkan. Seniorernas 
kyrksöndag! Ruth Vesterlund, Hanna Hakala 
och Ann-Christine Nordqvist-Källström. Efter 
avslutad gudstjänst blir det servering i för-
samlingshemmet och musikinslag. Kontakta 
pastorskansliet 0400-415 008 om du behöver 
kyrktaxi!
Pappa-barnträff: lö 26.9 kl 9.30. Vi samlas vid 
församlingsgården och promenerar till Rudolf 
lekpark. Egen matsäck med!
Gudstjänst: sö 27.9 kl 11 i kyrkan och kl 13 i 
Smedsby församlingsgård. Ruth Vesterlund 
och Ann-Christine Nordqvist-Källström.
Under valven: sö 27.9 kl 18. Konsert på läkta-
ren i kyrkan! Karaktärsfullt med Popper, Back 
m.fl. Medverkande Tuomas Roos, cello, Johanna 
Toppinen, cello, Emma Strömbäck, cello samt 
Jyrki Paalanen, cello och Karolin Wargh, conti-
nuo.

KVEVLAX
Högmässa: sö 20.9 kl.10. Kontunen, Andrén
Junior för barn i lågstadiet: ingen anmälan be-
hövs, lek och mellanmål. 
Måndagar 21.9 & 28.9 kl. 13-16 och tisdagar 
22.9 & 29.9 kl.14-16 i Församlingshemmet. 
Fredagar 18.9 & 25.9 kl. 13-16 i Kuni bönehus.
Bön för bygden: måndag 21.9 kl. 19 i Elim och 
måndag 28.9 kl.19 i Betesda.
Mathjälpen: tisdagar 22.9 & 29.9 kl. 10 i 
Drängstugan. Utdelning av matkassar. (Om du 
inte kommit tidigare – ring diakonissan före så 
vi vet antal, tel.nr. 044 – 0462312)
Föräldra-barngruppen: onsdagar 23.9 & 30.9 
kl. 9.30 i Stallet. Alla som är hemma med barn 
under skolålder är välkomna med!

Nu är det dags 
att arbeit ilag
HÖSTEN ÄR HÄR. Men i år när verksamheten i för-
samlingarna drar igång gäller det att ha både plan A 
och plan B. När som helst ska vi vara beredda att tän-
ka om inom alla våra verksamhetsområden. I skri-
vande stund hotar coronan att stänga kyrkans dör-
rar. Igen.

Att arbeta tillsammans, något man tidigare kanske 
ansett vara den bästa vägen att gå, är inte längre alltid 
aktuellt. Jovisst ska vi ”arbeit ilag”, men helst på dis-
tans. I ett samhälle som börjat säga adjö till talkoarbete 
undrar jag om vi någonsin kommer att se ett uppsving 
av projekt som görs med gemensamma krafter och oav-
lönat. Eller kan vårt läge, som vi nu bara tvingas gilla, 
bli en nystart för frivilligt arbete?

Häromsistens deltog jag själv i ett frivilligt arbete. Jag 
fick möjlighet att träffa och prata med människor som 
var helt obekanta för mig. Jag steg in i deras värld, i deras 
vardag och verklighet. Under de timmar jag fick vandra 
en liten bit längs dessa medmänniskors väg, öppnades 
mina ögon. Hela kvällen funderade jag på mina upple-
velser och jag mådde bra. Jag var nöjd över att jag vidgat 
mina vyer och kunnat uppleva att jag gjorde skillnad.

IBLAND BEHÖVER MAN INTE göra så mycket an-
nat för någon än att se, bekräfta och intressera sig. 
De djupa samtalen kommer nog småningom om det 
är tänkt att de ska komma. En enkel dialog, kanske 
kryddad med lite humor och värme, kommer man 
långt med.

Då osthyveln skär tjocka skivor i våra församlingars 
budgetarbeten inför år 2021 är det dags att arbeta till-
sammans. Frivilligt. Oavlönat. För någon annans skull. 
För vår egen skull. Gör så – för Guds skull!

SOLF Medverka

Är du intresserad av att bli 
kyrkvärd eller textläsare i 
gudstjänsten?
Vi i Solfs församling söker efter flera aktiva medver-
kare till gudstjänsterna! Till uppgifterna som kyrkvärd 
innebär att hälsa folk välkomna till kyrkan, att räcka 
fram psalmbok och gudstjänstagenda samt att ta upp 
kollekt. Som textläsare får du ta plats i talarstolen och 
läsa första och andra läsningen i gudstjänsten.

Vill du anmäla dig eller veta mera? Kontakta för-
samlingens kyrkoherde Mats Björklund (tel. 044 344 
0218) eller diakon Kristina Örn (050 541 4740) för me-
ra information!

Camilla Svevar är kyrkoherde i Replots församling.

PÅ VÄG

»Under de timmar jag fick 
vandra en liten bit längs dessa 
medmänniskors väg, öppnades 
mina ögon.«

CAMILLA SVEVAR

Samtalscafé i 
prästgården
Välkommen på sam-
talscafé till prästgår-
den i Solf söndag 27.9 kl 
18-20! Kaffe/te med dopp 
samt trevliga diskussioner utlovas. Susan-
ne Blomqvist är inbjuden gäst! Temat för 
kvällen är ”Kreativitetsglädje - skrivande 
som en resurs för välbefinnande”.

På bilden är det Ebba-Stina Beu-
kelman som är textläsare.

Pappa-barnträff i 
Smedsby
Välkomna alla pappor och barn lördagen 
26.9 på träff! Vi samlas kl 9.30 vid försam-
lingsgården i Smedsby och promenerar till-
sammans till Rudolf-parken. Vi bjuder på 
kaffe och saft, men ta med egen picknick!

Barnkören: torsdag 24.9 kl. 18 i församlings-
hemmet. Alla gamla och nya barn mellan 7-12 
år är välkomna att komma och sjunga med Åsa 
och Rodney.
Kyrkokören: torsdag 24.9 kl. 19 i församlings-
hemmet.
Karakaffe, säsongsstart: torsdag 24.9, utfärd 
till Meteorian/Söder«ärden, guidning av Matts 
Andersen. Samling på gården till Församlings-
hemmet kl. 9.15.
Högmässa: söndag 27.9 kl.10, Kass, Anders 
Värnström (LFF) & Andrén
Stråkdraget övning: onsdag 30.9 kl. 17.30 i För-
samlingshemmet.
Talko inför skördemarknaden: torsdag 1.10 kl. 
18 i Drängstugan

REPLOT
Gudstjänst: i Replot sö 20.09 kl. 10. Camilla 
Svevar, Michael Wargh.
Gudstjänst: i Björkö sö 20.09 kl. 12.30. Camilla 
Svevar, Michael Wargh.
Kvällsgudstjänst: i Björkö sö 27.09 kl. 18. Ca-
milla Svevar, Michael Wargh.

SOLF
Konsert i Solf kyrka: lö 19.9 kl 19 med kantor-
skollegerna Monica Heikius, Karolin Wargh och 
Michael Wargh. I konserten framförs duetter, 
solosånger och orgelmusik av Johann Sebastian 
Bach, Felix Mendelssohn, Jean Sibelius och Os-
kar Merikanto. Mats Björklund håller en andakt. 
Fritt inträde.
Gudstjänst: sö 20.9 kl 10. Mats Björklund och 
Jimi Järvinen.
Föräldra-barnträff: ti 22.9 med drop-in från 
9.30. Fri lek, frukost och klapp- och klangsång-
er. Ledare Ebba-Stina Beukelman.
Pensionärsträff: on 23.9 kl 13 i församlings-
hemmet. Kristina Örn håller i trådarna och Jimi 
Järvinen musicerar.
Gudstjänst: 27.9 kl 10. Emilia Kontunen och Jimi 
Järvinen.
Samtalscafé i prästgården: sö 27.9 kl 18-20. 
Kaffe/te-servering, gäst och trevlig samvaro.
Föräldra-barnträff: ti 29.9 med drop-in från 
9.30.
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S
jölivet har i någon form alltid va-
rit pargasbon Jan Erikssons var-
dag. Som ung prövade han på att 
vara matros.

– Vi var borta ett halvt år åt 
gången. Det var egentligen lätt-

are att gå ombord än att mönstra av. Man blir 
institutionaliserad, säger han.

Numera håller han sig närmare hemknutar-
na och sedan fem år tillbaka kör han förbin-
delsebåten M/S Viken på linjen Pargas södra. 
Det betyder stopp vid ett tiotal öar i Pargas 
och Nagu, och ett stort ansvar för att få livet 
i skärgården att rulla.

– Vi kör skolbarn från holmarna, och längs 
linjen har vi till exempel Finlands största äp-
pelgård, en mjölkgård, sommarhotell och en 
semesterby. Det är en levande skärgård, och 
vi som sköter färjan blir en viktig del av när-
samhället.

I sommar har trycket på färjorna varit ex-
tra hårt.

– Det har varit mycket rusning eftersom 
människor rest inom landet på grund av 
coronaviruset.

Jan Eriksson jobbar en vecka och är ledig en 
vecka. Arbetsdagarna börjar tidigt och slutar 
sent, och båtpersonalen övernattar i ett hus 
vid färjfästet under arbetsveckan.

– Men vi behöver inte vara i beredskap un-
der natten, det sköts av andra myndigheter. Jag 
trivs jättebra med arbetstiderna. Och den ledi-
ga veckan är en ganska skön motvikt till jobbet.

Att han kallas Bambu går långt tillbaka.
– Som 13-åring växte jag kring trettio centi-

meter på ett år. Då sa någon till mig: Du väx-
er ju som bambugräs! 

Vill förbättra 
Jan Eriksson är ordförande för gemensamma 
kyrkofullmäktige i Pargas kyrkliga samfällig-
het och medlem i församlingsrådet i Väståbo-
lands svenska församling. Han har också varit 
aktiv kommunpolitiker, förtroendevald inom 
idrotten och huvudförtroendeman i jobbet.

– Jag vill vara aktiv och försöka göra lo-
kalsamhället bättre. Jag har alltid tyckt att 
kyrkan gör ett viktigt arbete och är en vik-
tig del av samhället.

Ibland kanske en del tycker att han är för 
aktiv, funderar han.

Skeppare med energi
VÄSTÅBOLAND. Jan Bambu 
Eriksson är skepparen och 
kyrkopolitikern som vill för-
bättra lokalsamhället. Att han 
kallas Bambu har en naturlig 
förklaring.
 
TEXT: ULRIKA HANSSON

Jan Bambu Eriksson är skeppare på förbindelsebåten M/S Viken i Pargas. FOTO: PRIVAT

– När du har en åsikt kan inte alla dela 
den, och ibland trampar man på någons tår, 
men fast man har olika åsikter måste man 
inte vara fiender.

Han uppskattar möjligheten att kunna på-
verka i en liten församling.

– Men en svaghet i den demokratiska gång-
en är att om du endast är invald i kyrkofull-
mäktige så kan du inte påverka så hemskt 
mycket. Vi har möte ungefär ett par gånger 
i året. Det blir genast svårt om du inte är så 
insatt. Det krävs ett stort engagemang och 
en vilja att ta reda på. 

Demokratiproblemet är än mer utvidgat.
– Som ordet avslöjar så är församlingen 

en församling. Det är inte kyrkoherden som 

leder församlingen utan människorna. Det 
kan bli ett underskott i demokratin.

Kyrkan är meditation
På sjösöndagen sitter Jan Eriksson i kyrkbän-
ken. Från sina längre seglatser kommer han 
ihåg sjömanskyrkans betydelse.

– Man kunde läsa tidningar där och samtala 
lite, ibland ordnades någon andakt ombord.

Han uppskattar det avbrott i vardagen och 
stressen som kyrkan kan erbjuda.

– Kyrkan är en plats där du kan lugna ner 
dig och stänga ute världen. Det blir en slags 
meditation. Och rutinerna är desamma, du 
stiger upp lite och sätter dig igen. Kanske fler 
borde stänga av telefonen och gå i kyrkan.

»Det 
krävs en 
vilja att 
ta reda 
på .«

FRÅN EN ANNAN DEL AV STIFTET
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Nils ”Nisse” Johanssons liv föränd-
rades i ett slag i samband med nittio-
talets lågkonjunktur. Hans snickeri-
företag gick omkull, familjen förlora-
de sin egendom.

– Vi fick mycket hjälp och stöd av 
två grannar.

Hans kristna sökande började i för-
samlingens karagrupp, dit grannen 
nästan tvingade med honom.

– Jag sa till frun att jag går, men nå-
gon bibel tänker jag inte ta med mig 
för den tänker jag inte läsa.

I gruppen märkte han att de andra 
hade någonting som han inte hade.

– Där började mitt nya liv.
Han spelade gitarr och skrev sånger 

med ord som talade direkt till honom. 
Med åren har han spelat in flera skivor.

Med kanot i en strid fors
2014 kom följande stora smäll. Han ha-
de aldrig varit sjuk, aldrig varit borta 
från jobbet. Men han var förvarnad.

– Min andliga mormor berättade 
att hon sett en syn där jag satt i ka-
not i en strid fors. Det var mycket ste-
nar, och det fanns inget jag kunde gö-
ra. Jag kom till ett vattenfall och för-
svann. Men sedan såg hon mig padd-
la fram i lugna vatten, vända mig om 
och säga: Hur kom jag igenom detta?

En månader senare fick han gallbe-
svär. Det blev undersökning efter un-
dersökning, som slutade med ett då-
ligt besked: han hade en ovanlig can-
cersjukdom. En cysta hade spruckit, 
och han hade cancerceller i hela bu-
ken.

– En tid efter beskedet satt jag på 
vårt sommartorp i Monå och kände 
mig nere. Jag lyfte min blick och frå-
gade Herren: Varför fick jag detta?

Då hörde han ett bibelord eka inom 
sig: ”Min nåd är dig nog.”

– Och jag tänkte att jag behöver väl 
inte nåd utan helande.

Lite senare kom hans son, satte sig 
bredvid honom och började scrolla 
med sin telefon. Han hade också fått 
ett bibelord. Han läste upp det: ”Her-

ren svarade mig, min nåd är nog för 
dig.” (2 Kor 12:19)

Gled in i mörka tankar
Tiden fram till canceroperationen var 
svår. Tidvis gled han in i mörka tankar: 
Det är rätt åt mig att jag blev sjuk, jag 
har aldrig gjort något gott, jag är bara 
en vanlig enkel människa. Så råkade 

han läsa ett rundbrev från en svensk 
pastor och snappade upp ett bibel-
ord: ”Herren bevarar de enkla. Vänd 
om till ro min själ, för Herren har va-
rit god mot dig.” (Ps 116)

– Då märkte jag att Guds ord hela-
de mig. Hela den hösten gick jag in i 
Guds ord.

Han blev opererad av en av Finland 
bästa läkare. Operationen var lång och 
komplicerad: hela buken skulle put-
sas.

– Kirurgen sa tre gånger till mig: Du 
kommer inte att dö.

Operationen gick bra, och den syn 

hans andliga mormor fått bar honom 
genom konvalescensen. Hans mål var 
att komma in på lugna vatten med sin 
kanot, vända sig om och berätta hur 
han tog sig igenom.

– Idag är jag frisk, har inga medici-
ner. Jag brukar säga: Gårdagen är för-
bi, morgondagen har du inte sett, idag 
hjälper Herren.

– Vi har jättebra sjukvård i Finland. 
Med Guds och läkarnas hjälp kom jag 
igenom.

I våras skrev han en sång om sin 
sjukdomstid. Den heter Min nåd är 
dig nog.

»Kirurgen sa tre 
gånger: Du kommer 
inte att dö.«

In på Guds lugna vatten 
LARSMO. När Nils ”Nis-
se” Johansson blev svårt 
sjuk i cancer fylldes han 
av mörka tankar. – Men 
Guds ord helade mig.

TEXT: SOFIA TORVALDS

Nisse Johanssons ka-
not har tagit sig ur den 
strida forsen. FOTO: 
DANIEL JOHANSSON
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LARSMO Den lidande kyrkanPEDERSÖRE Läger

Missionsafton i kyrkan
Söndag 20.9 kl. 18 har vi besök 
av Johan Candelin som berät-
tar det nyaste från den lidan-
de kyrkan. 

Karlebybon Johan Can-
delin blev nyligen utnämnd 
till biskop i den lutherska 
kyrkan i Myanmar, ett land 
som härjas svårt av inbör-
deskrig och är i ständigt be-
hov av hjälp. Varmt välkom-
men!

Gaming och 
gemenskap!
Kom med på Gaming-läger på Pör-
kenäs, 9–11 oktober.

Ta med egen datorutrustning för 
LAN. Kom med och bada bastu, ta 
del av bibelandakter och fin gemen-
skap och träffa nya vänner. Anmälan 
senast 1.10 till 0403100473.

PEDERSÖRE PROSTERI

JAKOBSTAD
FR 18.9 kl. 19.00: In da House i Församlingscentrets 
ungd.utr.
SÖ 20.9 kl. 12.00: Gudstjänst i Jakobstads kyrka, 
Krokfors, Wester, Sjömansmissionskretsen deltar. 
Utdelning av förtjänsttecken till aktiva i Sjömansmis-
sionskretsen.
SÖ 20.9 kl. 17.00: Fokus i Församlingscentret. Bibel-
studium, Apostlagärningarna 21, Boris Salo.
MÅ 21.9 kl. 13.30: Mariahemmets syförening i För-
samlingscentret, andakt Björkholm-Kallio.
MÅ 21.9 kl. 17.00: Utomhus Tehus i lekparken vid För-
samlingscentret, Löfs-Snellman.
TI 22.9 kl. 11.00-13.00: Jakobstads kyrka öppen för 
bön och samtal.
TO 24.9 kl. 18.00-20.00: Bön och samtal i Försam-
lingscentret.
FR 25.9 kl. 19.00: In da House i Församlingscentrets 
ungd.utr., Nylund-Wentus.
SÖ 27.9 kl. 10.00: Konfirmationsmässa (skr. sk. 
3, grupp 1) i Pedersöre kyrka, Björk, Borgmästars, 
Nylund-Wentus.
SÖ 27.9 kl. 13.00: Konfirmationsmässa (skr. sk. 3, 
grupp 2) i Pedersöre kyrka, Björk, Borgmästars, 
Nylund-Wentus.
SÖ 27.9 kl. 17.00: Fokus i Församlingscentret. 
MÅ 28.9 kl. 13.30: Mariahemmets syförening årsmöte 
i Församlingscentret.
MÅ 28.9 kl. 17.00: Utomhus Tehus i lekparken vid För-
samlingscentret, Löfs-Snellman.
TI 29.9 kl. 11.00-13.00: Jakobstads kyrka öppen för 
bön och samtal.
ON 30.9 kl. 18.00: Missionskväll samt avtackning av 
diakonissan Marianne Sandström i Pedersöre kyrka. 
Biskop Johan Candelin, Tehuset medverkar, Krokfors, 
sång och musik. Efteråt servering i pelargången.
TO 1.10 kl. 18.00-20.00: Bön och samtal i Försam-
lingscentret.

KRONOBY
TO 17.9 kl 18.00: Kyrkokören i Kronoby kyrka.
SÖ 20.9 kl. 10.00: Gudstjänst i Kronoby kyrka, Wallis, 
Ellfolk-Lasén.
MÅ 21.9 kl. 13.30: Finska vänkretsen i Kronoby för-
samlingshem, lilla salen
-kl 18.30: Kvinnogruppen i Kronoby församlingshem, 
lilla salen, gäst Annika Smeds.
SÖ 27.9 kl. 10.00: Konfirmationsmässa i Kronoby kyr-
ka, Wallis, Kavilo, Ellfolk-Lasén, Erickson, Wiklund.  
TI 29.9 kl 13.00: Missionssymöte i Kronoby försam-
lingshem, lilla salen

Terjärv 
SÖ 20.9 kl. 13.00: Familjegudstjänst i Terjärvs kyrka, 
Wallis, Borgmästars. Välsignelse av årets förstaklas-
sister.
FR 25.9 kl. 19.00: Skördeförsäljning i Kortjärvi. 
SÖ 27.9 kl. 10.00: Mässa i Terjärvs kyrka, Store, Leni 
Granholm. 

Nedervetil
SÖ 20.9 kl. 10.00: Mässa i Nedervetils kyrka, Store, 
Smedjebacka.
MÅ 21.9 kl. 19.00:Kvinnogruppen startar i försam-
lingskansliet, Ollisbackavägen 9.
SÖ 27.9 kl. 13.00: Gudstjänst i Nedervetils kyrka, Sto-
re, kantor Martin Store.
-kl. 18.00: Gemenskapskväll i Nedervetils kyrka, Pe-
ter Kankkonen, Sonja Smedjebacka med Kyrkokören, 
Harry Kronqvist.

LARSMO
To 17.9 kl. 19 Kvällsmusik i kyrkan: med musiker från 
Mellersta Österbottens Kammarorkester, fritt inträde. 

Sö 20.9 kl. 10 Gudstjänst: Lassila, Wiklund, sång Eivor 
& Nils Johansson. Kyrkvärd: Slussnäs, Brask, Käld. 
Strömmas även via församlingens YouTube kanal 
Larsmo församling live.
 - kl. 18 Missionsafton: i kyrkan. Johan Candelin 
medverkar.
To 24.9 kl. 11-13 Sopplunch: i församlingshemmet. 
Obs. platsen!
 - kl. 19 Karasamling: i prästgården, Kurt Hjulfors 
medverkar.
Sö 27.9 kl. 10 Högmässa: Sjöblom, Forsman. Kyrkvärd: 
Kackur, Sämskar. Strömmas även via församlingens 
YouTube kanal Larsmo församling live.

Pastorskansliet: avvikande öppethållningstider tors-

Nyfiken på vad som händer på 
andra håll i Svenskfinland?
Visste du att den här tidningen utkommer i sju olika versioner? 
Beroende på var i landet tidningen landar i postlådan har 
de här fyra mittersta sidorna sin egen lokala prägel.
På www.kyrkpressen.fi/lokalt kan du läsa artiklar från andra regioner och församlingar. 
Ta del av tankar om hopp, en skeppares livserfarenheter, lär känna en nybliven stadsdi-
rektör, läs om hur man kan bearbeta sin sorg med hjälp av musik.

På webbsidan hittar du också fler församlingars program och evenemang.
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En bokmals 
bekännelser
BÖCKERNA HAR varit en del av mitt liv sedan barna-
åren.  I mitt barndomshem fanns en bokhylla som tidigt 
väckte mitt intresse. Jag blev redan före skolåldern in-
tresserad av sådan litteratur som vanligtvis inte betrak-
tas som barnvänlig. En sexåring kan väl bli intresserad 
av Fynd, forskare och forntidsgåtor av den tyske pseudo-
nymen C. W. Ceram.  Men en femåring förväntas kanske 
inte vara intresserad av Bismarck: Ett slagskepps seger 
och undergång av den likaså tyske författaren Will Bert-
hold. Och det kan vara lite ovanligt om en åttaåring lä-
ser Alf Henrikssons Antikens historier med brinnande in-
tresse. För att inte tala om en nioåring som slukar Willi-
am Shirers Tredje rikets uppgång och fall i smyg.

EN TIDVIS omåttlig aptit för faktaböcker har faktiskt 
följt med mig sedan barndomens dagar. Också mitt 
andliga liv har på ett avgörande sätt formats av  böck-
er. De har hört till den stadiga gammallutherska och 
pietistiska traditionen: Luthers skrifter, Bekännel-
seskrifterna och Svebilii katekes för att inte tala om 
många postillor och vissa skrifter från den tidiga kyr-
kan. Jag tycker att särskilt reformatorns texter är verk-
liga multiverktyg för alla dem som söker efter andlig 
förnyelse och fördjupning i den kristna trons hemlig-
heter. Samtidigt upplever jag att mitt breda intresse för 
faktaböcker i viss mån har skyddat mig mot felslagen 
bokstavstro och den ytlighet som lurar oss kristna un-
der den tid som vi lever i.

Jag är djupt medveten om, att det trots allt bara finns en 
Bok som är riktigt viktig för oss kristna. Den boken är Bi-
beln. Många av oss lider av beroenden av olika slag. Jag har 
ibland definierat mig själv som bibelberoende. Varför? Jag 
ogillar dagar då jag inte riktigt hinner läsa något. Men jag 
kan helt enkelt inte tänka på en dag utan någon form av 
bibelläsning. Just i Bibeln talar Gud till oss på ett sätt som 
övergår vårt mänskliga förstånd, det är min egen erfaren-
het och fasta övertygelse. ”När dina ord öppnas, ger de ljus 
och förstånd åt enkla människor.”

JAKOBSTAD SkriftskolaNYKARLEBY Skriftskola

Dags att anmäla sig till 
skriftskolan!
Anmälningarna till skrift-
skolorna i Jakobstads 
svenska församling 
2020–2021 kan göras 
under september må-
nad via länken www.ja-
kobstadssvenskaforsamling.
fi/konfirmation. Via länken ser du vilka al-
ternativ som finns. Torsdagen den 8.10 kl. 
15.00 samlas vi i Pedersöre kyrka och slår 
fast platserna till skriftskolorna.

Anmäl till skriftskolan!
Anmälningar till 
Nykarleby för-
samlings skrift-
skolor 2020–
2021 tas emot 
torsdagen den 
24 september 
under matrasterna kl. 11–13 utanför Zacha-
riasskolan. Vårdnadshavare kan även kon-
takta Henrik Östman (Munsala & Jeppo) och 
Helena Smeds (centrumområdet). Mer info 
finns på www.nykarlebyforsamling.fi. Väl-
kommen med! Marko Sjöblom är kaplan i Larsmo församling.

KOLUMNEN

»Jag har ibland definierat mig 
själv som bibelberoende.«

MARKO SJÖBLOM

dag 24.9.2020. Kansliet är öppet kl. 14.00-16.00.

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

NYKARLEBY
Gudstjänster
To 17.9 kl 18 Kvällsmässa: S:ta Birgitta kyrka, efteråt 
samlas förs.faddrarna i fh.
Lö 19.9 kl 18 Helgmålsbön: Jeppo kyrka, Östman, 
Lönnqvist
Sö 20.9 kl 12 Högmässa: Munsala kyrka, Ulf Sundstén 
avskedspredikan, Anderssén-Löf, Edman, Östman, 
servering.
Sö 27.9 kl 10 Nattvardsgudstjänst: Pensala bönehus, 
Lars Lövdahl, Daniel Djupsjöbacka, sångprogram.
- kl 12 Högmässa: S:ta Birgitta kyrka, Edman, Lönn-
qvist
- kl 18 Kvällsgudstjänst: Jeppo fh, Östman, Lönnqvist

Skriftskola
To 24.9 kl 11-13 Anm. till skriftskolorna: tas emot vid 
Zachariasskolan.

Relationer
Må 28.9 kl 18 Äktenskapskurs: ”Friskvård i äktenska-
pet” startar på Kredu, Vivian o Boris Salo, Mikaela o 
J-G Björk m.fl. Sju måndagar, mer info o anm. senast 
18.9 till www.kredu.fi.

Grupper och samlingar
To 17.9 kl 13 Samtalsgrupp för män: Nkby fh
- kl 19 Förs.faddrarna: Nkby fh
Lö 19.9 kl 10-12 Kvinnobrunch: Nkby fh, gäst Linda 
Andtbacka
Lö 19.9 kl 10-12 Källan: Åkervägen 7, Jeppo, öppet 
varje lö
Må 21.9 kl 18 Kenyamissionen: Nkby fh, terminsin-
ledning, Rut Åbacka, Chamilla och Kristian Sjöbacka, 
Monica Borgmästars
Ti 22.9 kl 19 Missionskafé: Pensala bönehus, Ingrid 
Mutai
On 23.9 kl 13 Missionskrets: Socklot bönehus, däref-
ter varannan vecka
To 24.9 kl 13 Missionsmöte: Jeppo bönehus, gäst Mo-
na Wallin
Lö 26.9 kl 19 SLEF Norras höstfest: möte, Pensala 
bönehus, Joakim Förars, Tom Bergman, sångprogram
Sö 27.9 kl 13 Möte: Pensala bönehus, Lars Lövdahl, 
Trygve Smedman, sångprogram. 
- kl 18 Bibel och bön: Munsala prästgård, Jonas 
Ahlsved
Må 28.9 kl 18 Kenyamissionen: Nkby fh, Tomas Kle-
mets
Ti 29.9 kl 13 Missionsträffen: Nkby fh
To 1.10 kl 13 Samtalsgrupp för män: Nkby fh

PEDERSÖRE
www.pedersoreforsamling.fi
Fr 18.9 kl 17.30 Andakt i webbradion: Esse kyrka, 
Erikson
- kl 18 Fredagsskola: Flynängens bönehus, terminsstart

- kl 18 Fredagsskola: Lepplax bykyrka, ter-
minsstart
Sö 20.9 kl 10 Högmässa: Pedersöre kyrka, 
Häggblom, Österbacka, Östman, sångare 
ur St Olofskören. Sänds även i Youtube och 
webbradio.
- kl 10 Gudstjänst: Purmo kyrka, Erikson, 
Heikkilä
- kl 10 Söndagsskola: Flynängens bönehus, 
terminsstart
- kl 10 Söndagsskola: Lepplax bykyrka, ter-
minsstart
- kl 10 Söndagsskola: Punsar bönehus, ter-
minsstart
- kl 10 Söndagsskola: Ytteresse bönehus, 
terminsstart
- kl 14 Sammankomst: Punsar bönehus, Jor-
ma Pesämaa
- kl 15 Söndagsskola: Forsby bykyrka, var-
annan söndag kl. 15-16
- kl 15 Sammankomst: Flynängens bönehus, 
Rune Östman
- kl 18 Högmässa: Esse kyrka, Erikson, Öst-
man, Ida Pettersson flöjt
Må 21.9 kl 13 Symöte: Kållby Bönehus
- kl 19.30 Salamu: Purmo kyrkhem, kaffe/te 
kokas, ta med eget kaffebröd 
Ti 22.9 kl 9.30 Karakaffe: Bennäs kyrkhem, 
varje vecka
- kl 19 Tisdagsskola: Punsar bönehus, ter-
minsstart
On 23.9 kl 9.30 KaraKafé: Kyrkostrands frs.
hem, varje vecka.
-kl 12 Lunch för daglediga: Achreniussalen, 
Esse. Gäst Johan Klingenberg. Vi möts till ge-
menskap och håller säkerhetsavstånd. Anm. 
senast 18.9 till husmor 040-3100458.
To 24.9 kl 17.30 Andakt i Youtube: Pedersöre 
kyrka, Kållby fridsförening
- kl 19.30 Bibel och bön: Forsby bykyrka 
Lö 26.9 kl 10-13 Drängstugan i Purmo: Fyll 
en påse för 5 €
- kl 19 Sammankomst: Lepplax
Sö 27.9 kl 10 Högmässa: Purmo kyrka, 
Portin, Pandey
- kl 10 Gudstjänst: Esse kyrka, Erikson, 
Heikkilä
- kl 11 Söndagsskola: Bäckby skola, varan-
nan vecka, terminsstart
- kl 14 Sammankomst: Punsar bönehus, Ro-
ger Pettersson
- kl 14 Bygudstjänst: Forsby bykyrka, Er-
ikson, Heikkilä
- kl 15 Sammankomst: Flynängens bönehus 
Staffan Snellman
Må 28.9 kl 13 Symöte: Forsby bykyrka
- kl 14 Symöte: Essehemmet 
- kl 18 Städtalko: Ytteresse bönehus, egna 
städredskap med
Ti 29.9 kl 13.30 Symöte: Åvist bykyrka
To 1.10 kl 19 Kvällsmässa med unga: Bennäs 
kyrkhem, Österbacka
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PEDERSÖREPÅ 
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L
arsmo kyrka är byggd år 1787, 
prästgården strax efter den. 
Prästgården ligger naturskönt 
vid Larsmosjön, ett par hund-
ra meter från kyrkan.

– Trädgården tror vi är anlagd 
av den första prästen Anders Ehrström. Det 
var inte bara Guds ord prästerna kom med, 
utan med en hel kultur, berättar Benita 
Östman.

På den tiden var det självhushållning som 
gällde, så trädgården fylldes med nyttoväx-
ter.

– Nu ska trädgården rustas upp med in-
spiration från formella historiska trädgår-
dar och anpassas enligt vår vision och våra 
behov, säger Östman.

Det började med en bok
Det hela började egentligen med att Marlene 
Ahlö fick tag på en intressant bok.

– Jag jobbar som städare i församlingen 
och är med i församlingens miljögrupp. Jag 
hittade en bok som handlade om att plante-
ra en trädgård med inspiration från Bibeln. 
Det var där det började.

Hon påpekar att Bibeln är full av berättel-
ser som utspelar sig i trädgårdar – från Edens 
lustgård till Getsemane. Trädgårdsprojek-
tet hör ihop med en bönestig som finns vid 
prästgården.

– Bönestigen är klar att användas, men där 
kommer att uppföras stationer där man kan 
stanna upp för att be och meditera.

I somras invigdes Lilla kapellet. Den var ti-
digare en liten, fallfärdig timmerstuga: man 
kunde se ut genom hålen i väggarna.

– Nu har den rustats upp tack vare talko-
arbete, berättar Benita Östman.

Hon har bott länge i Larsmo och alltid 
tyckt att Fagernäs, området kring prästgår-
den, är vackert och inbjudande.

– Jag har tyckt att det finns mycket poten-
tial där. Det är en nationellt värdefull om-
givning. Prästgården ligger lite avsides och 
många Larsmobor har aldrig varit nere vid 
prästgårdsstranden.

En plats som förenar
Men nu finns där alltså en bönestig, ett böne-
kapell – och så småningom också en välpla-

En trädgård för alla
LARSMO. Prästgården i Lars-
mo går mot en ny blomstring 
tack vare Marlene Ahlö och 
Benita Östman. De hoppas att 
prästgårdsmiljön blir en sam-
lingsplats för alla Larsmobor.
 
TEXT: SOFIA TORVALDS

Att rusta upp miljön kring prästgården i Larsmo har blivit ett kärt projekt för Benita Östman och Marlene Ahlö. 
FOTO: CARINA LILJEKVIST

Lilla kapellet 
inbjuder till 
bön. FOTO: 
CARINA  
LILJEKVIST

nerad trädgård. Vilka växter som ska 
växa där diskuterar de ivrigt.

– Det finns många bibliska väx-
er som också växer i Finland: till 
exempel rosor, liljor, lin, kummin 
och alla möjliga örter, säger Mar-
lene Ahlö.

– Att anlägga en bibelträdgård är ett 
annorlunda sätt att läsa Bibeln på, säger 
hon.

– Då kan man ta in budskapet med alla 
sinnen, säger Benita Östman.

Nu finns en grupp frivilliga som arbetar 
med trädgården – hittills med egna medel 

JAKOBSTAD, KRONOBY, 
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE

och eget arbete.
–  Vi välkomnar andra som kan 

vara intresserade att komma med, 
man kan hjälpa till på många olika 
sätt för att projektet ska framskrida. 
Och man måste inte vara Larsmobo!
Just nu bereder de marken för för-

sta delen av trädgården.
– Vår dröm är att det här ska bli ett stäl-

le som förenar oss. Det finns så mycket som 
splittrar, det här kan föra oss samman. Folk 
får komma hit och vandra och rensa och på-
ta på. Vi ber över projektet och hoppas att 
våra planer ska ha framgång!



13 KYRKPRESSEN NR 19 • 17.9.2020

DOMPROSTERIET
AGRICOLA
Sö 20.9 kl. 10: Högmässa i Liljendal 
kyrka
kl. 13: Högmässa i Pernå kyrka
kl. 16: Gudstjänst i Andreaskapellet
Sö 27.9 kl. 13: Högmässa i Lovisa kyrka. 
Robert Lemberg avskedspredikar. Efter 
högmässan program i kyrkan. Om du vill 
hålla ett kort tacktal, kan du anmäla om 
det till församlingssekreterare Bettina 
Laaksonen senast 25.9. Högmässan 
strömmas.

BORGÅ
Sö 20.9 KL. 12.15: Högmässa i Dom-
kyrkan
KL. 15: Konfirmationsmässa i Domkyr-
kan för konfirmanderna Emsalö 
KL. 15: Dopfunten gjord av silversme-
den Ru Runeberg tas i bruk i Mikaelska-
pellet. Medverkande: biskop Bo-Göran 
Åstrand, Lundgren, Lindholm-Nenonen, 
Mikael Helenelund
Må 21.9 och 28.9 kl. 9.15-11: Familjecafé 

ordnas utomhus. Vi träffas vid Dompro-
stgården och går till Borgbacken. Egen 
matsäck med om du vill. Vi bjuder på 
saft och kex.
On-to kl. 10-13: Café Ankaret är öppet, 
Runebergsg. 24
On 23.9 kl. 13.30: Mariakretsen i Café 
Ankaret
KL. 17: Missions- och bibelkväll i Café 
Ankaret; Tillsammans i Herrens tjänst. 
Besök från SLEF av Albert Häggblom, 
Tomas Klemets, Brita Jern, David Fors-
blom och Solveig Nylund. Andakt, sång, 
mission och bokbord
To 24.9 kl. 14: Kråkökretsen samlas på 
Sjötorp, Kråkö.
Sö 27.9 kl. 10: Gudstjänst i Kullo bykyrka
KL. 12.15: Högmässa i Domkyrkan
KL. 15: Konfirmationsmässa i Domkyr-
kan för konfirmanderna Pellinge 1 A
To 1.10 kl. 13.30: Missionskretsen i Café 
Ankaret
kl. 18: Jakten på bibeln, stora salen, 
Runebergsg.24; Jakten leds av värd-
paret Marina Henning och Johnny 
Holmberg. Inledare är Erik Vikström.Ta 
gärna med Bibeln (helst Bibel 2000 eller 

Svenska Folkbibeln).
Diakonimottagningens nya adress:  
Finska församlingshemmet, Lundag. 5. 
Mottagning endast med tidsbeställning 
på telefon 019-661 1241 måndag till fre-
dag kl. 9-16. 
Ärenden till pastorskansliet: sköts i 
huvudsak per telefon 019 661 1224 eller 
019 661 1223 och per epost borga.dom-
kyrkoforsamling@evl.fi.

SIBBO
Mer information: på Sibbo svenska för-
samlings hemsida www.sibbosvenska-
forsamling.fi
På grund av covid-19-epidemin: kan 
de ske förändringar i  informationen för 
alla evenemang och gudstjänster. Följ 
med information om förändringar på 
församlingens hemsida.
Sö 20.9 kl. 12: Högmässa i Sibbo kyrka. 
Temaveckan Alltid sedd. 
Ti 22.9 kl. 19: Min kropp mitt tempel i 
Söderkulla kyrka. Vi stretchar, välsignar 
och tar hand om våra kroppar. Med Sara 
George.
On 23.9 kl. 12: Musikandakt i Sibbo kyrka. 

Sö 27.9 kl. 10: Högmässa i Söderkulla 
kyrka. Söndagsskola under en del av 
mässan.
Ti 29.9 kl. 10: Bönepromenad, start 
vid Kyrkoby församlingshem. Med Sara 
George.
On 30.9 kl. 18: Tro, hopp och kärlek. 
Micaela Röman intervjuar en aktuell 
person. För detaljer, följ annonseringen 
på hemsidan.

HELSINGFORS  
PROSTERI

JOHANNES
Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12 
www.helsingforsforsamlingar.fi/jo-
hannes
Gudstjänster 
Gudstjänst: söndagar kl. 10 på Drumsö.
Högmässa: söndagar kl. 12 i Johan-
neskyrkan. Konfirmation i samband 
med högmässan 20.9, 27.9 och 11.10.
Veckomässa: onsdagar kl. 18 i Gamla 
kyrkan.

PROGRAMMET
under tiden 17.9–1.10

Skicka era kyrkliga annonser till: annons@kyrkpressen.fi Saknar du någon församling? Du hittar de övriga på kyrkpressen.fi

I DIN FÖRSAMLINGPÅ 
GÅNG

Nyfiken på vad som 
händer på andra håll 
i Svenskfinland?

Visste du att den här tidningen utkommer i 
sju olika versioner? Beroende på var i landet 
tidningen landar i postlådan har de här fyra 
mittersta sidorna sin egen lokala prägel.

På www.kyrkpressen.fi/lokalt kan du läsa artiklar från 
andra regioner och församlingar. Ta del av tankar om 
hopp, en skeppares livserfarenheter, lär känna en nybli-
ven stadsdirektör, läs en berättelse om helande.

På webbsidan hittar du också fler församlingars pro-
gram och evenemang
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Gemenskap
Träffpunkt för daglediga: tisdag 22.9 kl. 
13 i Högbergssalen. Vi umgås, fikar och 
behandlar olika teman.
Drop-in-café: tisdag 29.9 kl. 12–13.30 
i Johanneskyrkans krypta. Kaffe och 
gemenskap. 
Barnfamiljer
Nallegudstjänst: fredag 25.9 kl. 10 i Jo-
hanneskyrkan. En gudstjänst anpassade 
för barnen med bön, en kort predikan, 
sång och rörelse.  
Församlingen erbjuder musiklek, ba-
byrytmik, öppen gemenskap och famil-
jekvällar för barn i åldrarna 0–5 år. Mer 
information om alla grupper hittar du på 
vår hemsida. Om du har frågor kontakta 
tf. ledare för barnverksamheten Helena 
Hollmérus (helena.hollmerus@evl.fi). 
Musik
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla 
kyrkan.  
Allsångskvällen Håll masken: torsdag 
17.9 och 1.10 kl. 18.30 i Johanneskyr-
kan. Allsångskväll för nya och gamla 
körsångare.
Ungdomar & unga vuxna:  
Följ @johannesungdom på Instagram. 
Du kan också kontakta ungdomsar-
betsledarna Chrisu Romberg och Ninni 
Grönroos.
Typ Livet: en podcast för unga vuxna 
om allt mellan himmel och jord. Podden 
finns på Spotify och Spreaker. 

MATTEUS
Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3
www.helsingforsforsamlingar.fi/matt-
eus
Gudstjänster
Vi firar högmässa: i Matteuskyrkan på 
Åbohusvägen 3 varje söndag kl. 10. 
Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe. 
Mera information hittar du på försam-
lingens hemsidan www.helsingforsfor-
samlingar.fi/matteus .
MU-mässa: tillsammans med Matteus 
ungdomar i Matteuskyrkan varje onsdag 
kl. 18.00 med kyrkfika efteråt. En lite 
kortare mässa med mycket musik och 
bön. Välkommen oberoende av ålder!
Kvällsmässa: i Matteuskyrkan söndagen 
den 20.9 kl. 18. Kvällens talare är Matt-
eus färska tf. kyrkoherde Helene Lilje-
ström, hon talar kring temat Känn ingen 
oro. Mässan förrättas av Juho Kankare. 
Efteråt serveras lätt kvällste. Varmt väl-
kommen!
Barn och familj
Musiklek: tisdagar kl. 10 (1-4 år) och kl. 
11 (0-1 år) i Matteuskyrkan. Vi sjunger en 
halv timme och efteråt finns det möjlig-
het att umgås över en kopp kaffe. Ingen 
förhandsanmälan krävs! Ledare: Daniela 
Stömsholm, kontakt 050-5967769 eller 
daniela.stromsholm@evl.fi.
Behöver du barnvaktshjälp?: Anställ 
Matteus pålitliga barnvakter som gått 
hjälpisutbildningen i församlingen då du 
behöver gå till butiken eller bara behö-
ver någon som underhåller barnen en 

stund. Kontakta Matteus församlings 
kansli via (09) 2340 7300 eller matteus.
fors@evl.fi .
Öppet hus: för skolelever i årskurs 
3-6 tisdagar kl. 14-17 i Matteuskyrkan. 
Mellanmål, spel, lek, pyssel, körsång 
och trevlig samvaro tillsammans med 
församlingens musikledare Daniela 
Strömsholm och familjearbetsledare 
Catarina Bärlund-Palm. Mera informa-
tion catarina.barlund-palm@evl.fi eller 
050-380 3936.
Matteus popkör: fortsätter 15.9! Popkö-
ren för årskus 4-7 samlas i Matteuskyr-
kan tisdagar kl. 15-30-16.30. Kom med 
och sjung med musikledare Daniela 
Strömsholm. Mera info av daniela.
stromsholm@evl.fi.
Vuxenverksamet
Stickklubben: samlas i Matteuskyrkans 
Olavussal torsdagen 24.9 kl. 11-13. Kom 
med och sticka sockor åt församlingens 
yngsta medlemmar eller pyssla med 
annat handarbete i trevligt umgänge 
över en kopp kaffe. Välkommen med!
Välkommen på Folkhälsans seniorträff: 
till Matteuskyrkans Olavussal torsdagen 
1.10 kl. 11-12.30. Gemytlig samvaro och 
goda diskussioner.
Kaffe på plattan: lördagen den 19.9 kl. 
12-14. Vi bjuder på kaffe, te, saft och 
bulle. Vi erbjuder möjlighet till samtal 
och förbön utanför Matteuskyrkan 
(Åbohusvägen 3). Du är också välkom-
men med och hjälpa till. Kontakta Carita 
Riitakorpi via carita.riitakorpi@evl.fi 
eller 050-380 3986.
Matteus Salt: med brunch och diskus-
sion startar lördagen 26.9. kl. 10-12. 
Matias Gädda håller Bibelundervisning 
över rubriken ”Var frimodiga - lärdomar 
från Josua”. Serveringen minimeras och 
avstånden ökas för att trygga allas sä-
kerhet. Varmt välkommen!
Musik
Aktuell information om Matteus kör-
verksamhet under hösten får du av 
Niels Burgmann (kyrkokören, VårTon) 
via  niels.burgmann@evl.fi  eller 050-566 
9418 och av Daniela Strömsholm (barn-
kören, popkören) via  daniela.stroms-
holm@evl.fi  eller 050-5967769.
Hjälp och stöd
Du kan alltid kontakta församlingen 
anställda och diakoniarbetarna om du 
behöver hjälp eller stöd i vardagen. 
Kontakta diakoniarbetarna Carita Riita-
korpi  050-380 3986 eller Mari Johnson 
050-380 3976.

PETRUS
Petruskyrkan Skogsbäcksvägen 15
www.petrusforsamling.net
Gudstjänst och gemenskap
Högmässa i Munksnäs kyrka: Varje 
söndag kl. 10. Söndagsskola för barn. 
27.9 Missionshögmässa med Gunilla 
och Magnus Riska.
Högmässa i Åggelby gamla kyrka: Sön-
dagar kl. 12. Ingen gudstjänst i Åggelby 
4.10.

Puls-gudstjänst: Varje söndag i Pet-
ruskyrkan kl. 15.30. Puls-gemenskapen 
är en modern och dynamisk gemen-
skap centrerad kring Jesus. CoolKidz (7-
13) och Barnkyrka (3-6) för barnen.
Festgudstjänst 4.10 kl. 12: Petruskyrkan 
fyller 40-år vilket firas med en fest-
gudstjänst tillsammans med Oulunkylän 
seurakunta i Petruskyrkan. Körerna 
Petrus Vokalensemble och Adoramus, 
solister Hannu Leskinen och Jaana 
Hoving medverkar. Delar av kantor Pe-
ter Hillis kantat framförs.
Barnfamiljer
Petrus Kidz på Facebook: I facebook 
gruppen kan du följa med vad som 
händer i Petrus församling för barn och 
familjer. 
Musiklek: Kom med på en rolig förmid-
dag med lek, sång och musicerande för 
er med barn 0–5 år. Efteråt äter vi ett 
litet mellanmål. Malms kyrka ti kl. 10 
och Hagasalen to kl. 10
Barnkören: Kom med och sjung och 
ha roligt efter skolan. Onsdagar kl. 15 i 
Petruskyrkan.
Andakt och bön
Du kan alltid skicka in dina böneämnen: 
per e-post pray.petrus@evl.fi, per post: 
Petrus församling, Skogsbäcksvägen 15, 
00630 Helsingfors.
Förbön och Tack: Ti 29.9 kl. 19. Tvåsprå-
kig förbönsgudstjänst i Munksnäs kyrka. 
Obs! Ny plats. Stig-Olof Fernström, 
Bengt Lassus. Barnpassning ordnas. 
Förbönstelefonen öppen må kl. 14.30-
16.30, ons kl. 18-20, 09-23407171. Du 
kan även sända böneämnen per post 
och e-post, kontaktuppgifter ovan.
Rotad i Ordet: 21.9 kl. 18 i Malms Kyrka. 
Stig-Olof Fernström. Kom med på en 
resa djupare i Bibel.
Gemenskap
Dagscafé: Andakt, kaffe och litet pro-
gram 29.9 kl. 13. Jämna veckors tisdag 
i Petruskyrkan. Mer info av diakonissan 
Bodil Sandell 0503803925
Gudstjänstgruppen i Munksnäs: 24.9 kl. 
18 i Petruskyrkan. Vill du vara med och 
bygga gemenskapen i Munksnäsguds-
tjänsten? Den kristna tron handlar i hög 
grad om att leva i relation till Gud och till 
varandra. Vi vill tillsammans medvetet 
försöka fördjupa den gemenskapen. Vi 
funderar på hur vi upplever att vi kan 
och vill bidra. Ronny «ylin, ronny.thy-
lin@evl.fi, 050-3803 548
Kurser
Alpha: Alla funderar på livets stora 
frågor. Alpha är ett tillfälle att utfors-
ka livet och tron under 10 kvällar med 
middag, videoföreläsning och samtal. 
Kursen är för helt vanliga människor, 
oberoende av tidigare kunskap eller 
bakgrund. Tisdagar kl. 18 i Petruskyrkan, 
start 22.9. Anmälan till Tuomas Metsä-
ranta, tuomas.metsaranta@evl.fi.
Sorgekursen - Vägen vidare: En sex 
kvällars kurs, varannan onsdag, för 
alla som förlorat någon, nyligen eller 
för lång tid sedan. Vi börjar varje kväll 

med kaffe/te och tilltugg, ett kort före-
drag och möjlighet till samtal i mindre 
grupper. Kursen är baserad på kristna 
värderingar men passar bra för alla 
oberoende av åskådning och var du 
bor. Start 7.10 kl. 18 i Petruskyrkan. Info: 
Ronny «ylin.
Körer
Lovsångsgruppen: 29.9 kl. 18. Lov-
sångsgruppen medverkar på Förbön 
och Tack-kvällarna kl. 19 samma kväll. 
Munksnäs kyrkas församlingssal.
Petrus Vokalensemble: Varannan ons-
dag kl. 19 i Petruskyrkan. För dig som 
sjungit tidigre i kör. Vi sjunger i stämmor 
och uppträder ibland. Kontakt: Peter 
Hilli
Övrigt
Pro Markus församling rf sammankallar 
till årsmöte 20.9.2020 efter avslutad 
gudstjänst i Åggelby gamla kyrka, Bro-
fogdevägen 12. Stadgeenliga ärenden.

DEUTSCHE GEMEINDE
So 20.9 um 10 Uhr und um 15 Uhr: Kon-
firmationsgottesdienste (Matti Fischer).
So 27.9 um 11 Uhr: Gottesdienst.

OLAUS PETRI
Lö 19.9 kl 18: Helgsmålsbön. Markku 
Heikinheimo, orgel.
Sö 20.9 kl 11: Högmässa. Timo Viinikka 
och Olli Saari.
Lö 26.9 kl 18: Helgsmålsbön. Leevi Lip-
ponen, orgel.
Sö 27.9 kl 11: Högmässa. Timo Viinikka 
och Olli Saari.
Vår barnverksamhet fungerar tillsvi-
dare på distans via Live-sändningar i 
Facebook-gruppen ”Barn i Olaus Petri”. 
Tiderna är: tisdagar kl 10 babyrytmik, 
onsdagar kl 17 musiklek, fredagar kl 10 
musiklek.
Kansliet kan nås: må-fre kl 10-12 på 
numret 050 417 9234 eller olauspetri@
evl.fi. Ifall man behöver besöka kansliet 
så måste man komma överens om det 
på förhand.

MELLERSTA  
NYLANDS PROSTERI

ESBO
Högmässor:
Sö 20.9. Olars kyrka, finska sidan, kl. 
15: Konfirmation, Solvalla 4.*
Esbo domkyrka kl. 16.30: Kvällsmässa 
med medeltida musik. Kira Ertman, 
präst, Susanna Tollet, renässansflöj-
ter och vevlira, Nina Kronlund och 
Eeva-Liisa Malmgren, sång.
On 23.9. Södrik kapell kl. 12: Vecko-
mässa.
Lö 26.9. Alberga kyrka kl. 10: Konfir-
mation, Solvalla 5.*
Sö 27.9. Esbo domkyrka kl. 12.15. 
*Antalet gäster är begränsat vid hög-
mässorna med konfirmation.
Handarbetsgruppen Symamsellerna: 
Vita huset vid prästgården, varannan 
tisdag, jämna veckor, kl. 16-19. start ti. 
29.9. Vi handarbetar för internationell 
diakoni och mission. 
Samlingar för daglediga: start från bör-
jan av oktober
Familjeklubbar för föräldrar & småbarn: 
Olars kyrka, svenska sidan, må kl. 14-16 
(ny grupp, OBS tiden!) 
Sång och lek i Sökö kapell, ti 9.30–
11.30. 
Esbo domkyrkas församlingsgård, 
on 9.30–11.30. 
Imse-Vimseklubben i Mattby kapell, 
to 9.30–11.30. 
Köklax kapell, fre kl. 9.30–11.30. 
Programmet består av andakt, 
sångstund, samvaro, diskussioner och 
pyssel. Deltagarna har möjlighet att äta 
medhavd lunch/mellanmål. Vi bjuder på 

GRANKULLA
Fest för femåringar
Lördag 19.9 klockan 12–14: 
5-årsfest för alla barn som un-
der året fyllt eller fyller fem år 
i Grankulla kyrka. På program-
met står mat, sång, lek, skatt-
jakt, pyssel mm. Förhandsan-
mälning och mera info: daniela.
hilden@evl.fi.
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kaffe, te och något smått ätbart. Kläder 
enligt väder, klubbarna kan också hållas 
utomhus. Klubbarna är gratis, ingen för-
handsanmälan.
Diakonin stöder och hjälper: 
Vi är inte så farliga - ta modigt kontakt 
per telefon eller e-post: Ann-Christine 
Wiik, 050 597 3313, ann-christine.wiik@
evl.fi, Taina Sandberg, 040 547 1856, 
taina.sandberg@evl.fi, Nina Wallenius, 
050 432 4323, nina.wallenius@evl.fi. Du 
kan också boka telefontid på webben: 
https://asiointi.espoonseurakunnat.fi/
home
Vill du vara med i vår kaffering? Vi ring-
er dig tisdag 22.9 och 29.9 kl. 10. Kon-
takta Taina Sandberg.
Läger för vuxna på Hvittorp 23–25.10: 
Vi har kul dagar tillsammans och njuter 
av det vackra Hvittorp med dess under-
bara natur. Andakt och trevlig samvaro 
utlovas dessutom. Vi tankar energi inför 
den nalkande vintern, både själsligt och 
humörmässigt. Pris: 60 € för esbobor, 
100 € för övriga. Möjlighet att få fri-
kort, vänligen kontakta diakonin innan 
lägret börjar. Anmälning senast 14.10 
till diakoni.esbosvenska@evl.fi eller 
Ann-Christine Wiik, 050 597 3313.
Esbo svenska församlings kansli, Esbo 
församlingars servicecentral och
regioncentralregistret betjänar tills vi-
dare endast per telefon och e-post.
Mer information om verksamheten: 
esboforsamlingar.fi, Facebook och 
Instagram.

GRANKULLA
Lö 19.9 kl. 12-14: 5-årsfest för alla 
barn som under året fyllt eller fyller 5 
år i Grankulla kyrka. På programmet 
står mat, sång, lek, skattjakt, pys-
sel mm. Förhandsanmälning och mera 
info: daniela.hilden@evl.fi.
Sö 20.9 kl. 12: Högmässa, Ulrik Sandell, 
Barbro Smeds. Kaffe i nedre brasrum-
met.
Kl. 18: Konsert i Grankulla kyrka. Pa-
lestrina: Missa Papae Marcelli. Sång-
ensemblen Versio & Ahti Lassila, kon-
trabas. Programblad 10€ till förmån för 
katastrofområdet i Beirut via Kyrkans 
Utlandshjälp.
Ti 22.9 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebas-
tos, Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 10.30: Diakonimottagning och 
brödutdelning i kyrkans aula.
Kl. 13: Sångstund för pensionärer i ne-
dre salen, Barbro Smeds.
Kl. 13.30: Tisdagsträffen i övre salen, 
Karin Nordberg, Barbro Smeds. Raisa 
Lardot, ”Flyktfåglarna”, en självbiogra-
fisk bok.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig men-
talvårdsgrupp i Sebastos, Catherine 
Granlund.
Kl. 15: Ledarutbildning åk 1 i Klubb97, 
Marlen Talus.
Kl. 18: Graziakören i kyrksalen, Heli 
Peitsalo.
On 23.9 kl. 14: Kyrkosyföreningen i övre 
salen.
To 24.9 kl. 10-11: Lovsångs- och förbö-
negrupp i övre brasrummet, Catherine 
Granlund.
Fr 25.9 kl. 17.30: Andakt för ungdomar 
i kyrkan, Daniel Nyberg, Heli Peitsalo, 
Marlen Talus.
Kl. 18: Ungdomskväll i Klubb 97, Marlen 
Talus.
Sö 27.9 kl. 12: Högmässa, Daniel Ny-
berg, Barbro Smeds. Kaffe i nedre bras-
rummet.
Ti 29.9 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebas-
tos, Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 10.30: Diakonimottagning och 
brödutdelning i kyrkans aula.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig men-
talvårdsgrupp i Sebastos, Catherine 
Granlund.

Kl. 16: Ledarutbildning åk 2 i Klubb 97, 
Marlen Talus.
Kl. 18: Graziakören i kyrksalen, Heli 
Peitsalo.
On 30.9 kl. 14: Kyrkosyföreningen i övre 
salen.
To 1.10 kl. 10-11: Lovsångs- och för-
bönsgrupp i övre brasrummet, Catheri-
ne Granlund.
Ljusstöpning: för vuxna i dagklubbens 
kök lö 10.10 kl. 10. Daniela Hildén, Karin 
Nordberg. Anmälningar senast 2.10: till 
Daniela Hildén, 050 443 0045.
Må bra-kväll: för vuxna i Sebastos to 
22.10 kl. 18-20. Karin Nordberg, Daniela 
Hildén. Tema: Livets färger. Anmälningar 
senast 15.10: till Daniela Hildén, 050 443 
0045.
RETREAT I KRISTEN DJUPMEDITATION 
15-18.10.2020: Grankulla svenska 
församling deltar i retreaten på re-
treatgården Snoan i Lappvik, Hangö. 
I kursen ingår övningar i tyst meditation, 
mässor och tidegärdsböner, möjlighet 
till personliga samtal och vägledning i 
grupp. Ledare: Kent Danielsson, präst, 
författare och utbildad meditationsle-
dare. Församlingen har reserverat 6 av 
de 12 platser som finns på retreaten. Du 
som är grankullabo anmäler dig senast 
30.9 till församlingskansliet tel. 050 500 
7000 eller Arla Nykvist 040 502 9756. 
Subventionerat pris för grankullabor 
100 €. Övriga hänvisas till anmälning via 
Snoans hemsidor www.snoan.fi

KYRKSLÄTT
Församlingens mässor
Sö 20.9 kl. 12: Mässa i Kyrkslätts kyrka
Sö 27.9 kl. 12: Mässa i Kyrkslätts kyrka
Anmälning till HöstDax öppen 14-27.9. 
Församlingen höstlovsläger är 12-14.10 
på Räfsö. Anmälning och mera informa-
tion på hemsidan.
Mera information: hittar du på hemsidan.
Kyrkoherdeämbetet betjänar under 
coronaepidemin endast per telefon eller 
epost må-to kl. 9-15. Fredagar stängt. 
Tel. 040 350 8213. Epost: kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi. www.kyrks-
lattsforsamlingar.fi

TAMMERFORS
Sön 20.9 kl. 11: Högmässa i SvH, Kim 
Rantala, Anna Arola
Tis 22.9 kl. 10-11.45: Mammor, pappor 
och barn. Anmälning och förfrågan till 
barnledare Piu Heinämäki tfn 040 804 
8587.
Tis 22.9 kl. 12.30-15: Tisdagsklubben. Vi 
samlas på skolgården kl. 12.30.
Ons 23.9 kl. 13: Onsdagskaffe i Svenska 
Hemmet
Sön 27.9 kl. 11: Högmässa i SvH, Roger 
Rönnberg, Petra Perttula
Tis 29.9 kl. 10-11.45: Mammor, pappor 
och barn. Anmälning och förfrågan till 
barnledare Piu Heinämäki tfn 040 804 
8587.
Tis 29.9 kl. 12.30-15: Tisdagsklubben. Vi 
samlas på skolgården kl. 12.30.
Ons 30.9 kl. 13: Onsdagskaffe i Svenska 
Hemmet

VANDA 
FR 18.9 kl. 18: Bröllopsnatt, Helsinge 
kyrka S:t Lars, Kyrkov. 45, M. Fagerudd.
SÖ 20.9 kl. 10: Högmässa, Helsinge 
kyrka S:t Lars, M. Fagerudd, Heidi Åberg
SÖ 20.9 kl. 12: Mässa i Taizéanda, Vir-
ta-kyrkan/Pikku-Kuohu, Råtorpsv. 8, 
M. Fagerudd, Heidi Åberg
TO 24.9 kl. 13: Sottungsby-Håkansböle 
pensionärskrets, Håkansböle kyrka, 
Håkansbölev. 48.
SÖ 27.9 kl. 10: Högmässa, Helsinge kyr-
ka S:t Lars, A. Paavola, A. Ekberg
SÖ 27.9 kl. 12: Mässa i Taizéanda, Vir-
ta-kyrkan/Pikku-Kuohu, A. Paavola, A. 
Ekberg

SÖ 4.10 kl. 10: Högmässa-  Pensio-
närernas kyrksöndag och de gamla 
psalmernas högmässa, Helsinge kyrka 
S:t Lars. M. Fagerudd, A. Ekberg. Väl-
kommen efter högmässan på kyrkkaffe 
i Prostgården. 
TI 6.10 kl. 10-14: Seniorernas Må bra 
dag, Virta-kyrkan, Råtorpsv. 8. Mera 
info Annakatri Aho 050 4645068. Del-
tagaravgift 5€ kontant till förmån för 
Kyrkans Utlandshjälp. Max. 15 deltagare.  
Anmälning senast 29.9 före kl. 12 till 
pastorskansliet, 09 8306 262.  
Ungdomskväll: onsdagar kl. 18, Bagar-
stugan, Kurirv. 1
Skribaanmälningen: (för 2006 födda 
eller tidigare) är öppen vecka 41-42 på 
www.vantaanriparit.fi. Mera info: jona.
granlund@evl.fi.  
Barnverksamhet i klubbutrymmet: 
Strömfårav. 13, Myrbacka  
Dagklubb må, to, fre kl. 9-12   
Mammabarngrupp ti kl. 9-12 
Pysselklubb ti-on kl. 13-16 
Förhandsanm. Mera info Hanna-Mari 
Höglund, 050 3414964.   
Våra högmässor: från Helsinge kyrka S:t 
Lars kl. 10 strömmas via församlingens 
YouTube-kanal.

RASEBORGS  
PROSTERI

EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Sö 20.9:
- Kl. 10: Högmässa i Ekenäs kyrka, Yli-
portimo, Lindroos.
- Kl. 12: Högmässa i Snappertuna kyrka, 
Yliportimo, Aittola.
- Kl. 18: Kvällsmässa i Tenala kyrka, Ed-
man, Aittola.
On 23.9:
- Kl. 16: Församlingskväll med knytkalas 
i Bromarvs förs.hem. Wille berättar om 
sina resor till Mauritius. Ta gärna med 
något ätbart, församlingen står för kaf-
fe, te och saft.
Sö 27.9:
- Kl. 10: Högmässa i Ekenäs kyrka, 
Lindström, Wikström, Aittola, Nygård.
- Kl. 12: Högmässa i Bromarvs kyrka, 
Lindström, Lindroos.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ
Sö 20.9:
- kl. 10.00 Högmässa: Degerby kyrka. 
Sjöblom, Orama.
Må 21.9:
- kl. 13.15-14.45 Pysselklubb för barn 
i åk 1-6: Församlingshemmets nedre 
våning. Nylund, Ahlfors.
Ons 23.9:
- kl. 14.00 Missionssyföreningen: 
Prästgården. Björklöf.
To 24.9:
- kl. 9.30-12.00 Familjecafé: Ute i för-
samlingshemmets lekpark. Väderreser-
vation. Nylund.

Sö 27.9:
- kl. 10.00 Tvåspråkig högmässa: Ingå 
kyrka. Hellsten, Orama.
Ons 30.9:
- kl. 14.00 Församlingsträff: Prästgår-
den. Lindell.
To 1.10:
- kl. 9.30-12.00 Familjecafé: Ute i för-
samlingshemmets lekpark. Väderreser-
vation. Nylund.
- kl. 11.30-13.00 Matservering: 4 
€/person, församlingshemmet. 
Sköld-Qvarnström.
OBS! Ingå församlings diakonimottag-
ning är stängd tillsvidare - ta kontakt 
per telefon, tel 040-555 2090/Birgitta 
Lindell (e-post: birgitta.lindell@evl.fi).
Mera information: www.ingaforsamling.fi

KARIS-POJO
Söndag 20.9
- kl. 10: Högmässa i S:ta Maria kyrka i 
Pojo. Pentti Raunio; Åsa Westerlund.
- kl. 12: Högmässa i S:ta Katarina kyrka 
i Karis. Pentti Raunio; Päivi Tiitu.
Söndag 27.9
- kl. 10: Gudstjänst i S:ta Maria kyrka i 
Pojo. Pentti Raunio; Tony Vuorinen.
- kl. 12: Högmässa i S:ta Katarina kyrka 
i Karis. Pentti Raunio; Åsa Westerlund; 
Päivi Tiitu. Efter högmässan avsked-
skaffe för Åsa Westerlund i Stora Präst-
gården. Välkommen!
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

SJUNDEÅ
Högmässa med konfirmation: sö 20.9 
kl. 12 i S:t Petri kyrka, Cleve, Lilius, Yli-
talo m.fl.
Babygruppen: må 21.9 kl. 10.30 i Lug-
net, Lilius.
Öppen diakonimottagning: ti 22.9 kl 
15.30 i Capella, Ylitalo.
Kören Lågan: ti 22.9 kl.16 i församlings-
hemmet, Lilius.
Klapp & Klang: to 24.9 kl. 10 i Postilla, 
Kvarnström
Predikogudstjänst: sö 27.9 kl. 12 i S:t 
Petri kyrka, Juslin-Sandin, Lilius.
Babygruppen: må 28.9 kl. 10.30 i Lug-
net, Lilius.
Kören Lågan: ti 29.9 kl.16 i församlings-
hemmet, Lilius.
Damkören Flamman: ti 29.9 kl. 18.30 i 
församlingshemmet, Lilius.
Klapp & Klang: to 1.10 kl. 10 i Postilla, 
Kvarnström
www.sjundeaforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO
Vi väntar på dig som är 2-5 år till dag-
klubben i Virkby kyrka. Klubben träffas 
på tisdagar och torsdagar kl. 9-12 om 
vi får tillräckligt med anmälningar. Kon-
takta gärna Pia (050 370 6015) eller 
Ulrika (050 351 5894).
Sö 20.9. kl. 10.00: Tvåspråkig högmäs-
sa med kaplansinstallation i Lojo S:t 
Lars kyrka. Kyrktaxi, kyrkkaffe.

LOJO
Kom med i klubben!
Vi väntar på dig som är 2–5 år 
till dagklubben i Virkby kyrka: 
Klubben träffas på tisdagar och 
torsdagar kl. 9–12 om vi får till-
räckligt med anmälningar. Kon-
takta gärna Pia (050 370 6015) 
eller Ulrika (050 351 5894).
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VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 20.9 kl. 10: Sjösöndagens högmässa 
i Pargas kyrka, Lidén, Lehtonen. Särskilt 
välkommen önskas alla sjömän, fiskare 
och andra som får sin utkomst från havet. 
On 23.9 kl. 18: Veckomässa i Pargas 
kyrka, Lidén, Lehtonen. 
Sö 27.9 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, 
Lidén, Lehtonen.
On 30.9 kl. 18: Veckomässa i Pargas 
kyrka, Lidén, Lehtonen. 
Nagu kapellförsamling:
Sö 20.9 kl. 17: Kvällskyrka i Nagu för-
samlingshem, Kjell Granström, Eeva 
Granström, Robert Helin, Outi Öhman. 
Må 21.9 & 28.9 kl. 14–16: Kaffestuga för 
alla i Nagu församlingshem, Kjell Gran-
ström, Eeva Granström. 

Korpo kapellförsamling:
Lö 26.9 kl. 18: Helgmålsmusik i Korpo 
kyrka med anledning av att kyrkans or-
gel fyller 150 år. 
Sö 27.9 kl. 11: Gudstjänst i Korpo kyrka, 
Killström, Granlund. 
Houtskär kapellförsamling:
Sö 20.9 kl. 11: Högmässa i Houtskär 
kyrka, Lagerroos, Söderlund. 
Sö 27.9 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyr-
ka, Lagerroos, Söderlund. 
Iniö kapellförsamling:
Sö 27.9 kl. 13: Predikogudstjänst i Iniö 
kyrka, Joakim Oldmark.

ÅBO
sö 20.9:
- kl 11: Gudstjänstgruppens möte, sa-
kristian. Gudstjänstgrupp: Jona.
kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Benjamin 
Häggblom (pred), Liljeström (lit), Juslin. 
Barnhörna. Gudstjänstgrupp Jona med-
verkar. Mingel efter högmässan. Kan 
även ses på www.virtuaalikirkko.fi.

ti 22.9:
- kl 14.30: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 17.30: Träff för frivilliga inom flyk-
tingverksamheten, Aurelia. Mera infor-
mation och anmälning per mejl malena.
bjorkgren@evl.fi.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.
ons 23.9:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma för-
samlingshem.
- kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia. ”Vi lär 
känna kantor Christian Juslin”. Anmäl-
ning 22.9 kl 9-11 per tfn 040-3417460.
to 24.9:
- kl 9.30-12: Familjecafé, Aurelia.
fre 25.9 kl 10.30-12: Anhörigvårdarcafé, 
Kvartersklubben (Henriksg. 9, Åbo).
sö 27.9:
- kl 11: Gudstjänstgruppens möte, sa-
kristian. Gudstjänstgrupp: Ester.
kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Audas 
(pred), Wikstedt (lit), Danielsson. Barn-
hörna. Gudstjänstgrupp Ester medver-
kar. Mingel efter högmässan. Kan även 

ses på www.virtuaalikirkko.fi.
må 28.9 kl 14: Missionskretsen, Aurelia.
ti 29.9:
- kl 14.30: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.
ons 30.9:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma för-
samlingshem.
- kl 12: Frukostklubben, Kåren (Tavastg. 
22). Kjell Wennström “Vad blir det av 
Åbolands sjukhus?”. Anmälning senast 
28.9 kl. 15 per mejl tkurten@abo.fi eller 
sms 045–1255880.
- kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia. 
Anmälning 29.9 kl. 9-11 per tel. 040-
3417460
to 1.10 kl 9.30-12: Familjecafé, Aurelia.
 
Diakonimottagning per telefon: 040-
3417460 kl. 9-11 tisdagar och torsdagar 
kl. 9-11

Den första D-dagen, diakonitjänstens 
dag, firades 2018. Avsikten är att lyfta 
fram diakoniarbetet i evangelisk-luth-
erska kyrkan i Finland. Diakoniarbe-
tarna känns igen på sina gröna skjortor 
med ”prästkrage”. I år firades D-day 1.9.

Under D-day gläds man över gemen-
skap och samhörighet, som ger kraft 
till vardagens arbete. Diakoniarbetar-
na i Esbo svenska församling var an-
träffbara i köpcentret Entresse och på 
Esbo torg. De delade ut gröna reflex-
er som är bra att ha i väntan på höst-
mörkret och berättar för intresserade 
om diakoniarbetet och -utbildningen.

Utmaningar och förändringar
Coronaepidemin har förändrat arbets-
formerna och nya utmaningar är att 
vänta.

– En mer koncentrerad gemensam 
diakoniverksamhet behövs, konsta-
terar Lilli Snellman som är sakkun-
nig inom diakoni i Esbo kyrkliga sam-
fällighet. Vi måste kunna dra nytta 
av vårt specialkunnande och omor-
ganisera strukturerna, fortsätter hon.

Ann-Christine Wiik, ledande dia-
koniarbetare i Esbo svenska försam-
ling, är av samma åsikt som Snellman.

– Coronaepidemin har förändrat ar-
betsformerna och kommer troligen att 

påverka vår verksamhet ännu en lång 
tid framöver, säger Wiik.

– I Esbo svenska har diakonin sat-
sat på att synas till exempel på Face-
book, samtidigt som vi försöker hitta 
nya sätt att nå de äldre och dem som 
deltagit i våra samlingar för dagledi-
ga. Vi har märkt att klienterna inom 
diakonin har ökat och i teamet finns 
en stor iver att hitta nya tillvägagångs-
sätt att nå ännu fler.

Diakonin har bland annat startat 
en kaffering för dem som känner sig 
ensamma. Genom att anmäla sig blir 
man uppringd av diakonen och kan 
delta i en telefondiskussion tillsam-
mans med andra.

– Förhoppningsvis är det här ett sätt 
att lite minska på ensamheten för dem 
som inte ännu kan röra sig fritt i sam-
hället på grund av de hör till riskgrup-
per, konstaterar Wiik.

Wiik påminner också om att man 
också numera kan boka en telefon-
tid via webben, men att det nog ock-
så går att ringa direkt till diakonen, 
om man inte vill eller kan boka tid 
via webben.

– Den normala telefonen fungera 
ännu lika bra som förr, säger hon och 
ler. Vi är inte så farliga, tillägger hon – 
ta bara modigt kontakt med oss!

D-day gör 
diakonins 
arbete synligt
På diakonitjänstens dag var diakoniarbetarna ute på 
stan i Esbo. I sina gröna skjortor delade de ut gröna 
reflexer till förbipasserande.

TEXT OCH FOTO: ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

Kontaktuppgifter till diakoni- 
teamet i Esbo svenska församling 

Ann-Christine Wiik, 050 597 
3313, ann-christine.wiik@evl.fi,
Taina Sandberg, 040 547 1856, 
taina.sandberg@evl.fi,
Nina Wallenius, 050 432 4323, 
nina.wallenius@evl.fi.
Bokning av telefontid på web-
ben: https://asiointi.espoon-
seurakunnat.fi/home
Mer information: esboforsam-
lingar.fi/stod-och-hjalp/sam-
talshjalp

Diakonerna Kirsi Salonen från Espoon tuomiokirkkoseurakunta och Taina Sand-
berg, Esbo svenska församling, på Esbo torg.

Diakon Noora Rajala från Leppävaaran seura-
kunta dansar prydd med reflexer. FOTO: EIJA 
HARJU




