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Petrus församling lyfter fram själavård 
i höst, bland annat genom att behand-
la ämnet i fem avsnitt av sin podcast  
tillsammans med församlingens tidi-
gare diakonissa Gunilla Riska. Hon 
är tjänstledig och kommer snart att 
flytta utomlands, därför har poddav-
snitten spelats in på förhand.

– Det som är bra med diakonin är att 
det är låg tröskel och man får snabbt en 
möjlighet att prata med någon.

All diakoni är inte själavård och Ris-
ka säger att olika personer kanske de-
finierar själavård på olika sätt.

– För mig är det när en människa 
kommer till mig och ber mig om hjälp, 
råd eller tid.

Själavård är något vi alla behöver 
för att göra oss till bättre medmänn-
iskor för varandra.

– För att kunna tjäna Gud bättre be-
höver vi reda upp det som hindrar oss.   
Många av våra problem har med rela-
tioner att göra och många av oss bär 
på brustenhet eller sår av olika slag. 
Det är inte farligt, men det är viktigt 

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

LIV OCH  
TRO I STANHELSINGFORSPÅ 

GÅNG

Alla behöver själavård
att vi får hjälp med det. 

Brustenhet kan komma i form av ut-
anförskap, misslyckande och av käns-
lan av att vara missförstådd, avvisad 
eller ensam.

I sitt arbete inom diakonin har Ris-
ka märkt hur stor betydelse det har 
att bli sedd och få uppleva att någon 
lyssnar. Ibland har det hänt att nå-
gon som ringt och bokat in en tid för 
att få prata senare hör av sig och sä-
ger att det känns bättre nu och att ti-
den inte längre behövs.

– Så viktigt kan det vara redan att 
veta att det finns någon som är beredd 
att lyssna, att man inte är ensam och 
utelämnad.

En mun, två öron
I podden talar hon om själavård, för-
låtelse, identitet, helande och över-
låtelse. 

– När man lyssnar kan man få idéer 
om hur man kan vara ett stöd för an-
dra i vardagen även om man inte är 
anställd i en församling – bland an-
nat genom att vara öppen för andra.

– Vi har två öron och en mun för att 
vi ska lyssna mer än vi pratar. Lyss-
na på det som den andra verkligen 
har att säga – inte bara för att fun-
dera på vad du ska svara. Och kom 
ihåg att respektera förtroendet, för 
inte vidare det du fått höra.

I samband med samtal bru-
kar Gunilla Riska fråga om 

hon får be för den andra 
personen.

– Men jag säger också 
att jag kan be efteråt, el-
ler låta bli om du hellre 
vill det. Fråga på ett sånt 

sätt att den andra kan sä-
ga både ja och nej.

Riska säger att i en själavårdssitu-
ation där båda räknar med Guds in-
gripande är det naturligt att be till-
sammans om hans ledning och hjälp.

– Bön är kommunikation, det be-
hövs inga speciella ord. Man kan be 
högt eller tyst.

Vi kan använda böner vi kan utan-
till, Gud som haver eller Fader vår, 
eller be om Herrens välsignelse över 
någon. Vi kan också fundera på vad 
vi vill berätta för Gud och sedan sä-
ga just det.

– För mig är det en trygghet att Gud 
vet allt. Det är också tryggt att veta 
att när vi sitter i ett samtal är Gud he-
la tiden med i samtalet. Man kan be 
för en vän genom att be att Gud ska 
ta hand om vännen.

Med start den 18 september läggs ett nytt 
avsnitt med själavårdstema ut fem fredagar i 
rad i Petruspodden. 
Du kan lyssna på podden via Spotify eller via 
petrusforsamling.podbean.com/.

Gunilla Riska har märkt 
hur betydelsefullt det 
kan vara att någon 
lyssnar.

– Lyssna på vad den  
andra verkligen vill säga, 
inte bara för att fundera 
på ditt svar, rekommen-
derar diakonissan Gunilla 
Riska.

TEXT: ERIKA RÖNNGÅRD  
FOTO: MATILDA SJÖBLOM
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Gudstjänster 
Gudstjänst: söndagar kl. 10 på Heikas-
vägen 7. 
Högmässa: söndagar kl. 12 i Johan-
neskyrkan. Konfirmation i samband 
med högmässan 11.10. 
Veckomässa: onsdagar kl. 18 i Gamla 
kyrkan.

Gemenskap
Träffpunkt för daglediga: tisdag 6.10 kl. 
13 i Högbergssalen. Vi umgås, dricker 
kaffe och behandlar olika teman.
Drop-in-café: tisdag 13.10 kl. 12–13.30 i 
Johanneskyrkans krypta. Vi inleder med 
middagsbön i kyrkan kl. 12, efter det är 
caféet öppet för alla fram till 13.30.  
Diakoniträff: torsdagar kl. 13–14.30 i 
kabinettet på Casa Mare, Gyldénsvä-
gen 6, Drumsö. Diakoniträffen startar 
på ny plats med lunch, samtal och ge-
menskap. Anmälan till Karin Salenius. 
Läs mer i puffen på nästa uppslag! 
Samtalsgruppen Bibel, tro & tvivel: 
måndag 12.10 kl. 18–20 i Hörnan. Grup-
pen är till för dig som vill läsa, diskutera 
och möta andra människor. Ledare är 
Christina Korkman och Gunvor Frände. 

Barnfamiljer 
Församlingen erbjuder musiklek, ba-
byrytmik, öppen dagklubb och famil-
jekvällar för barn i åldrarna 0–5 år. Mer 
information om alla grupper hittar du 
på vår hemsida. Barngrupperna har 
höstlov 15–16.10. Om du har frågor 
kontakta tf. ledare för barnverksam-
heten Helena Hollmérus (helena.holl-
merus@evl.fi).

Musik
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla 
kyrkan. 
Missa inte! Doktorskonsert: onsdag 7.10 
kl. 19 i Johanneskyrkan. Marianne Gus-
tafsson-Burgmann, orgel. Fritt inträde.   

Allsångskvällen Håll masken: torsdag 
1.10 och 15.10 kl. 18.30–20 i Johan-
neskyrkan. Allsångskväll för nya och 
gamla körsångare. Vi sjunger mellan 1 
och 1,5 timme. Varje gång har vi ett nytt 
tema. 
Missa inte! Furahakören: 10.10 kl. 10–14 
i körsalen. Nya och gamla körsångare 
är välkomna på körövning! Dirigenter är 
Fiona Chow och Anna Maria Böcker-
man. Kören har medlemmar i hela Bor-
gå stift och är inriktad på mission. 

Ungdomar & unga vuxna  
Anmälningen till skriftskolan 2021: är 
öppen i oktober. Du hittar anmälnings-
formuläret genom att klicka på bilden 
med texten ”Skriftskola anmälning 
2021” på vår hemsida.
Följ @johannesungdom på Instagram. Du 
kan också kontakta ungdomsarbetsleda-
re Ninni Grönroos.
Öppet hus för ungdomar: torsdagar kl. 
15–20 i Hörnan. Kom som du är eller ta 
med en vän!
Typ Livet: en podcast för unga vuxna 
om allt mellan himmel och jord. Pod-
den finns på Spotify och Spreaker.

Gudstjänster
Vi firar högmässa: i Matteuskyrkan på 
Åbohusvägen 3 varje söndag kl. 10. 
Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe. 
Mera information hittar du på försam-
lingens hemsida 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!

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! 
Ledare: Daniela Strömsholm, kontakt 
050-5967769 eller  daniela.stroms-
holm@evl.fi .
Familjelördag: i Matteuskyrkan lördagen 
3.10 kl. 10-13. Musiklek för 0-4 -åringar 
i kyrkan kl. 10. Kl. 11 leder musikledare 
Daniela Strömsholm även barnkör för 
skolbarn i årskurserna 1-3. Välkommen 
att leka, spela, pyssla och ha en rolig 
förmiddag tillsammans med hela famil-
jen och församlingens hjälpledare och 
anställda. Det bjuds även på lunch för 
frivillig avgift. Välkommen med!
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 matt-
eus.fors@evl.fi .
Missa inte! Öppet hus: för skolelever i 
årskurs 3-6 tisdagar kl. 14-17 i Matt-
euskyrkan. Mellanmål, spel, lek, pyssel, 
körsång och trevlig samvaro tillsam-
mans med församlingens musikledare 
Daniela Strömsholm och familjearbets-
ledare Catarina Bärlund-Palm. Mera 
information catarina.barlund-palm@
evl.fi eller 050-380 3936.
Matteus popkör: fortsätter! 
Popkören för årskurs 4-7 
samlas i Matteuskyrkan tis-
dagar kl. 15-30. Kom med och 
sjung med musikledare Da-
niela Strömsholm. Mera info 
av daniela.stromsholm@evl.fi .

Natt i kyrkan: för dig som går i åk 3-4 
i Matteuskyrkan 9-10.10. Kom med 
på en kul kväll i Matteuskyrkan! Roligt 
program, mysig samvaro och en natt i 
kyrksalen. Anmäl dig till Catarina Bär-
lund-Palm senast 5.10, catarina.bar-
lund-palm@evl.fi eller 050-380 3936.

Vuxenverksamet
Missa inte! Stickklubben: samlas i Matt-
euskyrkan torsdagen 8.10 kl. 11-13. Kom 
med och sticka sockor åt församlingens 
yngsta medlemmar eller pyssla med an-
nat handarbete i trevligt umgänge över 
en kopp kaffe. Välkommen med!
Välkommen på Folkhälsans seniorträff: 
till Matteuskyrkan torsdagarna 1.10 och 
15.10 kl. 11-12.30. Gemytlig samvaro, 
kaffe och goda diskussioner.
Lunchkonsert: i Matteuskyrkan onsdagen 
7.10 kl. 13. Kom och njut av trevlig hus-
manskost i restaurangen Waste & Feast, 
efter lunchen njuter vi tillsammans av en 
konsert i kyrkan. Kantor Niels Burgmann 
och musiker Daniela Strömsholm uppträ-
der. Diakoniarbetare Mari Johnson är värd. 
Tema för konserten är När löven faller. 
Konserten är gratis. 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 
(barnkören, popkören) via  daniela.
stromsholm@evl.fi  eller 050-5967769.

Hjälp och stöd
Du kan alltid kontakta församlingens 
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.

ledare Catarina Bärlund-Palm. Mera 
information catarina.barlund-palm@

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).

Ungdomsarbetsledaren Nicolina Grön-
roos, prästen Andreas Andersson och 
informatören Louise Häggström möts 
kring frågor om livet - om allt möj-
ligt som händer och finns mellan 
människor, mellan våra öron, mellan 
himmel och jord.

Podden producerads av Johan-
nes församling, Helsingfors kyrkliga 

samfällighet och Borgå 
svenska domkyrkoför-
samling. Lyssna på hös-

tens nya avsnitt via Spotify och Spre-
aker.

Kontakta oss gärna på typlivetpod-
den@gmail.com! Du kan skicka in frå-
gor, kommentarer eller ämnen du vill 
att vi pratar om.

Kyrkans samtalstjänst möter människors 
behov av att tala om vår aktuella sam-
hällssituation och rädslor som kan upp-
stå kring situationen med coronaviruset. 
De jourhavande är utbildade frivilliga eller 
kyrkligt anställda med tystnadsplikt.

Telefonjouren: 0400 22 11 90 varje dag 
kl. 20–23. Chatten är öppen måndag till 
torsdag kl. 19-21 på samtalstjanst.fi.

PROGRAMMET GÄLLER FREDAG 2.10–TORSDAG 15.10KYRKAN I HELSINGFORS

Nya avsnitt om livet, typDet hjälper att prata

kontakta tf. ledare för barnverksam-
heten Helena Hollmérus (helena.holl-

 tisdagar kl. 12 i Gamla 

 onsdag 7.10 
kl. 19 i Johanneskyrkan. Marianne Gus-
tafsson-Burgmann, orgel. Fritt inträde.  

JOHANNES FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Kansliet: må, ti, to kl. 10-14, on kl. 13–17 och 
fr kl. 9–13. Högbergsgatan 10, tel. 09-2340  
7700.
Lokaler: Johanneskyrkan, Höbergsg. 12, 
Högbergssalen och Tian, Högbergsg. 10 E 
(vån. 2), Hörnan, Högbergsg. 10 (gatuplan), 
Folkhälsan och Majblomman, Mannerheimv. 
97, Gamla kyrkan, Lönnrotsgatan 6, Bokvil-
lan, Tavastv. 125, S:t Jacobs kyrka, Kvarn-
bergsbr. 1. Drumsö: Heikasvägen 7.

Johannes 
församling
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Händer fulla av 
blöjor och bus
JAG VAKNAR BREDVID min dotter som ännu 
andas tungt. Försiktigt tassar jag till köket där det 
doftar nybryggt kaffe. Det gäller att ta vara på de 
morgnar då jag får lite tid för mig själv innan da-
gen rullar igång. Med ett öra öppet mot sovrum-
met öppnar jag en andaktsbok och tar en klunk 
(varmt!) kaffe. I texten uppmanas jag att idag ge 
Gud mina tomma händer. Jag ser på mina händer, 
tänker på dagen framför mig och försöker be den-
na till synes enkla bön – men något säger stopp.

Nej Gud, jag kan inte ge dig mina tomma händer. 
Mina händer är fulla idag! De kommer vara sys-
selsatta med smekande, tröstande och kramande. 
De är upptagna med kittlande, busande och sko-
jande. De ska skuffa en vagn, byta blöjor och lir-
ka med skedar med morotspuré. De ser fram emot 
att borsta nya små tänder och mjukt bebishår.

DE HÄR HÄNDERNA ska knappa in meddelan-
den till vänner och svara på obesvarade frågor. De 
ska koordinera kompisträffar med säkerhetsav-
stånd. De vill trycka på tangenter så att jag kom-
mer vidare i mina studier. De ska bläddra i tid-
ningen och scrolla igenom dagens nyheter så att 
jag är lite uppdaterad om världen utanför hem-
mets väggar. De ska plocka pusselbitar, laga mat 
och skrapa rester från en kastrull.

Mina händer längtar efter att vända blad i de 
böcker som jag lånat från biblioteket. De vill kän-
na på krispiga höstlöv och den ljumma höstvin-
den. Och så ska de fyllas med tvål och vatten för-
stås. Och desinficeras. Om och om igen.

Men Gud, jag vill försöka ge dig det mina hän-
der bär på och sysslar med idag. Styrk dem med 
din kärlek, glädje och tålamod. Hjälp mig att bä-
ra det jag ska bära och öppna varsamt upp det mi-
na fingrar krampaktigt håller tag om i onödan. 
Låt mina fulla händer vila i dina trygga händer 
genom hela dagen. Amen.

Charlotte Steffansson är hemma 
med dottern Alice, 8 månader, i höst.

Hennes favoritplats i stan är Gam-
melstaden.

HÅLLPLATS

CHARLOTTE STEFFANSSON

KYRKAN I HELSINGFORS
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»Öppna varsamt upp det 
mina fingrar krampaktigt 
håller tag om i onödan.«

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.

Gudstjänst och gemenskap 
Högmässa i Munksnäs kyrka: kl. 10.  4.10, 11.10 
¬ylin. Söndagsskola för barn. 
Högmässa i Åggelby gamla kyrka: Söndagar kl. 
12. 4.10 ingen gudstjänst, 11.10 ¬ylin
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. 
Missa inte! Festgudstjänst 4.10 kl. 12: Petruskyr-
kan fyller 40-år vilket firas med en festguds-
tjänst tillsammans med Oulunkylän seurakunta i 
Petruskyrkan. Daniel Björk, Raivo Savik, körerna 
Petrus Vokalensemble och Adoramus, solister 
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 för-
samling för barn och familjer. Ingen musiklek 
och kör under höstlovet v. 42.
Musiklek: Kom med på en rolig förmiddag med 
lek, sång och musicerande för er med barn 0–5 
år. Efteråt äter vi ett litet mellanmål. Malms kyr-
ka ti kl. 10 och Hagasalen to kl. 10
Barnkören: Kom med och sjung och ha roligt ef-
ter skolan. Onsdagar kl. 15 i Petruskyrkan. 

Andakt och bön
Andakt varje tisdag: Starta dagen med mor-
gonandakt i Petruskyrkan kl.9 varje tisdag till-
sammans med lärjungaskolan Transform. ingen 
andakt under höstlovet v. 42. 
Du kan alltid skicka in dina böneämnen: per 
e-post pray.petrus@evl.fi, per post: Petrus för-
samling, Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors.
Förbön och Tack: Ti 13.10 kl. 19. Tvåspråkig för-
bönsgudstjänst i Munksnäs kyrka. Obs! Ny plats. 
Bengt Lassus. Barnpassning ordnas. Sänds 
digitalt på Petrus facebook. 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.
Bibeleftermiddag: 7.10 kl. 13 i Petruskyrkan.  
Bibelundervisning, bön och kaffe. Stig-Olof 
Fernström.

Gemenskap
Dagscafé: Andakt, kaffe och litet program 13.10 
kl. 13. Missionslotteri, ta gärna med små vinster. 
Jämna veckors tisdag i Petruskyrkan. Mer info av 
diakonissan Bodil Sandell 0503803925
Samtalsgrupp för män: 12.10 kl. 19 i Petruskyr-
kans övre sal. Vi diskuterar aktuella teman, ber 
och umgås tillsammans.
Missa inte! Petra-fukost: 10.10 kl. 10-12 i Pet-
ruskyrkans övre sal. En skön frukost för alla 
kvinnor! Bli inspirerad av Ester Laurell som 
berättar om sin resa och om projektet som tog 
fram pilgrimsleden St Olav Waterway. 

Körer
Lovsångsgruppen: 13.10 kl. 18. Lovsångsgruppen 
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
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 fö-
redrag 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.
Fokus-församlingshelg: Välkommen med på 
en helg tillsammans med församlingen! Under 
helgen kommer vi att prata om de fem tjänste-
gåvorna och bli inspirerade av vad Gud har för 
oss! Helgen kommer bestå av en variation av 
att träffas i mindre grupper i hemförsamlingar-
na, digitalt och om läget tillåter träffas vi också 
tillsammans i kyrkan. Mer info på facebook och 
hemsidan. Pris 15€.
Missionär Anna-Lena Särs: besöker lärjung-
askolan Transform 8.10 kl. 13 och berättar om 
sitt arbete inom den lutherska kyrkan i Senegal. 
Öppet tillfälle. Servering. Petruskyrkan.
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Följ med läget!
Församlingarna följer med coronasituationen 
och myndigheternas anvisningar. Vid behov kan 
evenemang inhiberas eller deltagarantalet be-
gränsas. 

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

FOTO: JOANNA LINDÉN-MONTES
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HELSINGFORS

MATTEUS Familjelördag JOHANNES Diakoniträff

Förmiddag för hela familjen Lunch och gemenskap
Familjelördag i 
Matteuskyrkan 
lördagen 3.10 kl. 
10-13. Musiklek 
för 0-4 -åring-
ar i kyrkan kl. 10. 
Kl. 11 leder mu-
sikledare Danie-
la Strömsholm 
även barnkör för 
skolbarn i årskurserna 1-3. 

Välkommen att leka, spela, pyssla och ha en rolig 
förmiddag tillsammans med hela familjen och för-
samlingens hjälpledare och anställda. Det bjuds även 
på lunch för frivillig avgift. Välkommen med!

PETRUS Sorgekurs 

Vägen vidare
En sex kvällars kurs, varannan onsdag, för alla som 
förlorat någon, nyligen eller för en 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 (Skogsbäcks-
vägen 15). Info: Ronny Thylin.

Diakoniträff torsdagar kl. 13–14.30 i kabinettet på Casa 
Mare, Gyldénsvägen 6, Drumsö. Diakoniträffen startar 
på ny plats och ny tid med lunch, samtal och gemen-
skap. Lunchpris: 5€/person. 

Anmälan till Karin Salenius senast onsdagen före  
per e-post eller telefon (karin.salenius@evl.fi,  
050 380 0867). 

Svaret är att det finns förvånansvärt få äng-
lar i Helsingfors stadsmiljö.

– I Rom finns det änglar överallt, men när 
Helsingfors växte och blev en jugendstad var 
ju nationalromantiken väldigt viktig, säger 
Elisabeth Sandelin.

I den nationalromantiska jugendstilen ut-
smyckades husens fasader inte med änglar, 
utan i stället använde man sig av naturmotiv 
eller Kalevalainspirerade motiv.

– Det var helt enkelt inte modernt. Sedan 
kom funkisen med sina släta ytor, och inte 
har vi änglar i några vapen heller. 

På taket till Mikaelskyrkan i Gårdsbacka 
finns en änglaskulptur av lite mer modernt 
snitt. Den föreställer ärkeängeln Mikael.

På Senatstorget hittas en ängel vid sidan av 
Alexander II. I den berömda statyn omges han 
av Lex och Lux – Lex symboliserar lagen och 
Lux är ljusets ängel.

– Statyn är gjord av Walter Runeberg, och 
det är lite intressant att det också är han som 
gjort änglastatyn på Topelius grav.

Zacharias Topelius grav med den stora äng-
eln hittar man på Sandudds begravningsplats. 
Där kan man också spana in många andra äng-
lar på gravarna.

På Ateneum kan man se Hugo Simbergs Så-
rad ängel, en av Finlands mest kända målning-
ar. Elisabeth Sandelin berättar att det också 
finns andra konstverk med änglamotiv på Ate-
neum, till exempel Ina Collianders Den him-
melska och den jordiska ringdansen.

Fram till 11 oktober pågår också en utställ-
ning på Villa Gyllenberg där besökaren redan 
vid ingången möts av två änglar.

– Det är egentligen en triptyk av Torsten Wa-
sastjerna, två änglar och mellan dem ett land-

Änglaspaning i Helsingfors
Änglar, finns dom? Inför Mikaelidagen bad 
vi Helsingforsguiden Elisabeth Sandelin 
berätta var änglarna syns i stadsbilden. 

TEXT: ERIKA RÖNNGÅRD

Den översta 
ängeln finns 
på Sandudds 
begrav-
ningsplats. 
Ängeln nere 
till vänster 
hittas i 
Gårdsbacka, 
och den 
högra ängeln 
finns på  
Senatstorget. 
FOTO: MATILDA 
SJÖBLOM

skap. Den ena ängeln tittar rakt på besökaren.
Utställningen ”Vägen till dold kunskap” 

handlar om det sena 1800-talets spiritism och 
ockultism som var populär även bland finländ-

ska konstnärer.
– Och så finns det förstås keruber i takmål-

ningen i Svenska teaterns salong, de är också 
ganska trevliga, säger Sandelin.
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Åsa Eriksson har jobbat med diakoni i Bor-
gå svenska domkyrkoförsamling i många 
år. De senaste fem åren som ledande dia-
koniarbetare. 

Hur känns det att gå i pension?
– Det känns bra! Det känns som om jag gjort 
mitt jobb. Men det är spännande så klart när 
framtiden öppnar sig. Jag har en positiv livs-
syn och den ger sig till känna som att jag ser 
på pensioneringen med spänning, som en öpp-
ning och frihet i livet.

Ibland, under stressiga jobbperioder, har 
hon kunnat tänka att saker gärna kunde va-
ra lite annorlunda.

– Men många gånger under alla dessa år 
när jag stängt dörren och gått till jobbet har 
jag tänkt: Tänk att jag får gå till jobbet, att 
jag har trygghet och goda kolleger. 

Kollegerna är något hon kommer att sak-
na allra mest.

– Vi har ett otroligt fint team inom dia-
konin, och hela kollegiet är så fint, både pro-
fessionellt men också som en grupp där man 
kan koppla av.

Hon lever ensam, men har barn och barn-
barn i trakten.

– Men det blir en utmaning att inte ha kol-
leger, andra vuxna att umgås med. Jag fun-
derar på hur jag ska få den biten fylld, men 
det tror jag nog ska ge sig också.

Insikter att ta med sig
Under åren som diakoniarbetare har hon fått 
många insikter.

– Jag har fått tillfälle att mogna som 
människa. Och så har jag fått insikten om 
att det alltid finns en möjlighet. Det finns 
människor som är körda i botten i sina liv, 
men ändå förmedlar att de har en stor be-
tydelse för sig själva och för sin omgivning.

Hon har också blivit ödmjukare.
– Jag har insett att jag sällan har svar på 

några frågor. Jag tar en sak i sänder och lyss-
nar, och försöker ge någon slags öppning i 
tankegångar hos människor jag möter.

Hon har jobbat mycket med barnfamiljer, 
inte minst under gångna invandringsvågor.

– Vi har samarbetat mycket med socialen, 

Nu väntar en ny frihet
BORGÅ. Det är de små sakerna 
som kan vara avgörande, som 
att köpa ett sparkbräde till ett 
barn. Det vet Åsa Eriksson som 
jobbat många år inom dia-
konin. Nu står pensionering för 
dörren.
 
TEXT: ULRIKA HANSSON

och där ser jag tydligt kyrkans roll, de luck-
or vi kan fylla som socialen inte har möjlig-
het till. Det kan handla om väldigt små sa-
ker, att finnas till för någon.

– Det kan också vara att köpa sparkbräden 
till barnen, så de ska ha lika mycket gläd-
je av det som andra barn. Det gläder föräld-
rarna och ger familjen energi.

Diakonin sägs ofta vara ganska osynlig.
– Jag vet inte om den ska vara så hemskt 

högljudd heller. Jag tror att det kan vara en 
styrka också. Diakonin rullar på av sin egen 
tyngd, och vi jobbar på i det fördolda.

Framtidsplaner
Åsa Eriksson har inga tydliga planer för pen-
sionstiden.

– Jag har tänkt att det får stiga fram i lugn och 
ro. Det blir spännande att se vad det för med sig. 

Hon är ingen hobbymänniska. 
– Och jag är inte en resande människa hel-

ler, skrattar hon. 
– Mina resor har mest gått till västra Ny-

land. Vi har ett sommarställe i Ekenäs, och 
jag tänker mig att jag kan vara mer där nu.

»Jag har 
insett att 
jag sällan 
har svar 
på några 
frågor.«

Åsa Eriksson har 
fått många viktiga 
insikter tack vare 
sina arbetsår inom 
diakonin. FOTO: 
GUNVOR HADDAS
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SIBBO AftonBORGÅ Välgörenhet

Välkommen 
till kvällsmässa
På söndag 11.10 kl. 18 ord-
nas kvällsmässa i Söderkul-
la kyrka. Ida Granfelt är kyrk-
värd och Jakob Erdman pre-
dikar. Patrik Frisk och Isabella 
Munck medverkar också. Väl-
komna!

Promenera för barnen
Missionen i Borgå svenska domkyrkoförsamling 
promenerar, kortare eller längre, för Barnens Bank  
på måndagar kl. 10 med start från Kiva Café, Åga-
tan 9–13. Frivillig avgift till missionen.

 Barnens Bank förhindrar barnäktenskap genom 
att stöda barns utbildning och genom att sprida 
information om nackdelarna med barnäktenskap. 
Föräldrarna erbjuds även yrkesutbildning för att 
de ska kunna försörja sin familj. 

 Med din hjälp får de barn som löper störst risk att bli utslagna möjlighet till en 
bättre start i livet. Det går att bryta fattigdomsspiralen. 

Vill du veta mera kan du ta kontakt med Sanna Lindström 040 528 6577 eller 
Ulrika Lindholm-Nenonen 040 747 2232.

DOMPROSTERIET
AGRICOLA
Sö 4.10 kl. 10: Högmässa i Liljendal kyrka 
kl. 13: Familjemässa i Pernå kyrka 
kl. 18: Gudstjänst i Sarvsalö kapell 
Sö 11.10 kl. 10: Högmässa i Lappträsk kyrka 
kl. 13: Högmässa i Lovisa kyrka  
Länkar till våra andakter: hittas på vår Facebooksida. 
Du hittar oss på: hemsidan www.agricolaforsamling.fi, 
på Facebook och Youtube: Agricola svenska försam-
ling och på Instagram: @agricolasvenskaforsamling.

BORGÅ
Sö 4.10 KL. 12.15: Högmässa i Domkyrkan; prästvigning.
KL. 15: Konfirmationsmässa i Domkyrkan, Pellinge 1 B
Må 5.10 och 12.10 kl. 9.15–11: Familjeträff ordnas 
utomhus. Vi träffas vid Domprostgården och går till 
Borgbacken. Egen matsäck med om du vill. Vi bjuder 
på saft och kex. 
KL. 10 Motion och Mission; promenad för missionens 
Barnens Bank. Kortare eller längre promenad. Frivillig 
avgift till missionen. Start från Kiva café, Ågatan 9-13
KL. 13:  Sjömansmissionen samlas i Café Ankaret 
Ti 6.10 och 13.10 kl. 12: Lunch med andakt i finska 
församlingshemmet.
On–to kl. 10-13: Café Ankaret är öppet, Runebergsg. 24.
On 7.10 kl. 13.30: Mariakretsen i musikrummet, 
Runebergg. 24.
kl. 17: Missions- och bibelkväll i Café Ankaret; besök 
av Anna-Lena Särs som berättar om sitt arbete i Se-
negal. Runebergg. 24.
Sö 11.10 KL. 10: Gudstjänst i S:t Olofs kapell, Pellinge
KL. 12.15: Högmässa i Domkyrkan. Färdtjänst.
Kl. 13.30: Missionslunch i Finska församlingshemmet, 
Lundag. 5.
KL. 15: Konfirmationsmässa i Domkyrkan, Pellinge 2 A
KL. 15: Dövas mässa i kapellet på Lundagatan 5, vån. 
4, Maria Lindberg, Janne Rissanen. Kyrkkaffe i festsa-
len kl. 16-17.
KL. 15: Konfirmationsmässa i Domkyrkan för konfir-
manderna Pellinge 2 A.
Ti 13.10 kl. 13: Väntjänstvännerna samlas i Café Ankaret. 
To 15.10 kl. 13.30: Missionskretsen i Musikrummet, 
Runebergg. 24.
KL. 14-15: Utegruppträff på Folkhälsans Kvartersklubb. 
Vi sitter ute på terrassen, umgås med kaffe och dopp 
eller går på tur i naturen; Alexandersbågen 12. Följande 
datum: 29.10. Gruppledare: Irina 040 512 5082, Asta 
050 374 1804. 
kl. 18: Jakten på Bibeln, stora salen, Runebergsg.24; 
Jakten leds av värdparet Marina Henning och Johnny 
Holmberg. Inledare är Erik Vikström.  
Diakonimottagningens nya adress:  Finska försam-
lingshemmet, Lundag. 5. Mottagning endast med tids-
beställning på telefon 019-661 1241 måndag till fredag 
kl. 9-16.
Ärenden till pastorskansliet sköts i huvudsak per 
telefon 019 661 1224 eller 019 661 1223 och per epost 
borga.domkyrkoforsamling@evl.fi.

SIBBO
Mer information: på Sibbo svenska församlings hem-
sida www.sibbosvenskaforsamling.fi
På grund av covid-19-epidemin: kan det ske för-

ändringar i informationen för alla evenemang och 
gudstjänster. Följ med information om förändringar på 
församlingens hemsida.
Lö 3.10 kl. 18: Oktobermånadens idyll. Konsert i Sibbo 
kyrka som ingår i musikfestivalen Sibbo toner. Sibbo 
Toners festivalensemble, Petri Kumela, gitarr, dirigent 
Tapio von Boehm. Läs mer på www.sipoonaanet.fi/sv.
Sö 4.10 kl. 12: Högmässa i Sibbo kyrka. 
On 7.10 kl. 10: Andakt/Hartaus. Tvåspråkig andakt i 
Söderkulla kyrka med Sibbo svenska församling och 
Sipoon suomalainen seurakunta. En av våra diakoner 
finns på plats så du kan lätt boka tid för ett längre 
samtal. Minns att hålla säkerhetsavstånd, speciellt 
inomhus. Vid symptom av eventuell covid-19 hålls vi 
hemma.
On 7.10 kl. 12: Musikandakt i Sibbo kyrka. 
Sö 11.10 kl. 12: Högmässa i Sibbo kyrka.
Sö 11.10 kl. 18: Kvällsmässa i Söderkulla kyrka. Ida 
Granfelt, kyrkvärd, Jakob Erdman, predikan. Patrik 
Frisk och Isabella Munck medverkar.
Må 12.10 kl. 19: Vikings veranda i Prästgården.
On 14.10 kl. 10: Andakt/Hartaus i Söderkulla kyrka.
On 14.10: Ingen ungdomssamling i Källaren.
To 15.10: Ingen Torsdagsklubb i Söderkulla kyrka.

MELLERSTA  
NYLANDS PROSTERI

VANDA 
SÖ 4.10 kl. 10: Högmässa-  Pensionärernas kyrksöndag 
och de gamla psalmernas högmässa, Helsinge kyrka S:t 
Lars, Kyrkov. 45, M. Fagerudd, A. Ekberg. Välkommen 
efter högmässan på kyrkkaffe i Prostgården.
SÖ 11.10 kl. 10: Högmässa, Helsinge kyrka S:t Lars,  
J. Juntumaa, A. Ekberg.
SÖ 11.10 kl. 12: Mässa i Taizéanda, Virta-kyrkan/Pik-
ku-Kuohu, Råtorpsv. 8, A. Paavola, A. Ekberg.
Våra högmässor från Helsinge kyrka S:t Lars kl. 10 
strömmas via församlingens YouTube kanal. 
Ungdomskväll onsdagar kl. 18, Bagarstugan, Kurirv. 1
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.

ESBO
Lö 3.10. Esbo domkyrka kl. 10: Konfirmation, Solvalla 6.*
Sö 4.10. Esbo domkyrka kl. 12.15: Gudstjänst med 
små och stora på Mikaelidagen. Dagklubbarna med-
verkar.
Lö 10.10. Esbo domkyrka kl. 10: Konfirmation, 
Houtskär.*
Sö 11.10. Esbo domkyrka kl. 12.15: En sånggrupp från 
EsVoces medverkar. 
*Antalet gäster är begränsat vid högm. med konfir-
mation.
Ny sorgegrupp: Sökö kapell on 14.10 kl. 18.30. Väl-
kommen att bearbeta din sorg efter en älskad 
människa! Sorgen kan vara en följd av en människas 
bortgång eller en skilsmässa, men den kan också 
vara en konsekvens av någon annan form av förlust. 

Följande träffar 21.10, 28.10, 4.11 och 11.11. Ledare är 
Heidi Jäntti. Avslutning med en ”Sjung sorgen”-kväll 
on 18.11 kl. 18.30 med artisterna Carita Holmström & 
Martina Roos, psykoterapeuten Benita Söderström 
och prästen Heidi Jäntti i Olars kyrka, svenska sidan. 
Ingen förhandsanmälan. Mer info: 040 531 1046, heidi.
jantti@evl.fi

HELSINGFORS PROSTERI

ETT PLOCK FRÅN MATTEUS
Gudstjänster
Vi firar högmässa: i Matteuskyrkan på Åbohusvägen 
3 varje söndag kl. 10. Efter gudstjänsten serveras 
kyrkkaffe. 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!
Lunchkonsert: i Matteuskurkan onsdagen 7.10 kl. 13. Kom 
och njut av trevlig husmanskost i restaurangen Waste & 
Feast, efter lunchen njuter vi tillsammans av en konsert 
i kyrkan. Kantor Niels Burgmann och musiker Daniela 
Strömsholm uppträder. Diakoniarbetare Mari Johnson är 
värd. Tema för konserten är När löven faller. Konserten är 
gratis. Varmt välkommen!

ETT PLOCK FRÅN JOHANNES
Gudstjänster 
Gudstjänst: söndagar kl. 10 på Heikasvägen 7. 
Högmässa: söndagar kl. 12 i Johanneskyrkan. Konfir-
mation i samband med högmässan 11.10. 

BORGÅ Gott ändamål

Luncha för missionen!
Kom och njut av god mat i finska församlings-
hemmet, Lundagatan 5 söndag 11.10 kl. 13.45 ef-
ter högmässan. På menyn står rostbiff med pota-
tisgratäng och sallader. Som efterrätt bjuds det på 
kaffe med tårta. Missionslunchens pris är 12 €‚  8 
€ (12-8 år), 5 € (7-5 år). Avgiften går oavkortat till 
missionärernas arbete.
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En sliten 
jumppamatta
DET VAR en tisdag kväll och jag satt på min jum-
pamatta i väntan på att kyrksalen i Söderkulla kyr-
ka långsamt skulle börja fyllas av människor. Jag tit-
tade på de vackra ljusen, jag hade tänt i lyktorna. Det 
började skymma lite där ute. Det var stämningsfullt 
i salen. Ett saligt lugn började falla över mig. Sedan 
märkte jag min matta. Jag började putsa och dra loss 
lösa strimlor av min jumpamatta, så att den inte skul-
le se så sliten ut. Varför bryr jag mig egentligen om 
hur min matta ser ut? Det är ju rätt tufft när den ser 
så sliten ut, då tror alla att jag svettats och jobbat hårt 
på den för att få bättre kondition och må bra. Fastän 
i verkligheten måste jag erkänna att den blivit under 
en hel massa flyttlådor och grejs när vi flyttade till ett 
nytt hem nu i början av sommaren. 

Inget är någonsin som det ser ut. Vi bär alla med oss li-
te lösa strån, smuts här som var, guppar och knölar. El-
ler kanske ser din jumpamatta allt för perfekt ut? Vilken 
nytta har vi av att allting ser bra ut? Själv känner jag bara 
mer stress och press, ångest och oro av att försöka hålla 
upp någon viss fasad. Jag bestämmer själv över mig och 
vad jag vill vara och hur jag vill presentera mig för andra. 
Det facto såg min jumpamatta bättre ut när den var lite 
sjabbig och använd. Det är ju såna vi är, använda, slit-
na, sönder, osymmetriska och ofullständiga helt enkelt.  

Min kropp är mitt tempel, hur än den ser ut utåt, men 
på grund av att den är så värdefull och skapad till Guds 
avbild bör jag ta hand om den. Med rätt föda, både fy-
siskt, psykiskt och andligt kan jag finna det verkliga jag 
som jag blivit skapad till. Min jumpamatta får gärna se 
använd ut och jag ska se till att härefter också använda 
den ordentligt i stället för att den murknar någonstans 
på bottnen av flyttlådor. 

När människor började smyga in i salen blev jag upp-
väckt från mina tankar. Vi fick tillsammans varva ner 
och tacka Gud för att vi är så underbart skapta.

VANDA Övningar

Sjung av hela hjärtat!
ViAnda-körens övningar har bör-
jat! Onsdagar kl. 11.30 på Helsingård, 
Konungsvägen 2. Mera info ger Anders 
Ekberg tel. 050 3107096. Varmt välkom-
men med!

Sara George är diakoniarbetare i Sibbo svenska 
församling.

»Inget är någonsin som det ser 
ut. Vi bär alla med oss lite lösa 
strån.«

KOLUMNEN:SARA GEORGE

Bodil Sandell 0503803925
Samtalsgrupp för män: 12.10 kl. 19 i Pet-
ruskyrkans övre sal. Vi diskuterar aktuella 
teman, ber och umgås tillsammans.
Petra-fukost: 10.10 kl. 10-12 i Petruskyrkans 
övre sal. En skön frukost för alla kvinnor! Bli 
inspirerad av Ester Laurell som berättar om 
sin resa och om projektet som tog fram pil-
grimsleden St Olav Waterway.

Donera restgarner!
I missionskretsarna i Borgå svenska domkyrkoförsamling stickas det flitigt lappar till filtar. 
Nu är vi i behov av mera garn. Har du garn hemma som du inte har användning för så tas det 
emot med tacksamhet. Om du gillar att sy ihop lappar till filtarna så får du gärna ta kontakt 
med missionsansvariga Sanna Lindström tel. 040 528 6577 eller susanna.lindstrom@evl.fi.

Veckomässa: onsdagar kl. 18 i Gamla kyrkan.
Gemenskap
Drop-in-café: tisdag 13.10 kl. 12–13.30 i Johanneskyr-
kans krypta. Vi inleder med middagsbön i kyrkan kl. 12, 
efter det är caféet öppet för alla fram till 13.30. 
Musik
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla kyrkan. 
Doktorskonsert: onsdag 7.10 kl. 19 i Johanneskyrkan. 
Marianne Gustafsson-Burgmann, orgel. Fritt inträde.
Furahakören: 10.10 kl. 10–14 i körsalen. Nya och gamla 
körsångare är välkomna på körövning! Dirigenter är 
Fiona Chow och Anna Maria Böckerman. Kören har 
medlemmar i hela Borgå stift och är inriktad på mis-
sion. 

ETT PLOCK FRÅN PETRUS
Gudstjänst och gemenskap 
Högmässa i Munksnäs kyrka: kl. 10.  4.10, 11.10 ¬ylin. 
Söndagsskola för barn. 
Högmässa i Åggelby gamla kyrka: Söndagar kl. 12. 
4.10 ingen gudstjänst, 11.10 ¬ylin
Puls-gudstjänst: Varje söndag i Petruskyrkan kl. 15.30. 
Puls-gemenskapen är en modern och dynamisk ge-
menskap 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 tillsammans med 
Oulunkylän seurakunta i Petruskyrkan. Daniel Björk, 
Raivo Savik, körerna Petrus Vokalensemble och 
Adoramus, solister Hannu Leskinen och Jaana Hoving 
medverkar. Delar av kantor Peter Hillis kantat fram-
förs.
Gemenskap
Dagscafé: Andakt, kaffe och litet program 13.10 kl. 
13. Missionslotteri, ta gärna med små vinster. Jämna 
veckors tisdag i Petruskyrkan. Mer info av diakonissan 

Kantor Anders Ekberg leder ViAnda-kören. 
FOTO: NICKLAS STORBJÖRK

LEDARE
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– Hej, satsa på dig själv och ditt väl-
mående, det är du värd! 
Det budskapet vill man nå ut med till 
äldre människor när man ordnar en 
Må bra-dag i Vanda svenska försam-
ling, konstaterar kaplan Anu Paavola. 

De gamlas dag har firats i Finland 
sedan år 1954. Dagen firas alltid för-
sta söndagen i oktober och därpå föl-
jande vecka är de gamlas vecka. Det 
är  Centralförbundet för de gamlas väl, 
som står som arrangör och vill upp-
märksamma äldre människors behov 
och hälsa. 

I samma anda ordnas därför Må 
bra-dagen för äldre den 6 oktober 
i Vanda. På programmet står Min-

nesföreningens föreläsning om 
hjärngymnastik, andakt och 
tankar om hur det är att åldras 
med Jarmo Juntumaa, paus-
gymnstik  med Heidi Salmi-
nen och gemensam lunch (se 
faktarutan).

Vi behöver jämnåriga
– Vi var förvånade över hur många 
äldre som kom när körövningarna drog 
i gång i församlingen, säger Paavola.

Längtan efter gemenskap är stark.
– Det är ett tecken på att livskvali-

teten är viktigare än att enbart stanna 
hemma. Vi kan förstås inte uppmana 
någon att komma under rådande vi-
rustider, men alla måste hitta sina eg-
na vägar. Om man märker att det blir 
för tyst så måste man kanske få lite 
liv och rörelse för att komma igång.

Även om hon inte tillhör de äldre 
kan hon dra paralleller till sitt eget liv.

– Om man jättelänge jobbar på dis-
tans och sedan kommer ut och har ar-
betsuppgifter tillsammans med andra 
kommer man till liv på ett annat sätt. 
Det är skillnad på att gå hemma i leg-

gings och att ibland smin-
ka sig lite och komma ut 

bland folk.
Ett annat behov är att få 

träffa jämnåriga.
– Många äldre säger att det är jätte-

fint att få umgås med yngre generatio-
ner, men att de också har stort behov 
av att få utbyta tankar med jämnåri-
ga. Speciellt viktigt blir det om man 
är mycket hemma och inte träffar så 
många andra.

I Vanda svenska församling når 
man många äldre varje vecka, genom 
samlingar och i den mån det just nu 

är möjligt att göra hembesök eller be-
söka boenden.

– Men vi har märkt att ganska få är 
helt ensamma, de flesta har egna an-
höriga som besöker dem och tar hand 
om dem.

BORGÅ • SIBBO • VANDAPÅ 
GÅNG

Tisdag 6.10 kl. 10-13 (lunch inräknad) 
ordnas Må bra-dagen i Vanda.
Platsen är lilla församlingssalen i Vir-
ta-kyrkan (Råtorpsv. 8). 
Begränsat antal deltagare. Ring till dia-
konissan Annakatri Aho: 050 464 5068 
och kolla om det finns platser kvar! 
Hon ger också mer info om dagen.
På programmet står föreläsning, an-
dakt och pausgymnastik. 
Kl. 12 lunch på övre våningen. Hiss 
finns. Lokalen är rymlig så man kan 
hålla tryggt avstånd.
Programmet strömmas och sparas 
en tid. Du hittar det på församlingens 
Youtube-kanal. 

Må bra-dag

Det är viktigt att få träffas och utbyta tankar med jämnåriga.  FOTO: MATTEO VISTOCCO/UNSPLASH

Att träffa andra får oss att 
leva upp, säger Anu Paa-
vola.

»Vi var förvånade 
över hur många äld-
re som kom.«

Må bra-dag för äldre! 
VANDA. Att få utbyta 
tankar med jämnåriga är 
en del av livskvaliteten. 
En Må bra-dag för äldre 
har fokus på exakt det.

TEXT: ULRIKA HANSSON
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ÅBOLAND-ÅLANDPÅ 
GÅNG

När flyktingar och asylsökande ström-
made in i Finland 2015 kände Malena 
Björkgren, numera kaplan och flyk-
tingkoordinator i Åbo svenska försam-
ling, ett behov av att agera.

– På ett personligt plan kände jag att 
det här är något jag måste engagera 
mig i, antingen på min fritid eller som 
en del av mitt prästjobb, säger hon.

Också församlingsmedlemmar frå-
gade sig vad de kan göra. Under 2015 
hyrde samfälligheten i Åbo ut två lä-
gergårdar till Röda Korset, som nöd-
boende för flyktingar.

– Varannan lördag eftermiddag be-
sökte någon ur församlingen lägergår-
darna. Vi lärde känna en del av dem 
som bodde där och så skapades de för-
sta kontakterna.

Efter det har hjälpverksamheten i 
församlingens regi rullat på.

– Det har innefattat allt från att sam-
la ihop påsar med hygienartiklar till 
att göra i ordning lägenheter för asyl-
sökande. Vi har en Facebookgrupp 
med 73 medlemmar; den har varit en 
bra kanal för hjälparbetet.

Engagemanget gjorde också att för-
samlingen ansökte om pengar för ett 
treårigt projekt, vilket ledde till att 
Malena Björkgren sedan augusti 2018 
arbetar som flyktingkoordinator på 
50 procent.

– En vanlig dag kan jag till exempel 
hjälpa till med myndighetskontakter, 
ibland går jag med till migrationsver-
ket, Folkpensionsanstalten, polisen 
eller utlänningspolisen. Språket stäl-
ler till svårigheter, och det handlar om 
att förstå både systemet och språket. 

Hon hjälper också till när det gäller 
att söka jobb och studie- eller praktik-

plats samt håller en bibel- och sam-
talsgrupp för asylsökande som vill ve-
ta mera om kristen tro.

– Och våra frivilliga är engagerade 
så som de själva önskar. Vissa är vän-
ner eller stödpersoner, andra hjälper 
asylsökande att komma igång i hem-
met och med möbler och husgeråd.

Nu senast har församlingsmedlem-
marna via Facebookgruppen vaskat 
fram en cykel som behövdes, och Ma-
lena efterlyste en diskmaskinsrepa-
ratör.

– Det är ett typiskt exempel. Vart 
vänder man sig när diskmaskinen går 
sönder när man är ny i landet och in-
te kan språket? 

Vilka insikter har jobbet gett dig?
– Många! I början, när vi besökte lä-
gergårdarna, upplevde vi en otrolig 
gästfrihet. Jag kände mig omhänder-
tagen. Rollerna är inte alltid givna, 
vem som tar hand om vem. 

– Jag har också insett hur ensam 
en människa kan vara, men samti-
digt hur mycket det kan betyda att 
enskilda människor tar kontakt.

Har du lyckats dra gränser mellan 
jobbet och fritiden?
– Det har jag inte, skrattar hon.

– En del av de asylsökande är nume-
ra en del av vår familj, vi har firat jul 
och födelsedagar tillsammans.  

I Åbo integreras alla på finska, men 
många är ändå aktiva i Åbo svenska 
församling för att de lärt känna männ-
iskorna där.

– Många av dem säger: Församling-
en är min familj. Tänk att den männ-
iskan har den känslan, fast språket in-
te är gemensamt.

– Språket är inte allt. Att kommuni-
cera ”här är du sedd och här är du väl-
kommen”, det är ett viktigt grundspråk.

Malena Björkgren är flyktingkoordinator i Åbo svenska församling. Hon vet hur ensam en människa kan vara, och vad kontakt betyder. FOTO: TOVE PELTONIEMI

»Rollerna är inte 
alltid givna, vem som 
tar hand om vem.«

Vi kan säga: Du är sedd!   
ÅBO. Åbo svenska försam-
ling arbetar aktivt för flyk-
tingar. – Jag har insett hur 
ensam en människa kan 
vara, och hur mycket kon-
takt betyder, säger Malena 
Björkgren.

TEXT: ULRIKA HANSSON
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MARIEHAMN  Torsdagssoppa JOMALA  Hela familjenVÄSTÅBOLAND  Familj

Middag i skogen 
Vi går till en skogsglänta och grillar mat tillsam-
mans på lördag 3.10 kl.17.30. Församlingen står 
för all mat, dryck och utrustning. Samling vid 
skidskyttecentret, därefter ca 600 meters prome-
nad längs skidbanan. 

Anmälan till Fredrik 
Erlandsson, 018-
328322, fredrik. 
erlandsson@evl.fi 
senast 2.10.

Äta tillsammans 
Du kommer väl ihåg att sopplunchen serveras på 
Margaretagården (Måsvägen 4)?

Torsdagar kl. 12.00 serveras dagens soppa, bröd, 
pålägg, måltidsdryck, kaffe/te och kex. Pris: 5 €/
pensionärer, 7 €/övriga. Trevligt sällskap finns också!

Mikaelidagen
Söndagen den 4.10 
firas Mikaelidagen, 
barnens och änglar-
nas dag, runt om i 
landets kyrkor.
I Pargas kyrka firas 
dagen med familje-
mässa kl. 12 och efterföljande familjeevenemang i 
Pargas församlingshem. Det bjuds på änglapyssel 
med saft och tilltugg. Eftersom palmsöndagens 
familjegudstjänst inhiberades sker utdelningen av 
Barnens bibel till alla som fyller 4 år i år nu på Mi-
kaelidagen i stället.

ÅBOLANDS  PROSTERI
 
VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 4.10 kl. 12: Mikaelidagens familjemässa i Pargas 
kyrka, Nuotio-Niemi, Björklund-Sjöholm, Lehtonen. 
Efter familjemässan änglapyssel och servering i för-
samlingshemmet samt utdelning av Barnens bibel till 
alla 4-åringar. 
On 7.10 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Nuo-
tio-Niemi, Lehtonen.
Lö 10.10 kl. 18.15: Psalmafton i Pargas kyrka med Bir-
gitta Sarelin som presentatör och Brita Holmström vid 
orgeln. Vi sjunger och lär oss mer om Anders Frosten-
sons psalmer. 
Sö 11.10 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Backström, 
Lehtonen. 
On 14.10 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Back-
ström, Lehtonen. 
Nagu kapellförsamling:
Sö 4.10 kl. 11: Mikaelidagens familjemässa i Nagu 
kyrka, Kjell Granström, Robert Helin, Ulla-Maija Sö-
derlund. 
Sö 11.10 kl. 11: Finsk högmässa i Nagu kyrka, Kjell 
Granström, Robert Helin. 
Korpo kapellförsamling:
Sö 4.10 kl. 11: Mikaelidagens högmässa i Korpo kyrka, 
Killström, Granlund. 
Sö 11.10 kl. 11: Gudstjänst i Korpo kyrka, Killström, 
Granlund. 
Houtskär kapellförsamling:
Sö 4.10 kl. 18: Mikaelidagens kvällsgudstjänst i 
Houtskär kyrka, Lagerroos, Söderlund. 
Iniö kapellförsamling:
Ingen gudstjänst i Iniö: tf kaplanen har semester. 
Nästa högmässa firas den 18.10.

ÅBO
sö 4.10:
- kl 11: Gudstjänstgruppens möte, sakristian. Guds-
tjänstgrupp: Rut.
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Liljeström (pred), 
Wikstedt (lit), Danielsson, Juslin. Egen barnpredikan 
med Jånna Koivunen. Dagklubbsbarn, en del av ÅSFs 
barnkör och gudstjänstgrupp Rut medverkar. Mingel 
efter högmässan. Kan även ses på www.virtuaalik-
irkko.fi.
ti 6.10:
- kl 14.30: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.
- kl 18: Diskussionsgrupp för unga vuxna, Aurelia.
ons 7.10:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma församlingshem.
- kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia. “Vi firar de äldres 
vecka”. Anmälning 6.10 kl 9-11 per tfn 040-3417460.
- kl 18: Bönegrupp, Aurelia.
to 8.10:
- kl 9.30-12: Familjecafé, Aurelia.
- kl 11: Knattekyrka, Aurelia. Wikstedt.
sö 11.10:
- kl 11: Gudstjänstgruppens möte, sakristian. Guds-
tjänstgrupp: Sefanja.
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Bäck (pred), Lilje-

ström (lit), Danielsson, Juslin. Barnhörna. Frank Berger 
och gudstjänstgrupp Sefanja medverkar. Mingel efter 
högmässan. Kan även ses på www.virtuaalikirkko.fi.
må 12.10 kl 14: Missionskretsen, Aurelia.
ti 13.10 kl 18: Tyst meditation, Aurelia.
ons 14.10:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma församlingshem.
- kl 12: Frukostklubben, Kåren (Tavastg. 22). Bertel 
Wahlström ”Om att skriva halvdokumentärt – Tan-
kar kring boken ”I skuggan av fanan””. Anmälning 
senast 12.10 kl. 15 per mejl: tkurten@abo.fi eller sms 

Mässor, meditationer, psalmaftnar ... Verksamheten ute 
i församlingarna kan lyfta oss, rama in vår dag, göra oss 
lugna och ge oss tillfälle att träffa andra. 

Vi håller andan en aning, hur kommer den här hösten 
att arta sig, kan vi ses så som vi hoppas eller kommer vi-
ruset vi inte vill tänka på att sätta stopp för mycket? Vi 
balanserar ständigt mellan att hoppas och planera, och 
vara beredda att ställa om allt. 

Men just nu, just här ser annonseringen ut så här. Hopp-
as du hittar något församlingsprogram som lockar dig ut 
en solig förmiddag eller någon sen kväll med lönnlöv un-
der fötterna och en månskära på himlen. 

Hösten är 
klar luft 
och rutiner 
Krispig luft och en ny början – det är höst 
igen. Hösten gör oss kanske också rädda 
för mörkret. Men det finns mycket att 
gripa tag i. 

045–1255880.
- kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia. Emma Audas “Det 
heliga äktenskapet” Anmälning 13.10 kl. 9-11 per tel. 
040-3417460
to 15.10 kl 19: Studentmässa, S:ta Katarina kyrka. 
Studentmässan är en mässa där stillheten, bönen och 
musiken har en viktig plats. Mässan riktar sig särskilt 
till studeranden, men alla är självklart välkomna. Ar-
rangörer: Åbo svenska församling, Teologiska student-
föreningen och Studentmissionen.

FOTO: ANTHONY LEE/UNSPLASH
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Du är en ängel
 ”TACK! DU ÄR en ängel!” stod det i e-postsvaret jag fick. 
Jag? En ängel?  När jag hör ordet ängel ser jag framför 
mig en glansbildsängel med lockigt ljust hår och sto-
ra vita vingar. Samtidigt tänker jag att den bilden med 
största sannolikhet är väldigt långt ifrån verkligheten.

Eller vad vet jag egentligen? Jag har aldrig mött annat 
än vardagsänglar; människor som varit på rätt plats vid 
rätt tillfälle för att hjälpa mig eller någon annan på ett 
avgörande sätt. Eller kanske det ändå är så att det varit 
Guds änglar som jag sett? Och kanske jag också kan va-
ra en ängel – trots allt? Även om jag för det mesta kän-
ner mig rätt obetydlig och synnerligen mänsklig med en 
hel del fel och brister.

 
MIKAELIDAGEN TALAR OM änglar, men texten som 
är dagens evangelium ställer barnet i centrum. När lär-
jungarna frågar Jesus om vem som är störst i himmelri-
ket hoppas de han ska svara ”ni, mina kära vänner” men 
han svarar ”Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir 
som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. De som 
gör sig själva små som det här barnet är störst i himmel-
riket.” Vilken besvikelse för lärjungarna. Och inte nog 
med det, Jesus fortsätter med en rejäl utläggning om hur 
illa det kan gå för den som förleder och föraktar barnen. 
Det är inga milda ord han säger.

JAG TÄNKER MIG ATT lärjungarna sitter tysta och li-
te molokna där bredvid Jesus när han talat, för det är så 
jag känner mig när jag läser orden. Hur ska jag kunna 
bli som ett barn igen? 

Kanske jag är närmast att bli som ett barn de gånger 
jag får höra att jag är en ängel? De gånger då jag, utan 
att fundera på egen vinning, glatt hjälper mina med-
människor. Då jag inte gör så stort väsen av mig själv, 
utan ödmjukt hjälper eller ber om hjälp. De gångerna 
när jag inte tror att jag är så himla duktig och klarar allt 
själv? Eller när jag storögt förundras över livet och värl-
den och alla gåvor Gud så frikostigt ger oss människor? 
Ja, så måste det vara. Jag är ett Guds barn!

ÅBO  Stillhet

Tystnadens dag i domkyrkan
Tystnadens dag i Åbo domkyrka lördag 17.10 kl. 9–19 är en liten 
retreat utan samtal.  Domkyrkans främre del är bokad för tystnad 
och vi önskar därför att de som anmäler sig kan delta hela dagen.

Vi firar nattvard på morgonen på svenska och som avslut-
ning på dagen på finska. Vi sjunger bönesånger, firar böne-
stunder och äter på sakristians vind. Man behöver inte kunna 
sjunga, du är välkommen med din egen röst. Mellan program-
punkterna kan du promenera längs Aura å eller på Vårdberget eller vila i dina egna tankar i kyrkan.

Medverkar gör Hilkka-Liisa Vuori, Björn Öhman, Mika Mäntyranta, Päivi Vuorilehto. Priset 
20 €/person inkluderar lunch och två kaffeserveringar. Maten serveras i ett utrymme dit man 
kommer via ett tjugotal trappsteg. Anmälningar tas emot senast 9.10 via https://www.lyyti.in/
hiljaisuudenpaivatuomiokko102020 eller personligen av Auli Hynönen-Rinne auli.hynonen-rin-
ne@evl.fi t. 0403417 207.

Janette Lagerroos jobbar som kaplan i Houtskärs 
kapellförsamling.

KOLUMNEN

»Eller kanske det ändå är så att 
det varit Guds änglar jag sett?«

JANETTE LAGERROOS

ÅLANDS PROSTERI
 
JOMALA
Vi firar högmässa: varje söndag kl 11 i St Olofs kyrka.  
Vuxenkörer med Eva-Helena Hansen  
Laudamus damensemble: onsdagar 17.30-19  
St Olofs kyrkokör: torsdagar kl 18.30-20 
Barn och unga  
Sjung och gung: för barn ca 0-3, tors kl 9-11, Fredrik 
Erlandsson.  

Tisdagsklubben: för åk 1-4 tis kl 18-19.30, 
kontakta Sonja Winé.  
Öppet hus för åk 4-7: tors kl 14-17, Sonja 
Winé.  
Ungdomskören Jomala Joy: (åk 5-9), tors kl 
15-16.15, Eva-Helena Hansen  
Höstlovskul för åk 1-6: to 15.10 och fre 16.10 
kl 9-15 i Olofsgården. Pyssel och lek: Vi 
bjuder på lätt lunch! Anmälan via hemsidan 
senast 12.10. 
Barnkörer med Fredrik Erlandsson  
Tonikan: åk 1-2, tis kl 13-14  
Kvinten: åk 1-4, ons kl 13-14 i Södersunda 
skola  
Dominanten: åk 3-4, tors kl 14-15  
Övrig verksamhet 
Sön 4.10 kl. 16 Konsert: Beethoven 250 år, i 
kyrkan. 
Vi uppmärksammar Ludwig van Beetho-
vens jubileumsår: med en pianokonsert med 
Anders Gabriel Sundström Fritt inträde, pro-
gramblad 10 e. 
Mån 5.10 kl. 19: Meditativ sång i gregoriansk 
stil, varannan måndag i kyrkan, Henrika Lax 
Missionssyföreningen: tis 12.30-14.30  
Ons 14.10 kl. 19 Oblatbakning: i Geta kyrka i 
samarbete med Finström-Geta församling. 
Vi inleder med Vesper (kvällsbön). 
Se mera: på jomala.evl.ax eller följ oss på 
facebook.com/jomalaforsamling  
Verksamheten: är i Olofsgården om inte an-
nat anges.

MARIEHAMN
Vardagar kl. 8.30-8.50: Meditation i S:t Gö-
rans kyrka.
SÖ 4.10 kl. 11: Högmässa i S:t Görans kyrka. 
Freda’kören medverkar.
TO 8.10 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t Görans kyrka.
TO 8.10 kl. 12: Sopplunch på Margaretagården.
LÖ 10.10 kl. 10: Katolsk mässa i S:t Mårtens kyrka.
SÖ 11.10 kl. 11: Familjegudstjänst. Kyrkkaffe. 
SÖ 11.10 kl. 15: Sinnesromässa i S:t Görans 
kyrka. Kaffeservering i församlingshemmet 
från kl. 14.00.
TO 15.10 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t Görans kyrka.
TO 15.10 kl. 12: Sopplunch på Margaretagården.
Kyrktaxi: till gudstjänst, tfn 018-19500.

SUND-VÅRDÖ
Söndag 4.10 kl. 11.00: Högmässa i Vårdö 
kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund, 
Kati Juntunen. Inskrivning i skriftskolan. Äng-
lapyssel för barn. 
Fredag 9.10 kl. 12.00: Herrlunch i Sunds för-
samlingshem. Anmälan till pastorskansliet 
senast onsdag 7.10. Frivillig kollekt. 
Söndag 11.10 kl. 11.00: Högmässa i Sunds 
kyrka. Sirkka Liisa Enqvist, John-Adam Sjö-
lund, Kati Juntunen. Efter högmässan kyrk-
kaffe i församlingshemmet.
Onsdag 14.10 kl. 13.00: Missionspromenad 
på Vårdö. Start från församlingshemmet. Fri-
villig kollekt till FMS. Mer info från medvand-
raren Juanita, tfn 0457 313 5891.

FOTO: ANTHONY LEE/UNSPLASH
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ÅBOLAND-ÅLANDPÅ 
GÅNG

H
an är en gigant, omöjlig att 
undgå, säger Birgitta Sare-
lin om prästen och förfat-
taren Anders Frostenson. 

Sarelin, som är pensio-
nerad kyrkomusiker och 

docent i praktisk teologi, förbereder en psal-
mafton i Pargas där Frostensons psalmer står 
i centrum. 

– Jag kommer att prata bland annat om 
psalmen ”Guds kärlek är som stranden”. Den 
finns i åtminstone tjugo länders psalmböck-
er. Den är så typisk för honom. Gräset är 
ständigt närvarande.  

Att han ofta använde gräset som liknelse 
hänger ihop med att han hade 1,5 hektar gräs 
att slå om somrarna, vid prästgården i Lovö 
församling i Stockholms län, där han var kyr-
koherde i över tjugo år. 

Rune Pär Olofsson, Frostensons biograf, 
skriver att han ända sedan han träffade Fros-
tenson för första gången fascinerades av hans 
ögon: ”stora, oförställda, oskyddade som ett 
barns ögon”, citerar Sarelin. Olofsson skrev 
att det kanske var Frostensons hemlighet, att 
han förblev ett nyfiket barn, och naiv i ordets 
bästa bemärkelse.

Arbetade på natten
Frostenson skrev och bearbetade över 600 
psalmer under sitt liv. I vår psalmbok med till-
lägg finns 26 original och 11 översättningar, i 
psalmboken i Sverige hela 146 psalmer, därför 
kallas den också den frostenska psalmboken.

– Han arbetade ofta på natten, och inspira-
tionen kom under promenader och tågresor. 
Psalmerna uppstod mitt i livet!

Det berättas att han under en promenad vid 
sjön när isen lagt sig kom på några viktiga vers-
rader som han skrev ner i snön med sin stav. 
Han skyndande hem efter lappar att skriva på.

– Men när han kom tillbaka hade en bil övat 
halkkörning på det som stod i snön.

Han lär inte heller ha varit musikalisk i tradi-
tionell bemärkelse. Han sjöng inte, men rytm 
var hans specialitet.

– Han brukade stampa takten i sitt rum till 
de psalmer han formulerade.

Att hans psalmer blivit så populära tror Sare-
lin beror på att de inte är onödigt komplicerade.

En gemytlig gigant
VÄSTÅBOLAND. Anders Fros-
tenson framstår som gemytlig, 
känslig, begåvad och lite bohe-
misk. Han skrev psalmer under 
promenader, ibland med en stav 
i snön för att inte glömma. 
 
TEXT: ULRIKA HANSSON

Birgitta Sarelin har läst på om den produktive Anders Frostenson. FOTON: BIRGITTA SARELIN

– Det är vardagliga psalmer med ett enkelt 
språk men med ett stort teologiskt djup. Det 
är helt fascinerande tycker jag!

En känsla av utanförskap
Anders Frostenson föddes som bondson i Los-
hult i Skåne.

– Han skulle kostas på och gå i gymnasiet i 
Eslöv. Det här skapade en utanförkänsla gent-
emot hembygden och skolkamraterna. Han 
tappade sitt fotfäste. Han fick namn om sig 
att vara högfärdig, men drängen där hemma 
sa: nej, han är blyg.

Bland Sarelins favoriter finns nattvardspsal-
merna 224 och 226. I den senare skriver han  

VÄSTÅBOLAND, ÅBO,
MARIEHAMN, JOMALA

bland annat orden ”Låt ingen stanna utanför”.
–  Det här med ”ingen utanför” kom till i tan-

ken på Stockholms centralstation när han såg 
all världens folk som släpade på där. 

– I psalm 226 tilltalas jag också av det saliga 
bytet: ”du tar vår skuld, din frid du ger”. Det 
är så väldigt enkelt sagt. 

»Det är 
var-
dagliga 
psalmer 
med ett 
enkelt 
språk.«

Psalmaftonen ordnas lördag 10.10 i Pargas kyrka 
kl. 18.15 med Birgitta Sarelin som presentatör.
Deltagarna får sjunga och lära sig mer om An-
ders Frostensons psalmer.

Psalmafton 
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Hon tog reda på att det var möjligt 
att komplettera socionomexamen med 
de kurser som behövdes för att få be-
hörighet som diakon. 

Viktigt att ta hand om sig själv
Birgitta Lillbäck fick sin diakonvig-
ning i juni i Sideby kyrka. Det var ett 
undantag i en undantagstid att de nya 
diakonerna vigdes på sina hemorter, 
vanligtvis sker diakonvigningarna i 
Borgå domkyrka.

– Sideby kyrka har en alldeles speci-
ell plats i mitt hjärta. Den kyrkan känns 
som min hemkyrka. 

Till vigningen kunde hon bjuda in 
nära och kära.

– Och de människor som på ett eller 
annat sätt har betytt något eller väg-
lett eller handlett mig under den här 
resans gång.

Sedan augusti jobbar hon i Närpes 
församling. Församlingen är bekant, 
hon vikarierade som barnledare här 
för ett par år sedan samtidigt som hon 
studerade. Därför känner hon också 

de flesta medarbetarna sedan tidigare. 
– Ingen vecka är den andra lik. Det 

är spännande, välsignade, menings-
fulla dagar. 

Vad är största utmaningen i jobbet?
– Det är så mycket man skulle vilja 
göra, det är så många man skulle vilja 
hjälpa eller beröra. Det känns ibland 
som att tiden inte räcker till. 

En annan utmaning ligger på ett mer 
personligt plan.

– Förutom att vara närvarande i 
stunden vid varje människomöte så 
blir man en del av den människans 
person samt livssituationen hon be-
finner sig i. Då är det viktigt att kom-
ma ihåg att ta hand om sig själv, vär-
na om sig själv och den egna andlighe-
ten. För att kunna ge till andra måste 

man först ge åt sig själv.

Vad gör du för att koppla av?
– Jag lyssnar på musik och söker mig 
till havet och tänder levande ljus. Kan-
ske läser jag någon inspirerande an-
daktsbok. Jag spelar gitarr, så det bru-
kar jag också göra.

Berätta om en otippad talang eller 
intresse du har.
– Jag älskar återbruk, att renovera och 
restaurera. Gamla möbler, gamla hus. 
Ibland brukar jag kanske tro om mig 
själv att jag är en byggare eller måla-
re, säger hon och skrattar.

Beskriv en favoritplats.
– Min favoritplats finns vid sommar-
stugan. En anspråkslös stockstuga med 
sprakande eld i vedspisen och havet 
utanför. Där kan jag titta ut mot ho-
risonten, där himmel möter hav. Jag 
får känslan av att det finns någonting 
större och mäktigare som bär oss och 
finns där för oss. 

NÄRPES, KRISTINESTAD, KORSNÄS, MALAX, PETALAX, BERGÖ
Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Närpes prosteri utkommer varannan vecka. Ansvarig redaktör: Emelie Wikblad, emelie.wikblad@kyrkpressen.fi, 040 831 6836

SYDÖSTERBOTTENPÅ 
GÅNG

H
on har jobbat på dag-
hem, inom barn-
skydd och miss-
brukarvård, som 
hemtjänstledare. 
När Birgitta Lill-

bäck var mammaledig väcktes läng-
tan efter att studera igen.

– Jag har alltid älskat kunskap, att 
få studera och lära mig nya saker – få 
tänka och reflektera.

Hon avlade en specialyrkesexamen 
i psykiatrisk vård. Sedan jobbade hon 
en tid som socialhandledare.

Men en längtan fanns kvar.
– Jag har ända sedan tonåren känt 

att jag gärna skulle jobba inom kyrkan.
Församlingen har funnits med se-

dan hon som treåring började i dag-
klubben. Barnkör, gitarrgrupper och 
läger hörde till uppväxten.

– Jag är uppvuxen i en kristen familj 
och släkt.

Hon kommer ihåg att hon i tonåren 
funderade på att bli ungdomsarbetsle-
dare. Men när hon började sina socio-
nomstudier var det barn och unga och 
förebyggande missbrukarvård hon val-
de att rikta in sig på.

Men erfarenheten av jobba i nära 
kontakt med de svaga i samhället la-
de grund för ett kall.

– Jag kan inte säga att det kom över en 
natt utan det var som en känsla i hjär-
tat som växte sig starkare och starka-
re: jag vill jobba med de här människ-
orna och de här problemen, men jag 
ville göra det från ett andligt, kyrkligt 
perspektiv.

Hon talar om processen att söka sig 
själv: vem är jag och vad ska jag bli när 
jag blir stor?

– På det här sättet får jag vara mig 
själv och göra någonting för en med-
människa.

Så många vi vill hjälpa
Hon hade jobbat med 
att stöda människor på 
många olika plan. Med ti-
den insåg hon att hon vill 
göra just det här, men från 
ett annat perspektiv. I juni 
vigdes Birgitta Lillbäck till 
diakon i sin hemkyrka.

TEXT: EMELIE WIKBLAD

Birgitta Lillbäck
Från Kristinestad.
Familj: barnen Elias och Emilia och 
fästmannen Markus Engström.

Birgitta Lillbäck 
blev vigd till 
diakon i juni och  
jobbar nu i När-
pes församling.
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KRISTINESTAD Bio

NÄRPES  SamtalskvällarBERGÖ  Sång och bön

Höstlovsbio 
för hela familjen
Med anledning av Gemensamt Ansvars årste-
ma ”Att stöda föräldraskapet” vill Kristinestads 
svenska församling bjuda på gratis film för he-
la familjen under höstlovet på Bio Dux. Filmen 
heter Ella Bella Bingo och den handlar om vän-
skap. Filmen har svenskt tal och lämpar sig för 
alla åldrar. Det blir en förevisning torsdag 15.10 
kl 14 och en annan lördag 17.10 kl 15.

Om Liv & Död med Ann-Mari och Kerstin
Onsdag 7.10 klockan 18-20 i Närpes församlingshem.

Vad tror vi om livet och döden, och vad tror vi om livet efter döden? 
Vad innebär döden och vad innebär livet? 

Välkommen med! Vi träffas fem onsdagskvällar kl 18-20 i 
Närpes församlingshem. Vi samtalar om de existentiella 
frågorna, öppet, nyfiket, frimodigt. Vi respekterar varan-
dras tro och tankar. Kvällen inleds med kaffe eller te och 
avslutas med en kort aftonbön.  

Vi träffas 7.10, 21.10, 4.11, 18.11 och 2.12. Ingen delta-
garavgift.

Om du har frågor kontakta Ann-Mari Audas-Willman 
0500 – 269 789 eller Kerstin Berg.

Enkel och fri samvaro 
i kyrkan
En kväll i månaden kommer det att ordnas sång 
och bön - ett tillfälle för alla med enkel och fri 
samvaro i kyrkan. Sångerna sjungs mestadels från 
nya psalmbokstillägget, varvat med bibeltexter 
och bön. Det första tillfället äger rum onsdag 7.10 
kl. 18.30.  Välkommen!

NÄRPES PROSTERI
 
KORSNÄS
To 1.10  Kl 13: Solglimten i FH.
To 1.10 och 8.11: Körövning i FH. Kyrkokören kl. 18. 
Projektkören kl. 19.
Fr. 2.10:  Biskop Bo-Göran Åstrand med följe besöker 
Korsnäs församling
Fr. 2.10 kl.19: Musikalen ”Därför att ljuset” med Free 
Spirits i kyrkan. Fritt inträde, kollekt. Kvällsandakt av 
biskopen.
Sö. 4.10 kl. 11: Mikaelidagens gudstjänst. Scoutdubb-
ning. Inskrivning till skriftskolan efter avslutad guds-
tjänst.
Må 5.10: Vänstugan i FH.
Ti. 6.10 kl. 14: Bibel- och bönegrupp i FH
Ons. 7.10 kl. 10: Promenixarna
Ons. 7.10 kl. 18: Konfirmandsamling i FH
Fredag 9.10 klockan 19.00: ordnas en kväll för famil-
jerna i församlingshemmet med temat ”föräldraskap”. 
Daniel Norrback berättar egna erfarenheter från sitt 
liv som småbarnsförälder. Eget program för barnen. 
Kvällste/kaffe med salt tilltugg ca kl. 20.00. Välkomna!
Sö. 11.10 kl. 11.00: Gudstjänst, radieras av YLE. Med-
verkande: Janne Heikkilä, Guy Kronqvist, Anita Ismark, 
Deseré Granholm m.fl. Projektkören.
Mathjälpen: fredagar 8.30 - 9.00 vid diakonikansliet. 
Nu finns även färdiga matportioner.
Missionssyföreningarna 5-8.10 kl.10-12 enligt följan-
de: Måndag Korsbäck byagård, tisdag Taklax bönehus, 
onsdag Harrström båthuset vid fiskehamnen, tors-
dag Molpe bykyrka. På programmet: samtal, lättsam 
gymnastik, minnesträning, andakt med mera. Kaffe 
och smörgås. Vi stöder även missionen.
P.S. Delta gärna i frågerundan i Harrström t.om. 4.10, 
därefter i Taklax. Start från samlingsplatsen för mis-
sionssyföreningen. 

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Lör 3.10 kl. 18: Musikandakt i Krs kyrka. Olle Nils-
son, orgel, Anna Karin Martikainen, solosång, Daniel 
Norrback, andakt.
Sön 4.10 kl. 10: Högmässa i Lfds kyrksal. Engström, 
Martikainen.
Sön 4.10 kl. 12: Familjegudstjänst i Krs kyrka. Norr-
back, Martikainen, Ribacka-Berg. Efteråt inskrivning 
och info för nya konfirmander med föräldrar i kyrkan.
Sön 4.10 kl. 18: Föreläsning om konservering av Kris-
tinestads kyrkas altartavlor i ord och bild. Nina Jolk-
konen-Porander och Liisukka Oksa. Presentationen 
börjar i kyrkan. Servering.
Tis 6.10 kl. 18: Albert Häggblom m.fl. från SLEF:s 
ledningsgrupp i Krs förs.hem. Information om SLEF:s 
verksamhet, diskussion, bokbord. Servering.
Ons 7.10 kl. 13: Pensionärssamling i Lfd.
Tor 8.10 kl. 12.15: Pensionärssamling i Sby kyrka. För 
skjuts, ring dagen före 0400 763 325.
Lör 10.10 kl. 18: Församlingsafton i Lfds förs.hem. 
Medverkande: Inga-Lene af Hällström, Fredrik Han-
nus, Marie-Anne Rosengård, Stig Kronlöf, Johan 
Eklöf.
Sön 11.10 kl. 15: Högmässa i Sby kyrka. Engström, 
Bergqvist.
Sön 11.10 kl. 18: Lovsångsmässa i Krs kyrka. Tom In-
gvesgård, Daniel Norrback. Servering.
Tis 13.10 kl. 18: Nådehjonens övningar inleds i maga-
sinet i Lfd. Välkommen med!
Ons 14.10 kl. 11.15: Pensionärssamling i Krs.
Ons 14.10 kl. 18: Glädjedropparnas övningar startar i 
Sby kyrka. Välkommen med!
Tor 15.10 kl. 14 & Lör 17.10 kl. 16: Gratis film på Bio 
Dux för hela familjen, Ella Bella Bingo (svenskt tal).

NÄRPES 
www.narpesforsamling.fi

Närpes
Fr 2.10 kl 18: Tonårssamling i Luthergården, Isak 
Snickars.
Lö 3.10 kl 9-19: Endagsretreat på Frank Mangs Cen-
ter.
Lö 3.10 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria.
Sö 4.10 kl 12: Högmässa Jakobsson, Rosengård.
Sö 4.10 kl 18: Samling i Luthergården, David Fors-
blom, sång av Selma, Malva o Lilja.
Ti 6.10 k 13: Tiistaikerho i förs.hemmet, Lillbäck.
On 7.10 kl 18-20: Om Liv och Död med Ann-Mari 
o Kerstin. Samtalsgrupp träffas i församlingshem-
met varannan onsdag fem gånger under ledning av 
Ann-Mari Audas-Willman och Kerstin Berg. För info, 
ring Ann-Mari 050 026 9789.
Lö 10.10 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria.
Sö 11.10 kl 12: Gudstjänst med skriftskolestart, 
Sundqvist, Lindén, Sjölander.
Sö 11.10 kl 18: Möte i Pjelax byagård, Tom Bergman, 
Olle Nilsson, musikprogram.
Ti 13.10 kl 10: Karasamling i förs.hemmet, Blomberg.

Övermark
Sö 4.10 kl 10: Högmässa med skriftskolestart, Sund-
qvist, Rosengård, Sjölander.
Ti 6.10 kl 13: Syföreningen börjar i Räfsbäck byagård, 
Wallin.
Sö 11.10 kl 10: Gudstjänst Jakobsson, Heikkilä.

Pörtom
Sö 4.10 kl 13: Finsk högmässa Ingvesgård, Heikkilä.
On 7.10 kl 13: Karasamling i förs.hemmet, Blomberg.
Sö 11.10 kl 13: Gudstjänst Ingvesgård, Heikkilä.
Ti 13.10 kl 13: Symöte i förs.hemmet, Wallin.
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Kultur på gott och ont
UNDER DE SENASTE månaderna  har coronapandemin påverkat 
oss alla.  Den så tryggt invanda vardagen har i mångt och mycket för-
ändrats. Det som vi trodde alltid skulle fungera visade sig vara skörare 
än vad vi trott och vi har också blivit begränsade i vårt resande.

Jag och min fru Nina hade bestämt oss för att sälja vår kära båt och 
gå vidare för att så småningom eventuellt köpa en större. Vi hade ock-
så en resa till Sardinien inbokad och såg fram emot den men coronan 
satte stopp. Idag är vi glada att ingen köpte båten och skulle någon 
vara intresserad så skulle de få betala riktigt ordentligt för att vi skul-
le släppa den. 

SOMMAREN BLEV MER HEMESTERLIK än ursprungstanken 
och vi har besökt många öar i den lokala skärgården, med natur-
upplevelser, god mat och gemenskap i fokus. Vi har också fått möj-
lighet att ge vårt hem och gården omsorg, men framför allt så har vi 
haft mer tid att fundera och samtala både ytligt och djupt.

Ett samtalsämne som berörts många gånger är kulturer. När vi hör 
ordet kultur så tänker vi ofta på stora kulturkrockar. Men kulturer är 
mer utbredda än så och vi har dem i mindre sammanhang som våra 
olika kyrkor, på arbetsplatserna, i kompisgängen och också hemma. 
Ofta är kulturerna så invanda att vi inte ens tänker på dem. Men jag 
tror att vi behöver uppmärksamma dem. Jag är född i Sverige och flyt-
tade till Österbotten 2005 så jag har erfarenheter av att skillnaderna i 
kultur kan vara stora även om man talar samma språk, delar stora de-
lar av historien och har samma tro. 

ÄNDA SEN JAG VAR LITEN har jag fått lära mig att man ska ta av 
sig mössan, speciellt viktigt var det i kyrkan. När jag besökte västra 
muren i Jerusalem blev det en konflikt i sinnet för där fick man inte 
närma sig muren utan att täcka huvudet och det var av samma orsak 
som vi här måste ta av oss mössan.

Detta har fått mig att se att den invanda kulturen är starkare och 
viktigare än något annat. Många lägger sin trygghet i den invanda 
kulturen med den följd att de känner sig otrygga om någon sticker ut 
från mönstret.  En annan sak som jag iakttagit är att de som är trygga 
i sin personlighet och i sin tro har lättare att acceptera och samexiste-
ra med andra som inte tycker och tänker som dem i allt. 

I MITT ARBETE MED ungdomarna lägger jag därför tonvikten på 
att alla ska förstå att oavsett vem de är, vad de tycker om sig själv, 
vad de sysslar med så är de älskade till 100 %. Förstår vi att Gud ac-
cepterar och älskar oss med alla våra fel och brister och så är det 
enklare att ha samma synsätt mot sina medmänniskor och det blir 
också lättare att ta itu med sina problem om man förstår att ens 
frälsning och evighetsvärde är oberoende av ens egna prestationer 
utan att det bara är av nåd.

MALAX  Familjemässa

Mikaelidagen
På Änglarnas dag 4.10 firar vi Familjemäs-
sa klockan 11 i kyrkan. Vi välsignar ställ-
företrädande barnledare Jenni Broo. Frank 
Isaksson medverkar med sång och musik.

Vi lyfter ofta fram barnen denna dag, 
kanske finns en naturlig koppling mellan barn 
och änglar. Det kan finnas två skäl till det, det 
ena är att barn är nära Guds vilja på samma sätt 
som änglar är det, och det andra skälet är att vi behöver vara änglar 
för barnen – det är en direkt kallelse till oss att vårda, bära och hjälpa 
de barn vi har omkring oss.

Patric Sjölander är ansvarig för ungdomsverksamheten i 
Närpes församling.

KOLUMNEN

PATRIC SJÖLANDER

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ
Sö 4.10 kl. 14: Högmässa. Englund, Brunell. Församlingens 70- 
och 75-åringar är extra välkomna!
Må 5.10 kl. 10: Familjeklubben inleder höstterminen i försam-
lingshemmet. 
Ti 6.10 kl. 13: Syföreningen i församlingshemmet.
On 7.10 kl. 18.30: Sång och bön i kyrkan. Isaksson, Norrgård, 
Brunell. 
Sö 11.10 kl. 14: Gudstjänst. Englund, Lax.
Ti 13.10 kl. 13: Syföreningen i församlingshemmet.

MALAX
SÖ 4.10 kl. 11: Mikaelidagen. Familjemässa i kyrkan. Välsignelse 
av tf barnledare Jenni Broo. Kyrktaxi. Tornberg, Norrback, Isaks-
son, Lax.
SÖ 4.10 kl. 17: Bön för alla i FH. Servering, barnpassning.
MÅ 5.10 kl. 10: Karacafé i KH. Arr. Äldrerådet och Folkhälsan i 
Malax.
TI 6.10 kl. 13: Missionssyföreningen i KH, varannan tisdag, ojäm-
na veckor.
SÖ 11.10 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Norrback, Lax.
MÅ 12.10 kl. 18: Ekumenisk bön i Betel, Malaxvägen 85, Malax.

PETALAX
To 1.10 kl. 10: Familjeklubben inleder höstterminen i ladan.
Sö 4.10 kl. 12: Högmässa. Englund, Brunell. Kyrktaxi. Försam-
lingens 70- och 75-åringar är extra välkomna!
To 8.10 kl. 10: Familjeklubben i ladan.
To 8.10 kl. 14: Andakt i Pensionärshemmets samlingssal. Torn-
berg.
Sö 11.10 kl. 12: Gudstjänst. Isaksson, Lax.
On 14.10 kl. 13.30: Syföreningen i församlingshemmet.
To 15.10 kl. 10: Familjeklubben i ladan.
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F
ör Nina Granholm-Mäkinen 
har församling och kyrka all-
tid varit en naturlig del av livet. 
Hennes mormor var varmt tro-
ende, farfar var kyrkvärd, hen-
nes mamma och pappa sjöng i 

kyrkokören och pappan var förtroen-
devald under många år – idag är hon själv 
viceordförande i församlingsrådet i Malax.

Som liten var hon med i dagklubb, söndags-
skola och minior, som äldre i ungdomsverk-
samheten.

– Jag har varit något av en sökare och tåg-
luffade efter studenten till Taizé i Frankrike.

Sångerna från den ekumeniska kommu-
niteten i Taizé är kända över hela världen.

– Dagarna där gjorde starkt intryck på mig. 
Jag har alltid varit mer intresserad av vad som 
förenar människor än vad som skiljer oss åt.

Efter studenten studerade hon teologi i 
Åbo ett år – tillsammans med bland annat 
den nuvarande biskopen. Hon fortsatte se-
dan med klasslärarstudier i Vasa, och job-
bade och vidareutbildade sig i Sverige. Un-
der studietiden blev hon bekant med retreat- 
verksamheten och gick en kurs i kristen djup-
meditation.

Församlingens historia fascinerar
– I vår församling blev jag introducerad till 
Martin Lönnebos Frälsarkransen eller livets 
pärlor som de också kallas. Den har gjort stort 
intryck på mig och fördjupat min tro och för-
tröstan. 

I hemförsamlingen har hon engagerat sig 
på olika sätt. Hon var fler år värdinna på 
loppiset församlingen hade i Lillegård, och 
hon deltog några år i filosofiklubben Ami-
ci in Spiritu.

– Nu är jag med i en grupp som utformar en 
ny broschyr om Malax kyrka. Jag är mycket 
intresserad av församlingens historia.

I dag är det gudstjänsten som hon upple-
ver som den viktigaste delen i församling-
ens verksamhet.

För några år sedan fick hon frågan om att 
ställa upp i församlingsvalet och kände att 
hon hade tid att engagera sig.

– Jag vill vara med och påverka och ta an-
svar för församlingen.

Ser till det som förenar
MALAX. – Jag har alltid bott 
nära kyrkan och hört kyrk-
klockorna kalla till gudstjänst. 
Från mommos köksfönster 
kunde vi se brudpar eller be-
gravningståg skrida ner för 
kyrktrappan.
 
TEXT: EMELIE WIKBLAD

Nina Granholm-Mäkinen är först ut i den här serien som presenterar viceordförande i församlingsråden i Malax, 
Petalax och Bergö. FOTO: CHARLOTTE JENSEN

Hon hoppas att alla känner sig välkomna 
till kyrkan och till den mångfald av verksam-
het som församlingen bedriver för alla åldrar.

– Vi har engagerade, hjälpsamma och duk-
tiga anställda. Ta gärna kontakt med dem el-
ler med oss i församlingsrådet om det är nå-
got ni funderar på eller önskar, hälsar hon.

Vad gör du helst på fritiden?
– På fritiden läser jag mycket, gärna finlands-
svensk nyutgiven litteratur. Nu läser jag Peter 
Sandströms Kärleken är ett tamdjur.

Hon ser fram emot att läsa Stina Ekblads 
Här brusar strömmen förbi. Lillasystern Yl-
va Ekblad regisserade Malaxrevyn som Ni-
na Granholm-Mäkinen var med i några år.

Även annan kultur som teater, konserter 
och museer tar hon gärna del av.

KORSNÄS, KRISTINESTAD, NÄRPES, 
BERGÖ, MALAX, PETALAX 

– Jag sjunger i kör, zumbar och tycker om 
att umgås med familj, släkt och vänner, gär-
na på sommarstugan.

Släktens och hembygdens historia intres-
serar. Om hon inte vore lärare kanske hon 
jobbat med historia eller folklivsforskning.

– Jag vandrar sommartid ofta till Brinkens 
hembygdsområde och beundrar blommor-
nas färgprakt vackra sommarkvällar.

»Jag har 
alltid 
varit mer 
intresserad 
av vad som 
förenar 
männi- 
skor än 
vad som 
skiljer oss 
åt.« Nina Granholm-Mäkinen

Hemma från Malax, viceordförande i försam-
lingsrådet.
Jobbar som speciallärare sedan mer än 20 år.
Är gift och har tre utflugna barn samt två 
barnbarn.
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Egentligen var det tänkt att han skulle 
bli jordbrukare. Istället blev det klass-
lärarstudier vid seminariet i Nykarleby. 

– Jag gick i den sista årskurs som di-
mitterades med titeln folkskollärare, 
berättar Yngve Svarvar.

Men han sökte också till seminari-
et med en baktanke om att få studera 
mer musik. Seminariets nya piporgel 
och en lärare i Pedersörekantorn Hans 
Sandell gjorde det möjligt. Efter någ-
ra år kunde Yngve Svarvar tentera för 
vicekantorsexamen.

– När seminarietiden närmade sig 
slutet föreslog seminariets musik-
lektor, Rafael Ahlbeck, att jag skul-
le börja studera musikvetenskap vid 
Åbo Akademi.

Sandell och Ahlbeck är två förebil-
der som han minns med tacksamhet.

– De gav mig starka intryck genom 
allt jag fick lära mig av dem och hur de 
var som personer. 

Efter studierna arbetade han någ-
ra år som klasslärare i Nykarleby och 

kantor i Munsala församling. Från år 
1975 fram till pensionen var han lek-
tor vid Vasa övningsskola och undervi-
sade i huvudsak i musik i årskurs 3–9. 
Ibland arbetade han också som timlä-
rare vid Pedagogiska fakulteten.

– Det jag speciellt minns från ti-
den vid övningsskolan är hur vi un-
der en lång, lång rad av år ordnade en 
julkonsert i Trefaldighetskyrkan i Va-
sa. Det skapade en väldigt fin samhö-
righet mellan lärare och elever att öva 
in och förbereda de här konserterna.

På hans föll lott att leda en stor kör 
med orkester. 

– I orkestern spelade både lärare och 
elever, ibland också någon förälder.

Sammansättningen och instrumen-
ten varierade från år till år, men en or-
kester blev det alltid.

Ekumeniken berikar musiklivet
– Efter pensioneringen har jag nog 
sysslat med musik mer eller mindre på 
heltid, säger Yngve Svarvar.

Idag handlar det om musik i försam-
ling och kyrka.

– Det blev naturligt för mig ända 
från barndomen att vara ekumenisk 
– fast man visste inte att det hette så 
på den tiden. Jag hade en mormor som 
flitigt tog mig med till lutherska kyr-
kan och föräldrar som tog mig med till 
missionskyrkan och växte upp i båda 
de här sammanhangen. 

Tillsammans med Kvevlaxkantorn 
Rodney Andrén leder han en pensio- 
närskör med sångare från alla ortens 
församlingar.

– Då människorna i en by ser att 
kristna från olika läger kan ha andlig 
gemenskap så tror jag att det kristna 
livet blir trovärdigare.

Yngve Svarvar sjunger också i kyr-
kokören, där han är vice dirigent, och i 
manskören och leder orkestern Stråk-
draget – en stråkorkester förstärkt med 

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

Över 30 år undervisade han i musik i grundskolan. 
Men också efter pensioneringen är musiken ett hel-
tidsjobb för Yngve Svarvar. Hans engagemang som 
kör- och orkesterledare ser inte till församlingsgränser.

TEXT: EMELIE WIKBLAD  FOTO: CARL-GÖRAN ÖSTERBACKA

Yngve Svarvar
Född i Kvevlax 1944, bor nu i Maxmo.
Gift med Eivor, har tre barn och sex 
barnbarn.
Har arbetat som lärare i musik vid 
Vasa övningsskola.
Nu aktiv i musiklivet i församlingarna 
i Kvevlax och Vörå.

Vid sidan av musik är 
navigation och båtliv ett 
stort intresse för Yngve 
Svarvar. Han har också 
byggt några småbåtar. 

några blåsare som idag har cirka ett 
dussin medlemmar.

För körledaren gäller det att ha en 
känsla för andan i kören och tänka sig 
in i hur koristerna upplever nya sånger.

– Medlemmar i en och samma kör 
kan vara ganska olika när det gäller 
musikalisk nivå. Det handlar mycket 
om att hitta en balans mellan de olika 
kravnivåerna. 

Eftersom han och frun numera bor 
i Maxmo är han också aktiv i försam-
lingslivet där och har till exempel va-
rit kantorsvikarie i Vörå församling.

– Tidvis har det varit rätt livligt, jag 
har spelat på otaliga gudstjänster och 
förrättningar genom de här åren.

Han tycker att musiken i kyrkan 
ska ha en roll i att förkunna det krist-
na budskapet. 

– Den ska inte bara vara en program-
utfyllnad. 

Genom musiken får människor ock-
så lovsjunga och uttrycka tacksamhet 
till Gud. 

– Ibland behövs musik som ger tröst 
och uttrycker hoppet om himlen. 

Han tycker inte heller att man ska 
underskatta betydelsen av musikalisk 
skönhet och hur den kan öppna sin-
net för det andliga. Han hoppas att de 
som har makt att påverka slår vakt om 
församlingens musikliv och inte spa-
rar bort det.

Han lotsar musiker
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KORSHOLM JubileumKVEVLAX Marknad

Smedsby församlingsgård firar 40 år!
Smedsby församlingsgård fyller denna höst jämna 40 år och det firas 
fredagen 9 oktober kl 18.30 med en tvåspråkig musikkväll! Detta sker i 
samband med finska biskopsvisitationen.

Medverkar gör Susanne Westerlund 
(sång), musikskolans elever, Keijo 
Vättö (orgel), Korsholms finska för-
samlings kyrkoherde Jari Friman samt 
Lappo stifts biskop Simo Peura.  
Varmt välkomna!!

Höstmarknad för missionen
Nu har du möjlighet att komma och fylla på förråden av grönsaker, rotfrukter, hem-
bakt m.m. fredagen den 2.10 kl. 10-17. Missionskommittén i Kvevlax håller det 
här året sin traditionella höstmarknad med lotteri och kaffeservering utomhus vid 
drängstugan.

Gåvor mottas med tacksamhet. De kan läm-
nas till Drängstugan torsdag 1.10 kl. 18-20 el-
ler direkt till försäljningsbordet på fredagen. 
Varmt välkomna på uppköp!

KORSHOLMS  
PROSTERI
 
KORSHOLM
Mikaelidagens gudstjänst: sö 4.10 kl 11 i kyrkan. 
Rune Lindblom, Ruth Vesterlund och Ann-Christine 
Nordqvist-Källström. Skriftskolstart och info-sam-
ling för konfirmander och föräldrar!
psalmÅsång: to 8.10 kl 18.30. Bandad på förhand och 
sänds via församlingens FB-sida och Youtube-kanal. 
Medverkande: Germivox, Vokalensemblen, Kor-
all-kören, Susanne Westerlund och Ann-Christine 
Nordqvist-Källström.
Högmässa: sö 11.10 kl 11 i kyrkan. Rune Lindblom och 
Susanne Westerlund.
Missionssyföreningen samlas: må 12.10 kl 13-15 i 
Smedsby fg, rum Glöd.
Karaträff: ti 13.10 kl 13 i Smedsby fg, Gröna rummet. 
”Våra problem med den/det som är annorlunda” 
med Leif och Catharina Olin. 

KVEVLAX
Skördemarknad för missionen: fr 2.10 kl.10-17 i 
Drängstugan. Försäljning av grönsaker, rotfrukter, 
hembakt m.m. Kontant betalning, lotteri & servering. 
Gåvor mottas med tacksamhet (direkt till försälj-
ningsbordet) Arr: Missionskommittén i Kvevlax för-
samling.
Junior för lågstadieelever i Kuni bönehus: fr 2.10 & 
9.10 kl.13-16, lek & mellanmål.
Högmässa: sö 4.10 kl.10, skördetacksägelse. Kontu-
nen, Andrén.
Junior för lågstadieelever i församlingshemmet: må 
5.10 & 12.10 kl.13-16 och ti 6.10 & 13.10 kl.13-16, lek 
och mellanmål.
Bön för bygden: må 5.10 kl.19 i Krubban och 12.10 
kl.19 i Missionskyrkan
Mathjälpen i Drängstugan, utdelning av matkassar: 
ti 6.10 & 13.10 kl.10.
Föräldrabarngruppen: on 7.10 & 14.10 i Stallet 
kl.9.30.
Oktoberdag för seniorer: (i samarbete med Kyrkans 
Ungdom) on 7.10. Lunch serveras i församlings-
hemmet från kl.12, de som önskar köpa lunch för 10 
euro bör anmäla sig till pastorskansliet tel.nr. 06-
3462300 el. till diakonissan Nina tel.nr. 044-0462312 
senast 30.9. Programmet börjar kl.13 i kyrkan med 
Johan Klingenberg, gemensamma pensionärskören 
m.fl. Sen serveras kaffe i församlingshemmet, frivillig 
avgift. 15.15 avslutas dagen med nattvardsmässa i
kyrkan. Vi tänker på säkerhetsavståndet under hela 
dagen.
Kvällssyföreningen: on 7.10 kl.17.30 i Drängstugan
Karakaffe: to 8.10 kl.9.15 i församlingshemmet. Hå-
kan Almén berättar om sin transportfirma. Servering.
Barnkören övning i församlingshemmet: to 8.10 kl.18
Kyrkokören övning i församlingshemmet: to 8.10 & 

15.10 kl.19
Kvällsmässa: sö 11.10 kl.18, Kass, Andrén.
Stråkdraget övning: on 14.10 kl.17.30 i församlings-
hemmet.
Andakt vid Funisgården: to 15.10 kl.13.30.

REPLOT
Familjegudstjänst: i Replot sö 4.10 kl. 10. Svevar, 
Wargh, Unga röster.
Familjegudstjänst: i Björkö sö 4.10 kl. 12.30. Svevar, 
Wargh, barnkör.
Högmässa: i Replot sö 11.10 kl. 10. Kontunen, Wargh.
Gudstjänst: i Björkö sö 11.10 kl. 12.30. Kontunen, 
Wargh.

SOLF
Mikaelidagens gudstjänst med Små & Stora: sö 
4.10 kl 11. Sång av Solfångarna och dagklubbs- och 
söndagsskolbarn. Olof Jern, Mats Björklund, Jimi 
Järvinen, Ebba-Stina Beukelman och Kristina Örn 
medverkar också. De barn som i år blir 4 år är sär-
skilt inbjudna och får varsin bibel. Efter gudstjänsten 
blir det kyrkglass!
Skriftskolstart: sö 4.10 kl 13 i församlingshemmet. 
Inskrivning till skriftskolan samt information för bli-
vande konfirmander och föräldrar.
Föräldra-barnträff: ti 6.10 med drop-in från 9.30. 
Ca 10.15 äter vi sen frukost (2 € för vuxna, barn äter 
gratis) och efter den sjunger vi klapp-och-klang-
sånger. Annars är det lek och fri samvaro som gäller! 

Skriftskolan i Solf startar på Mikaelidagen, 
4.10 kl 13 i församlingshemmet. Då får de 
ungdomar som önskar gå i skriftskola 2020-
2021 tillsammans med vårdnadshavare 
komma till församlingshemmet för inskriv-
ning och information!

SOLF & KORSHOLM Konfirmander

Anmälningen till skriftskolan i Korsholms 
svenska församling har gjorts elektroniskt via 
vår hemsida, men själva starten äger rum sön-
dagen 4.10 kl. 11 i samband med Mikaelidagens 
gudstjänst! Efter avslutad gudstjänst blir det 
info-samling för de blivande konfirmanderna 
samt deras föräldrar! Varmt välkomna!

Skriftskolstart på Mikaelidagen
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En ängel i 
vardagen
MIN BEKANT VAR på ärenden i stan. På väg mellan 
butikerna passerade hon torget. Det var vackert väder 
och hon hade gott om tid. När hon skulle gå över gatan 
var det rött för fotgängarna så hon fick stå och vänta 
en stund.

Hon såg en man med rullator som stod en bit bort. Hon 
kände inte mannen men han såg trött ut, tärd av livet. 
Han tittade mot henne och hon log mot honom. Trafiklju-
set slog om till grönt och hon passerade mannen på väg 
över gatan. Då de möttes hörde hon mannens låga röst 
som tyst sa ordet ”enkeli” innan han fortsatte åt sitt håll.

Ängel. Inget mer. Inget mindre. Ett enkelt leende, ba-
ra någon sekund, men den lilla handlingen hade bety-
delse. Den hade betydelse för en persons dag.

IBLAND KAN VÅRA SMÅ handlingar ha stor bety-
delse. Ett vänligt ord, en vänlig blick kan hjälpa någon 
att orka med i de situationer de befinner sig i.

Vi vet inte alltid vilken ryggsäck de vi möter bär på. 
Men vi får lita på att Gud vet. Han kan också använda 
oss som redskap i sin hand. I psalmbokens psalm 482 
lyder texten ”Ett vänligt ord är änglabud, en hälsning 
ifrån Herren Gud.”

VI FÅR LÅTA GUD SJÄLV använda oss som redskap 
i Hans hand. Men vi får också se de här vardagsänglar-
na som vi möter. De personer som Gud sänder på vår 
väg. Såhär inför Mikaelidagen, änglarnas dag, får vi 
påminna oss om änglarnas uppgift som Guds budbä-
rare.

SOLF Barn

Mikaelidagens gudstjänst 
med Små & Stora
Mikaelidagen, eller Änglarnas dag firas i Solf med fa-
miljegudstjänst, eller ”Gudstjänst med Små & Sto-
ra” söndag 4.10 klockan 11. Såväl Solfångarna (under 
ledning av Jimi Järvinen) som dagklubbs- och sön-
dagsskolbarn (med Ebba-Stina Beukelman) uppträ-
der med sång! Mats Björklund, Olof Jern och Kristina 
Örn medverkar också.

Alla familjer är varmt välkomna, men speciellt in-
bjudna är de barn som i år fyller eller har fyllt 4 år! De 
får alla komma och hämta varsin bibel. Efter guds-
tjänsten blir det kyrkglass åt alla.

Emilia Kontunen är församlingspastor i Kvevlax, 
Solf och Replot församlingar.

PÅ VÄG

»Vi vet inte alltid vilken rygg-
säck de vi möter bär på. Men vi 
får lita på att Gud vet.«

EMILIA KONTUNEN

Ledare Ebba-Stina Beukelman.
Pensionärsträff: on 7.10 kl 13 i församlingshem-
met. Gäster är Håkan och Judy Granberg. ”To 
China with peace!”
Gudstjänst: 11.10 kl 10. Mats Björklund och Jimi 
Järvinen.
Föräldra-barnträff: ti 13.10, drop-in från 9.30.
Lovisas missionsstuga: har öppet alla lördagar 
kl 11-14. Varmt välkomna på loppis! (Adress: 
Västersolf 12, mellan församlingshemmet och 
prästgården)

Motion för mission 
i Solf
Tisdagen 6.10 kl. 9.00 samlas vi för för-
sta gången på parkeringsplatsen vid för-
samlingshemmet. Vi inleder med en kort 
andakt, därefter går vi tillsammans en 
promenad på max en timme. Som av-
slut får var och en ge en valfri summa till 
missionen! Vill du veta mera? Kontakta 
Kristina Örn, tel. 050-541 4740! Välkom-
men med!

BERGÖ
Sö 4.10 kl. 14: Högmässa. Englund, Brunell. 
Församlingens 70- och 75-åringar är extra väl-
komna!
Må 5.10 kl. 10: Familjeklubben inleder hösttermi-
nen i församlingshemmet. 
Ti 6.10 kl. 13: Syföreningen i församlingshemmet.
On 7.10 kl. 18.30: Sång och bön i kyrkan. Isaks-
son, Norrgård, Brunell. 
Sö 11.10 kl. 14: Gudstjänst. Englund, Lax.
Ti 13.10 kl. 13: Syföreningen i församlingshem-
met.

MALAX
SÖ 4.10 kl. 11: Mikaelidagen. Familjemässa i 
kyrkan. Välsignelse av tf barnledare Jenni Broo. 
Kyrktaxi. Tornberg, Norrback, Isaksson, Lax.
SÖ 4.10 kl. 17: Bön för alla i FH. Servering, barn-
passning.
MÅ 5.10 kl. 10: Karacafé i KH. Arr. Äldrerådet och 
Folkhälsan i Malax.
TI 6.10 kl. 13: Missionssyföreningen i KH, varan-
nan tisdag, ojämna veckor.
SÖ 11.10 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Norrback, 
Lax.
MÅ 12.10 kl. 18: Ekumenisk bön i Betel, Malaxvä-
gen 85, Malax.

PETALAX
To 1.10 kl. 10: Familjeklubben inleder hösttermi-
nen i ladan.
Sö 4.10 kl. 12: Högmässa. Englund, Brunell. Kyrk-
taxi. Församlingens 70- och 75-åringar är extra 
välkomna!
To 8.10 kl. 10: Familjeklubben i ladan.
To 8.10 kl. 14: Andakt i Pensionärshemmets 
samlingssal. Tornberg.
Sö 11.10 kl. 12: Gudstjänst. Isaksson, Lax.
On 14.10 kl. 13.30: Syföreningen i församlings-
hemmet.
To 15.10 kl. 10: Familjeklubben i ladan.
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V
i har tyckt att fyra år är en bra 
ålder. Då börjar barnen för-
stå berättelserna, säger barn-
ledare Ebba-Stina Beukel-
man. 

 På Änglarnas dag välkom-
nas alla små och stora till kyrkan i Solf. Då de-
lar församlingen ut en egen barnbibel åt alla 
som fyller fyra under året och önskar få en. 

Ebba-Stina Beukelman berättar att det är 
en lång tradition som stammar från när det 
var vanligt att i samband med dopet få en för-
samlingsfadder. Faddern besökte familjen tills 
barnet blev fyra år. 

– Vid det sista besöket fick barnen en barn-
bibel. Det var tänkt att de kan den läsa ända 
tills de går i skriftskolan.

Den bibelversion de nu delar ut är skriven 
för barn, men inte riktad till de allra yngsta 
utan en bok som räcker att växa i.

– Jag vet att vuxna också läser och får ut nå-
got av den. Den visar Bibelns röda tråd.

Ofta har församlingen ordnat en fest för fa-
miljerna. I år blir alla inbjudna till Mikaelida-
gens gudstjänst. 

– Vi skickar en personlig inbjudan till 
alla.

Ebba-Stina Beukelman säger att 
de gärna möter familjerna. Van-
ligen är det drygt hälften av års-
kullen som önskar få en bi-
bel. Församlingen vill stöda 
familjerna i barnens krist-
na fostran. Den egna bi-
beln uppmuntrar också till 
läsning och låter barnen be-
kanta sig med berättelser som 
är en del av allmänbildningen.

– Jag brukar säga: ta er tid 
och sitt med barnen och läs till-
sammans!

Barnen kräver inte att du har alla svar
– När man omvandlat måtten i berättelse så 
att barnen förstår hur stor Goliat var och hur 
stort svärd han orkade bära, så blir det mera 
påtagligt för dem, säger Amanda Peltola.

Till familjen Peltola hör Amanda, Jim-
my och barnen Silas, 10, Noomi, 9, Nala-
ni, 6, och Eliel, tio månader. Bibelberättel-
ser skrivna för barn har en naturlig plats i de-
ras hem. Oftast är det Jimmy som läser med 

Egna bibeln är viktig
SOLF. I Solf får varje fyraåring 
en egen barnbibel. Församling-
en vill uppmuntra familjer att 
läsa tillsammans.
 
TEXT: EMELIE WIKBLAD

Silas, Nalani och Noomi Peltola läser ur olika barnbiblar som familjen har.  FOTO: AMANDA PELTOLA

de äldre barnen medan Amanda lägger 
minstingen.

– De far upp på vinden där bar-
nen har sina sovrum och så sit-

ter de tillsammans och läser. 
Sen brukar de fundera om 
det är något de undrar över 
och så avslutar de med af-
tonbönen.

I perioder väcker berättel-
serna barnens frågor, som 

när de läser någon som in-
te är så bekant. Med de äld-

re barnen kan man gå lite dju-
pare in på vad något betyder och 

då blir även frågorna flera, berättar 
Amanda Peltola.

Familjen har flera olika barnbiblar för oli-
ka ålderskategorier och brukar växla mellan 
dem. Till exempel Seriebibeln är omtyckt.

– Jag vet också att min man ibland brukar 
läsa från riktiga Bibeln, bara för att de ska 
höra språket som är så annorlunda.

– Speciellt för sexåringen är den egna bibeln 
jätteviktig. Hon vill förvara den i sitt eget rum 
och man ska minnas att läsa ur den också.

Familjen flyttade till Solf för fyra och ett 

halvt år sedan, så sexåriga Nalani är den en-
da som hunnit få en bibel från Solfs försam-
ling. Amanda tänker att det just för fyraår-
ingarna har betydelse att bli sedda och upp-
märksammade på det här sättet. 

 
Hur står sig bibelberättelserna mot andra 
godnattsagor? 
– Våra barn har alltid tyckt om att läsa själva, 
så ofta gör de så att de läser barnbibeln till-
sammans och sen läser var och en det de vill 
efteråt. Bibeln passar ju allihopa, men det är 
tråkigt för tioåringen att höra på en saga som 
sexåringen vill höra.

Barnens bibel förklarar saker på ett sätt som 
har värde också för vuxna. 

– Fast man själv hört berättelsen många 
gånger så kan man ändå tänka på ett nytt sätt 
när man läser en ny version. Man ska inte va-
ra rädd som förälder att ta upp Bibeln och lä-
sa, man kan ju faktiskt lära sig något.

Även om man som vuxen inte själv känner 
sig så hemma i Bibeln tycker Amanda Pelto-
la inte att man ska tveka att läsa för barnen.

– Man får ju tillsammans utforska det som 
står där. Inte kräver barnen att du har svar på 
alla frågor.

Barnledare 
Ebba-Stina 
Beukelman 
visar bibeln 
församling-
en delar ut. 
FOTO: SUSANN 
NABB-VORNA-
NEN
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JAKOBSTAD, KRONOBY, 
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE

Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Pedersöre prosteri utkommer varannan vecka. Ansvarig redaktör: Sofia Torvalds, sofia.torvalds@kyrkpressen.fi, 040 831 3599

PEDERSÖREPÅ 
GÅNG

Sedan tio år tillbaka har Diana Pan-
dey vikarierat som kantor i Pedersöre 
församling – men nu har hon fått fast 
tjänst i församlingen. In i det längsta 
tvekade hon – som Jakobstadsbo in-
såg hon att nya, sammanslagna Peder-
söre församling är geografiskt ganska 
utspridd, vilket kan vara utmanande.

– Första gången tjänsten var ledig 
sökte jag den inte, men sedan bestäm-
de jag att om jag får en andra chans så 
tar jag den. Jag provar på, och släng-
er mig in i jobbet och ser hur det går! 
säger hon.

På grund av olika omständigheter 

har jobbet inte blivit riktigt som hon 
tänkt sig. Av olika skäl har kantorskå-
ren i Pedersöre varit decimerad.

– Det innebär en del resande mellan 
församlingsdelarna: på lördag kan jag 
till exempel ha en förrättning i Peder-
söre och på söndag en gudstjänst i Es-
se eller Purmo. Men det har gått bra.

Tanken är att körverksamheten i de 
olika församlingsdelarna så småning-
om ska komma igång, men så långt 
har man inte kommit än.

– Tanken är att kantorerna ska få 
varsitt område att ha ansvar för, men 
eftersom vi varit decimerade har vi 
roterat och ställt upp där det behövs. 
Tack vare coronaepidemin finns det 
förståelse för det här bland försam-
lingsmedlemmarna.

Kan inte leva utan musik
Hon trivs bra med sitt nygamla jobb.

– Jag är jätteglad över alla nya kon-
takter och alla nya medarbetare! Det 
känns att vi är ett väldigt stort team 
när alla är med – nästan för stort. Men 

när vi samarbetar i mindre grupper lö-
per det väldigt bra.

Tre gamla församlingar har blivit 
en stor.

– Vi söker fortfarande vår väg. Ska 
det finnas körverksamhet i alla för-
samlingsdelar eller inte? Det kommer 
att klarna med tiden.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
– Jag hör till den kategorin människor 
som inte kan leva utan musik. Det är 
därför jag vill jobba med det! Jag gil-
lar att vara tusenkonstnär och göra 
många olika saker. Jag tror jag skul-
le bli uttråkad om jag till exempel job-
bade som instrumentlärare.

Hon känner sig i första hand som 
instrumentalist – att stå framför en 
grupp och leda en körövning har krävt 
en mognadsperiod av henne.

– Det har tagit sin tid, men nu kän-
ner jag mig väldigt trygg med kyr-
kokören. De är så vältrimmade och 
vana sångare! Och sopranerna kan 
sjunga jättehögt!

Hon är inte den som tycker om att 
stå i centrum, därför känns det inte 
alltid lätt att vara dirigent.

– Att dirigera kräver också ledar-
skapsförmåga, och förmåga att fatta 
beslut. Det är utmanande.

Hon gillar att hålla på med andlig 
musik. Hennes tidigaste starka mu-
sikminne är när hon i fem-sexårsål-
dern skulle vara brudnäbb på sin mor-
brors bröllop. Där spelades psalmen 
Gud, se i nåd till dessa två.

– Efteråt kom jag ihåg melodin och 
ville lära mig den. Det var så jag bör-
jade spela.

Numera gillar hon också att sitta vid 
orgeln, även om det till en början kän-
des utmanande för en pianist.

– Bach är bra för hälsan! Att spela 
sätter ordning på hjärnan. Det har va-
rit en sorts terapi.

Diana Pandey är tacksam över att hennes jobb som kantor gör det möjligt för henne att vara något av en tusenkonstnär. FOTO: PRIVAT

»Jag gillar att vara 
tusenkonstnär.«

Bach är bra för hälsan 
PEDERSÖRE. Diana 
Pandey, kantor i Pedersö-
re, kan inte leva utan mu-
sik. Att spela Bach är som 
terapi för henne: det sät-
ter ordning på hjärnan!

TEXT: SOFIA TORVALDS

Gift med Suraj Pandey, har två 
döttrar: Jeminah, åtta år, och Sa-
bina, fem år.
Gör på fritiden: Ser till att ha tid 
för motion. ”Ibland tar jag till flöj-
ten, mitt biinstrument.”
Drömmer om: Att ha frid och leva 
ett lugnt liv. Skulle också vilja re-
sa mer, hinna sticka och sy kors-
stygn. ”Någon gång vill jag dreja 
min egen lerkruka!”

Diana Pandey
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JAKOBSTAD Gemenskap

NYKARLEBY PilgrimsvandringarPEDERSÖRE Lunchträff

Kvinnocafé startar 8.10 
kl. 19 i Församlingscentret
Välkommen med på intressant fotokväll med 
bilder från Island och Paris tillsammans med fo-
tografen Ulrica Wiik. Kvinnocafékvällar ordnas 
av Jakobstads svenska församling under höst-
terminen två gånger. Kvällarnas program består 
av gemenskap, sång, föredrag av kvällens gäst 
och avslutas med servering och andakt. Värdar 
för kvällarna är pastor Åsa Turpeinen och kantor 
Lisen Borgmästars. Höstterminens andra kvin-
nocafékväll ordnas 12.11 kl. 19 då vi får besök av 
församlingens nya diakon Gerd Erickson.

Välkomna på 
pilgrimsvandring!
Under tre söndagar i oktober ordnar 
Nykarleby församling pilgrimsvand-
ringar ”Människa på fortsatt väg” för 
dem som gärna firar gudstjänst ute. 
Vandringen inleds med en andakt, se-
dan går vi i egen takt och paus hålls någonstans 
längs rutten. Matsäck får medtas, frivillig gåva till missionen. Söndag 
11.10 kl. 15 hålls vandringen längs Korokangvägen (ca 8 km) i Jeppo, 
söndag 18.10 samma tid på Köurusrundan i Pensala och 25.10 vid 
Klippan, Andrasjön i Nykarleby. Se närmare adresser i annonsering-
en. Alla är varmt välkomna med!

Lunch för daglediga 
Vi samlas till lunch för daglediga unge-
fär en gång i månaden. Platsen cirkulerar 
i församlingen och alla är välkomna obe-
roende av var man bor. Vi sitter glest och 
är noga med handhygienen. Onsdagen 
den 21 oktober kl. 12 träffas vi i Kyrko- 
strands församlingshem då vi har besök 
av Sofie Strandén-Backa. Anmäl dig till 
lunchen genom att senast 13.10 ringa eller 
sms:a Maria på tfn 040-3100447.

PEDERSÖRE PROSTERI
JAKOBSTAD
FR 2.10 kl. 19.00: In da House i Församlingscentrets 
ungd.utr.,Wikblad.
SÖ 4.10 kl. 12.00: Gudstjänst med små och stora i 
Pedersöre kyrka, Björkholm-Kallio, Wester, Hag-
lund-Wikström, dagklubbsbarn och -ledare med-
verkar. Utdelning av Bibel för barn åt församlingens 
5-åringar. OBS! Platsen.
SÖ 4.10 kl. 17.00: Fokus i Församlingscentret. ”Histo-
riens Gud”, Ralf Salo. Lovsång Heidi Storbacka.
TI 6.10 kl. 11.00-13.00: Jakobstads kyrka öppen för 
bön och samtal.
TO 8.10 kl. 15.00: Infosamling om skriftskola 2020-
2021 för år 2006 och tidigare födda i Pedersöre kyrka. 
OBS! Platsen. 
TO 8.10 kl. 18.00-20.00: Bön och samtal i Försam-
lingscentret.
TO 8.10 kl. 19.00: Kvinnocafé i Församlingscentret. 
Foton från Island och Paris, Ulrica Wik. Andakt Turpei-
nen, Borgmästars. Servering.
FR 9.10 kl. 19.00: In da House i Församlingscentrets 
ungd.utr., Nylund-Wentus.
SÖ 11.10 kl. 12.00: Högmässa i Jakobstads kyrka, 
Krokfors, Borgmästars. Sandbergs gudstjänstgrupp.
TI 13.10 kl. 11.00-13.00: Jakobstads kyrka öppen för 
bön och samtal.
TO 13.10 kl. 11.45-12.45: Taizé-sånger och middags-
bön i Johanneskapellet, Wester.
TO 15.10 kl. 18.00-20.00: Bön och samtal i Försam-
lingscentret.

KRONOBY
Gemensamt
SÖ 11.10 kl. 10.00: Tvåspråkig gudstjänst med Anders 
Stores avskedspredikan i Nedervetils kyrka, Sto-
re, Smedjebacka, Kungens Ungar, Mariat m.fl. Efter 
gudstjänsten kyrkkaffe i Kronoby församlingshem.

Kronoby
FR 2.10 kl. 9.30: Musiklekis för barn under skolåldern 
(med en vuxen) i Kronoby fh.
-kl. 17.30: Sportdax i idrottshallen från åk 7 och äldre. 
-kl. 19.30: Ungdomssamling i Kronoby fh, lilla salen. 
Också 9.10.
LÖ 3.10 kl. 19.00: Kronoby Sångkör jubileumskonsert i 
Kronoby kyrka.
SÖ 4.10 kl. 10.00: Familjegudstjänst i Kronoby kyr-
ka, Markus Ventin, Ellfolk-Lasén. Efter gudstjänsten 
kyrkkaffe i fh och inskrivning i skriftskolan.
SÖ 11.10 kl. 18.00: Gudstjänst i Kronoby kyrka, Kavilo, 
Ellfolk-Lasén, flöjt Ingmar Byskata. 
TO 15.10 kl 14.00: Café Söderby i Söderby bönehus 

Terjärv 
SÖ 4.10 kl. 11.00: Familjegudstjänst i Terjärvs kyrka, 
Kavilo, Borgmästars, Barnkören. Inskrivning i skrift-
skolan.
MÅ 5.10 kl. 19.00: Karasamling i Terjärvs församlings-
hem, matsalen. Jan-Erik Sandström medverkar.
TO 8.10 kl. 18.30: Missionsstugans medarbetare sam-
las i Terjärvs församlingshem, matsalen. Terese Hoxell 
från Hoppets stjärna medverkar. 

SÖ 11.10 kl. 18.00: Taizémässa i Terjärvs kyrka, Wallis, 
Borgmästars.
TO 15.10 kl. 14.00: Mässa för äldre i Terjärvs kyrka, 
Kavilo, Borgmästars. 

Nedervetil
SÖ 4.10 kl. 10.00: Familjegudstjänst i Nedervetils 
kyrka, Wallis, Smedjebacka, Dalhem, sång av dag-
klubbsbarnen. Inskrivning i skriftskolan.
-kl. 18.00: Konsert i kyrkan med Kristoffer Streng, 
Sonja Biskop, piano Stefan Jansson. Programblad. 
SÖ 11.10 kl. 10.00: Anders Stores avskedsgudstjänst i 
Nedervetils kyrka. Efter gudstjänsten kyrkkaffe i Kro-
noby församlingshem. Se under gemensamt!

LARSMO
Sö 4.10 kl. 10 Familjemässa: Boris Salo, Lassila, Fors-
man. Kyrkvärd: Sandvik, Hannula. Strömmas även via 
församlingens YouTube kanal Larsmo församling live.
To 8.10 kl. 18.30 Kvinnocafé: i församlingshemmet. 
Kerstin Mitts medverkar med vittnesbörd.
Fre 9.10 kl. 13 De äldres dag: hålls i år i församlings-
hemmet, Lassila, Forsman. Nattvard och kaffeserve-
ring. 
 - kl. 19 Orkesterkonsert i kyrkan: med Jakobstads 
Sinfonietta, fritt inträde.
Lö 10.10 kl. 19 Lördagssamling: i samarbete med In-
remissionen i församlingshemmet. Tommy Johansson, 
Kerstin Mitts och lovsångsgruppen medverkar.
Lö 10.10 kl. 19 Lördagssamling: i samarbete med In-
remissionen i församlingshemmet. Tommy Johansson 
och Kerstin Mitts medverkar.
Sö 11.10 Högmässa i kyrkan: Lassila, Wiklund, sång 
Marina Rintamäki m.fl. Strömmas även via försam-
lingens YouTube kanal Larsmo församling live.
Ti 13.10 kl. 13.30-15.00 Sorgen söker ord: en ny 
stödgrupp för sörjande startar i drängstugan. För 
mera information och anmälan ring Carina Lassila tfn 
040 868 6954.
 - kl. 18-20 Språkcafé: i huvudbiblioteket i Holm. 
Eget program för barnen. Arr: Larsmo kommunbiblio-
tek, FRK i Larsmo och Larsmo församling.
Observera: förändringar i församlingens verksamhet 
kan ske pga. coronaläget. Aktuell information finns på 
församlingens hemsida.

NYKARLEBY
Gudstjänster
Sö 4.10 kl 10 Mikaelidagens fam.gudstjänst: S:ta Bir-
gitta kyrka, Edman, Smeds, Ringwall, barnvälsignelse, 
barnkören Rejoice, skriftskolstart.
- kl 11-13 Kyrklunch: fh (KU)
- kl 12 Familjegudstjänst: Jeppo kyrka, Östman, Lönn-
qvist, barnen, efteråt kyrklunch i fh.
- kl 18 Kvällsgtj: Munsala kyrka, Östman, Lönnqvist, 
ungdomarna, skriftskolstart.
Lö 10.10 kl 18 Helgmålsbön: Jeppo kyrka, Smeds, 
Ringwall
Sö 11.10 kl 12 Högmässa: Munsala kyrka, Anders-
sén-Löf, Smeds välsignas till tjänst, Ringwall.
- kl 18 Kvällsgtj: Nkby fh, Anderssén-Löf, Ringwall

Grupper och övrigt
Sö 4.10 kl 15 Lovsång o vittnesbörd: Socklot bönehus, 
Nils o Eivor Johansson, Smeds, servering.
Må 5.10 kl 18 Kenyamissionen: Nkby fh, Anna-Pia 
Svarvar
To 8.10 kl 13 Missionsmöte: Jeppo bönehus, Brita Jern
Fr 9.10 kl 19 Höstauktion: Pensala bönehus
Sö 11.10 kl 15 Pilgrimsvandring: Jeppo, parkering vid 
Korokangvägen 1, skylt fr Nylandsvägen 534, vi går i 
egen takt, Camilla Skrifvars-Koskinen.
- kl 18 Bön o lovsång: Munsala fh, Jonas Ahlsved
Må 12.10 kl 18 Kenyamissionen: Nykarleby fh, Vester-
näs
Ti 13.10 kl 13 Missionsträffen: Nkby fh
On 14.10 kl 13 Nattvardsandakt: Jepoträffis (f.d. pensi-
onärsmatsalen), servering
- kl 18 Face to face: Jeppo fh
To 15.10 kl 13 Samtalsgrupp: för män, Nkby fh.

PEDERSÖRE
www.pedersoreforsamling.fi
Sö 4.10  kl 10 Gudstjänst: Esse kyrka, Granlund, Heik-
kilä, barnkören
- kl 10 Gudstjänst: Pedersöre kyrka, Häggblom, Pan-
dey
- kl 10 Gudstjänst: Purmo kyrka, Erikson, Östman. 
Sångare ur St Olofskören och VÄLKOMMEN med du 
sångglada, syns kl 9 i kyrkan
- kl 10 Söndagsskola: Kållby bönehus, terminsstart
- kl 14 Sammankomst: Punsar bönehus
- kl 15 Sammankomst: Flynängens bönehus, Fredrik 
Snellman
Må 5.10 kl 13 Symöte: Kållby Bönehus 
- kl 13.30 Café: Purmo kyrkhem, Benita Finne
- kl 18 Bibelsits: Ytteresse bönehus
On 7.10 kl 9.30 KaraKafé: startat i Kyrkostrands förs.
hem, varje onsdag.
To 8.10 kl 19.30 Bibel och bön: Forsby bykyrka 
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HAN SJÖNG ofta som barn. Även när han 
skulle sova och när han kanske helst inte 
skulle sjunga.

Visst tyckte föräldrarna om att han sjöng, men 
ibland blev det bara för mycket av det goda.

Så en gång fick de nog och sade till honom: 
”Nu måst dy vaa tyst!” Då lär den lilla pojken 
ha svarat: ”Om ja int får sjong så sprikkä ja!” 
Den lilla pojken var naturligtvis jag. Vad som 
hände sedan vet jag inte, men sången har jag 
aldrig lämnat.

Musik och sång är en del av vår vardag, oav-
sett om vi säger oss vara musikaliska eller inte. 
Vi dras med i en rytm, vi blir nostalgiska av en 
melodi, vi blir spralliga av ett visst musikstycke, 
vi fylls av energi av en viss stämning.

JUST NÄR de musikaliska planeringarna var 
som mest intensiva klipptes allting av, i prin-
cip över en natt.

Vi blev alla lika handfallna. Ingen visste vad 
som skulle hända.

Men det räckte inte länge förrän olika virtu-
ella sångprojekt började synas på nätet. Folk 
kände att de måste få sjunga, abstinens hade 
uppstått. Webbsändningar blev en vardag.

Sångens, musikens och kulturens kraft är 
enorm. Men ännu är det inte helt lätt att utö-
va det naturligt.

Att sjunga kan nämligen vara en smittorisk. 
Men hur är det möjligt? frågar man sig. Jo, när 
man andas flyger partiklar ur munnen och när 
man artikulerar flyger saliv. Men å andra sidan 
så bildas det endorfiner i kroppen vid sång, man 
blir positiv, avslappnad, glömmer dagens pro-
blem och framför allt jobbar man med krop-
pen och andningen. På så sätt är sången bra 
både för den mentala och den fysiska hälsan.

Som världsläget är nu behöver vi stunder då 
vi har möjlighet att drömma oss bort, glömma 
allt det som gör att vi känner oss otrygga. Det 
är här sången och musiken kommer in som en 

viktig terapeutisk aspekt. Det bevisar de många 
avhandlingar och undersökningar som gjorts 
i ämnet.

Kyrkan har med sitt budskap givit människor 
trygghet och tröst genom alla tider. Och även 
glädje och gemenskap. Men även här hände det 
som inte skulle få hända, kyrkor stängdes. An-
talet personer som fick komma in i kyrkorna 
begränsades. I stället blev sändningar på nätet 
normala. Restriktioner även idag gör att endast 
ett visst antal personer får komma in. Sången 
bantades ner. Lovsången blev svagare, åtmins-
tone volymmässigt. Allt på grund av viruset.

I EN sång av Ida Möller sjunger vi: ”Låt ald-
rig lovsången tystna. Låt den finnas kvar.”

Sången förenar oss. Sången ger glädje och 
styrka. 

Vi ska sjunga om Mikaelidagens budskap, 
änglarna som finns med oss, som hjälper och 
skyddar oss och ger trygghet i tillvaron.

Vi ska sjunga om Ordet som går ut Över berg 
och dal. Vi ska sjunga om kärleken som fören-
ar oss, både mänskligt och andligt. Vi ska ald-
rig låta lovsången tystna.

LARSMO Musik

Orkesterkonsert 
i Larsmo kyrka
Larsmo kyrka gästas fredag 9.10 kl. 19 av Jakob-
stads Sinfonietta, som framför konserten Unga 
klassiker. Dirigent är Erik Nygård och solist Jen-
ny Sandelin. På repertoaren står klassiska verk av 
Haydn, Sibelius, 
Mendelssohn, Elgar, 
Verdi och Cosenza. 
Fritt inträde. 
Arr: Jakobstads  
Sinfonietta.

Bill Ravall är kantor i Pedersöre församling, diplomsångare och sångpedagog.

KOLUMNEN

»Sången är bra både för 
den mentala och fysiska 
hälsan.«

BILL RAVALL

Fr 9.10 kl 18 K12: Fyren, Esse 
Lö 10.10 kl 9 Pilgrimsvandring för kvinnor: Till 
Fors-Jannes stuga, 11 km. Start från gravgården i Esse. 
Egen matsäck! Frågor tfn 040-3100454 Monica
- kl 19 Bibelhelg: Vid Mästarens fötter, Ytteresse böne-
hus, Granlund, Samuel Erikson, sång Lutherkvintetten
- kl 19 Kvällsmöte: Lövö bönehus, efteråt bönhusför-
eningens årsmöte. Häggblom, Yvonne Löf, Åsa Häst-
backa-Barkar
Sö 11.10 kl 10 Högmässa: Pedersöre kyrka, Häggblom, 
Heikkilä, söndagsskola i sakristian
- kl 10 Söndagsskola: Purmo kyrkhem, terminsstart
- kl 12.30 Gudstjänst: Åvist bykyrka, Österbacka, 
Östman
- kl 14 Bibelhelg: Vid Mästarens fötter, Ytteresse böne-
hus, Häggblom, Magnus Dahlbacka. Lovsångsgrupp. 
- kl 14 Sammankomst: Punsar bönehus
- kl 15 Sammankomst: Flynängens bönehus, Torvald 
Hjulfors
- kl 18 Högmässa: Esse kyrka, Österbacka, Östman, 
manskören
- kl 18 Andakt och årsmöte: Lepplax bykyrka, Hägg-
blom
Må 12.10 kl 13 Symöte: Forsby bykyrka
- kl 13.30 Symöte: Sundby byahem
- kl 19.30 Salamu: Åvist bykyrka. Kaffe/te kokas, ta 
med eget dopp
Ti 13.10 kl 13.30 Symöte: Åvist bykyrka 
On 14.10 kl 18 Ungdomssamling: Purmo prästgård
- kl 18.30 Esse församlingskör: övning i kyrkan, för 
radiogudstjänst 31.10
On 21.10 kl 12 Lunch för daglediga: Kyrkostrands förs.
hem, gäst Sofie Strandén-Backa. Anm. senast 13.10 till 
Maria, 040-3100447.

Låt aldrig 
lovsången 
tystna
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F
ör åtta år sedan hade Sofia 
Sundström med familj pre-
cis flyttat till Lepplax. Sön-
dagsskolan där hade en jätte-
stor barngrupp, och det behöv-
des en hjälpledare vid sidan av 

de två som redan lovat ställa upp, eftersom 
gruppen var så stor. Ville hon vara med?

– Jag funderade en stund, och sedan tack-
ade jag ja. Jag är kristen och vi hade barn 
som gick i söndagsskolan, så jag ville hjäl-
pa till och bära mitt ansvar.

Hon gick själv i söndagsskola när hon var 
liten. Hon har inga klara minnen från den 
tiden – men nog ett känslominne av att kän-
na sig trygg.

– Jag gick i söndagsskola i det lilla, trånga 
bönehuset i Esse. På den tiden var det läx-
förhör i söndagsskolan – ibland skulle vi lä-
sa högt ur Bibeln och det minns jag var jät-
tespännande!

Den stora gruppen söndagsskolbarn i 
Lepplax är i dag indelad i två grupper. Barn i 
årskurserna fem till sju har inte söndagssko-
la utan fredagsskola på fredag kväll.

– Där är programmet ganska fritt, det är väl-
digt god uppslutning och trevlig stämning. 
När barnen går ut fyran får de en egen bibel, 
och den får de ta med sig till fredagsskolan.

I fredagsskolan diskuterar de olika teman, 
lär sig slå upp i Bibeln, sjunger och ber – och 
diskuterar frågor ur frågelådan.

– Det är en låda med lås på. Man får ano-
nymt skriva frågor, sätta dem i lådan, och 
dem tar vi sedan upp. I höst har vi till exempel 
pratat om ångest och hur det känns, en annan 
fråga som ofta kommer upp är mobbning.

De diskuterar också sex och porr.
– Det känns kanske som att det är tidigt att 

ta upp sådana frågor, men alla barn har mo-
biler idag och ser mycket som väcker frågor.

En klippa att bygga på
Barn från tre år och upp till fjärde årskurs 
samlas i stället till söndagsskola. Över hund-
ra barn är inskrivna – det blir trångt! Bykyr-
kan i Lepplax är liten så det finns ingen möj-
lighet att till exempel pyssla.

– Vi vill inte heller flytta till ett stort böne-
hus – det ger en samhörighetskänsla att sitta 
i en liten bykyrka.

På grund av coronaepidemin har de yng-

Hon sår och vattnar
PEDERSÖRE. Sofia Sund-
ström hoppas att hon som 
söndagsskolledare ska kunna 
bygga en klippa för barnen att 
stå på när det stormar i livet.
 
TEXT: SOFIA TORVALDS 
FOTO: AXEL SUNDSTRÖM

re barnen delats upp i två grupper, vilket be-
tyder att de yngsta barnen samlas varannan 
söndag och skolbarnen varannan.

– Vi tänder ljus och sjunger sånger och ber 
tillsammans – och så går vi igenom en bibel-
berättelse med hjälp av flanellografen.

JAKOBSTAD, KRONOBY, 
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE

Varför tycker du att det är viktigt med sön-
dagsskola?
– Vi vill förstärka trons grund, den klippa som 
barnen ska bygga på. Det är en enorm trygghet 
för barnen att det finns något som är sant, nå-
got som håller. Grunden byggs ju i hemmen, 
men vi kan vara ett stöd, och vi kan kanske 
också vara de som sår ett litet korn som nå-
gon gång börjar växa.

Att vara söndagskolledare har gett också 
henne själv mycket.

– Via söndagsskolan dras jag själv till Guds 
ord! Vi har ju olika teman, och jag måste för-
bereda mig. Det har fört mig själv närma-
re Herren.

»Vi kan 
så ett 
litet 
korn.«

Gör: Jobbar som sjukskötare på serviceboendet Pedersheim, 
är också söndadsskolledare i Lepplax.
Familj: Man och fem barn, av dem är fyra i livet. Den äldsta är 
sjutton år och den yngsta fyra.
Gör på fritiden: Stickar och motionerar.

Sofia Sundström

Under de åtta år Sofia Sundström 
lett söndagsskolan i Lepplax tycker 
hon att barnen blivit frimodigare. 
De vågar önska sånger – och när 
man ska tända ljus blir det tävling 
om vem som får uppgiften.
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DOMPROSTERIET
AGRICOLA
Sö 4.10 kl. 10: Högmässa i Liljendal 
kyrka 
kl. 13: Familjemässa i Pernå kyrka 
kl. 18: Gudstjänst i Sarvsalö kapell 
Sö 11.10 kl. 10: Högmässa i Lappträsk 
kyrka 
kl. 13: Högmässa i Lovisa kyrka  
Länkar till våra andakter: hittas på vår 
Facebooksida. Du hittar oss på hemsi-
dan www.agricolaforsamling.fi, på Fa-
cebook och Youtube: Agricola svenska 
församling och på Instagram: @agrico-
lasvenskaforsamling.

BORGÅ
Sö 4.10 KL. 12.15: Högmässa i Domkyr-
kan; prästvigning.
KL. 15: Konfirmationsmässa i Domkyr-
kan, Pellinge 1 B
Må 5.10 och 12.10 kl. 9.15–11: Famil-
jeträff ordnas utomhus. Vi träffas vid 
Domprostgården och går till Borgback-
en. Egen matsäck med om du vill. Vi 
bjuder på saft och kex. 
KL. 10: Motion och Mission; promenad för 
missionens Barnens Bank. Kortare eller 

längre promenad. Frivillig avgift till mis-
sionen. Start från Kiva café, Ågatan 9-13
KL. 13:  Sjömansmissionen samlas i 
Café Ankaret 
Ti 6.10 och 13.10 kl. 12: Lunch med an-
dakt i finska församlingshemmet.
On–to kl. 10-13: Café Ankaret är öppet, 
Runebergsg. 24.
On 7.10 kl. 13.30: Mariakretsen i musik-
rummet, Runebergg. 24.
kl. 17: Missions- och bibelkväll i Café 
Ankaret; besök av Anna-Lena Särs som 
berättar om sitt arbete i Senegal. Rune-
bergg. 24.
Sö 11.10 KL. 10: Gudstjänst i S:t Olofs 
kapell, Pellinge
KL. 12.15: Högmässa i Domkyrkan. 
Färdtjänst.
Kl. 13.30: Missionslunch i Finska för-
samlingshemmet, Lundag. 5.
KL. 15: Konfirmationsmässa i Domkyr-
kan, Pellinge 2 A
KL. 15: Dövas mässa i kapell på Lunda-
gatan 5, vån. 4, Maria Lindberg, Janne 
Rissanen. Kyrkkaffe i festsalen kl. 16-17.
KL. 15: Konfirmationsmässa i Domkyr-
kan för konfirmanderna Pellinge 2 A.
Ti 13.10 kl. 13: Väntjänstvännerna sam-
las i Café Ankaret. 
To 15.10 kl. 13.30: Missionskretsen i 

Musikrummet, Runebergg. 24.
KL. 14-15: Utegruppträff på Folkhälsans 
Kvartersklubb. Vi sitter ute på terrassen, 
umgås med kaffe och dopp eller går på 
tur i naturen; Alexandersbågen 12. Föl-
jande datum: 29.10. Gruppledare: Irina 
040 512 5082, Asta 050 374 1804. 
kl. 18: Jakten på Bibeln, stora salen, 
Runebergsg.24; Jakten leds av värdpa-
ret Marina Henning och Johnny Holm-
berg. Inledare är Erik Vikström.  
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.

Lö 3.10 kl. 18: Oktobermånadens idyll. 
Konsert i Sibbo kyrka som ingår i mu-
sikfestivalen Sibbo toner. Sibbo Toners 
festivalensemble, Petri Kumela, gitarr, 
dirigent Tapio von Boehm. Läs mer på 
www.sipoonaanet.fi/sv.
Sö 4.10 kl. 12: Högmässa i Sibbo kyrka. 
On 7.10 kl. 10: Andakt/Hartaus. Två-
språkig andakt i Söderkulla kyrka med 
Sibbo svenska församling och Sipoon 
suomalainen seurakunta. En av våra 
diakoner finns på plats så du kan lätt 
boka tid för ett längre samtal. Minns att 
hålla säkerhetsavstånd, speciellt inom-
hus. Vid symptom av eventuell covid-19 
hålls vi hemma.
On 7.10 kl. 12: Musikandakt i Sibbo kyrka. 
Sö 11.10 kl. 12: Högmässa i Sibbo kyrka.
Sö 11.10 kl. 18: Kvällsmässa i Söderkulla 
kyrka. Ida Granfelt, kyrkvärd, Jakob 
Erdman, predikan. Patrik Frisk och Isa-
bella Munck medverkar.
Må 12.10 kl. 19: Vikings veranda i Präst-
gården.
On 14.10 kl. 10: Andakt/Hartaus i Sö-
derkulla kyrka.
On 14.10: Ingen ungdomssamling i Käl-
laren.
To 15.10: Ingen Torsdagsklubb i Söder-
kulla kyrka.

PROGRAMMET
under tiden 1–15.10

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

I DIN FÖRSAMLINGPÅ 
GÅNG

Änglarnas dag
På den söndag som tillägnas alla änglar är det på många håll en 
tradition att speciellt välkomna både små och stora till kyrkan.

Mikaelidagen, söndag 4 oktober.

Klockan 12.15 i Esbo domkyrka: Gudstjänst med 
små och stora på Mikaelidagen. Dagklubbarna med-
verkar.
Klockan 12 i Grankulla kyrka: Mikaelidagens radiera-
de familjegudstjänst. Mammakören Änglaklang.
Klockan 12 i Kyrkslätts kyrka: Mikaelidagens famil-
jemässa.
Klockan 10 i Ekenäs kyrka: Familjekyrka för alla åld-
rar och dopträdsinvigning.
Klockan 10 i Ingå kyrka: Mikaelidagens familjekyrka.
Klockan 14 i S:t Petri kyrka, Sjundeå: Familjeguds-
tjänst med änglatema.
Klockan 12 i Virkby kyrka: Mikaelidagens familje-
gudstjänst.
Klockan 12 i Pargas kyrka: Mikaelidagens familje-
mässa. Änglapyssel och servering i församlings-
hemmet samt utdelning av Barnens bibel till alla 
4-åringar. 
Klockan 11 i Nagu kyrka: Mikaelidagens familjemässa.
Klockan 12 i Åbo domkyrka: Högmässa. Egen barn-
predikan med Jånna Koivunen. Dagklubbsbarn, en 
del av ÅSFs barnkör och gudstjänstgrupp Rut med-
verkar.
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HELSINGFORS  
PROSTERI

JOHANNES
Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12 
www.helsingforsforsamlingar.fi/jo-
hannes
Gudstjänster 
Gudstjänst: söndagar kl. 10 på Heikas-
vägen 7. 
Högmässa: söndagar kl. 12 i Johan-
neskyrkan. Konfirmation i samband 
med högmässan 11.10. 
Veckomässa: onsdagar kl. 18 i Gamla 
kyrkan.
Gemenskap
Träffpunkt för daglediga: tisdag 6.10 kl. 
13 i Högbergssalen. Vi umgås, dricker 
kaffe och behandlar olika teman.
Drop-in-café: tisdag 13.10 kl. 12–13.30 i 
Johanneskyrkans krypta. Vi inleder med 
middagsbön i kyrkan kl. 12, efter det är 
caféet öppet för alla fram till 13.30.  
Diakoniträff: torsdagar kl. 13–14.30 i 
kabinettet på Casa Mare, Gyldénsvägen 
6, Drumsö. Diakoniträffen startar på ny 
plats med lunch, samtal och gemen-
skap. Anmälan till Karin Salenius. Läs 
mer i puffen på nästa uppslag! 
Samtalsgruppen Bibel, tro & tvivel: 
måndag 12.10 kl. 18–20 i Hörnan. Grup-
pen är till för dig som vill läsa, diskutera 
och möta andra människor. Ledare är 
Christina Korkman och Gunvor Frände. 
Barnfamiljer 
Församlingen erbjuder musiklek, ba-
byrytmik, öppen dagklubb och famil-
jekvällar för barn i åldrarna 0–5 år. Mer 
information om alla grupper hittar du på 
vår hemsida. Barngrupperna har höst-
lov 15–16.10. Om du har frågor kontakta 
tf. ledare för barnverksamheten Helena 
Hollmérus (helena.hollmerus@evl.fi).
Musik
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla 
kyrkan. 
Doktorskonsert: onsdag 7.10 kl. 19 i 
Johanneskyrkan. Marianne Gustafs-
son-Burgmann, orgel. Fritt inträde.   
Allsångskvällen Håll masken: torsdag 
1.10 och 15.10 kl. 18.30–20 i Johan-
neskyrkan. Allsångskväll för nya och 
gamla körsångare. Vi sjunger mellan 1 
och 1,5 timme. Varje gång har vi ett nytt 
tema. 
Furahakören: 10.10 kl. 10–14 i körsalen. 
Nya och gamla körsångare är välkomna 
på körövning! Dirigenter är Fiona Chow 
och Anna Maria Böckerman. Kören har 
medlemmar i hela Borgå stift och är 
inriktad på mission. 
Ungdomar & unga vuxna  
Anmälningen till skriftskolan 2021: är 
öppen i oktober. Du hittar anmälnings-
formuläret genom att klicka på bilden 
med texten ”Skriftskola anmälning 
2021” på vår hemsida.
Följ @johannesungdom på Instagram. 
Du kan också kontakta ungdomsar-
betsledare Ninni Grönroos.
Öppet hus för ungdomar: torsdagar kl. 
15–20 i Hörnan. Kom som du är eller ta 
med en vän!
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!
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 .
Familjelördag: i Matteuskyrkan lördagen 
3.10 kl. 10-13. Musiklek för 0-4 -åringar 
i kyrkan kl. 10. Kl. 11 leder musikledare 
Daniela Strömsholm även barnkör för 
skolbarn i årskurserna 1-3. Välkommen 
att leka, spela, pyssla och ha en rolig 
förmiddag tillsammans med hela famil-
jen och församlingens hjälpledare och 
anställda. Det bjuds även på lunch för 
frivillig avgift. Välkommen med!
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! Popkören 
för årskurs 4-7 samlas i Matteuskyrkan 
tisdagar kl. 15-30. Kom med och sjung 
med musikledare Daniela Strömsholm. 
Mera info av daniela.stromsholm@evl.fi .
Natt i kyrkan: för dig som går i åk 3-4 
i Matteuskyrkan 9-10.10. Kom med 
på en kul kväll i Matteuskyrkan! Roligt 
program, mysig samvaro och en natt i 
kyrksalen. Anmäl dig till Catarina Bär-
lund-Palm senast 5.10, catarina.bar-
lund-palm@evl.fi eller 050-380 3936.
Vuxenverksamhet
Stickklubben: samlas i Matteuskyrkan 
torsdagen 8.10 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 Matteuskyrkan torsdagarna 1.10 och 
15.10 kl. 11-12.30. Gemytlig samvaro, 
kaffe och goda diskussioner.
Lunchkonsert: i Matteuskurkan onsda-
gen 7.10 kl. 13. Kom och njut av trevlig 
husmanskost i restaurangen Waste & 
Feast, efter lunchen njuter vi tillsam-
mans av en konsert i kyrkan. Kantor 
Niels Burgmann och musiker Daniela 

Strömsholm uppträder. Diakoniarbetare 
Mari Johnson är värd. Tema för kon-
serten är När löven faller. Konserten är 
gratis. 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: kl. 10.  
4.10, 11.10 ¯ylin. Söndagsskola för barn. 
Högmässa i Åggelby gamla kyrka: Sön-
dagar kl. 12. 4.10 ingen gudstjänst, 11.10 
¯ylin
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 festguds-
tjänst tillsammans med Oulunkylän 
seurakunta i Petruskyrkan. Daniel Björk, 
Raivo Savik, körerna Petrus Vokalensem-
ble och Adoramus, solister Hannu Leski-
nen 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. Ingen musiklek och kör under 
höstlovet v. 42.
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
Andakt varje tisdag: Starta dagen med 
morgonandakt i Petruskyrkan kl.9 varje 
tisdag tillsammans med lärjungaskolan 
Transform. ingen andakt under höstlo-
vet v. 42. 
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 13.10 kl. 19. Två-
språkig förbönsgudstjänst i Munksnäs 
kyrka. Obs! Ny plats. Bengt Lassus. 

Barnpassning ordnas. Sänds digitalt 
på Petrus facebook. Förbönstelefonen 
öppen må kl. 14.30-16.30, ons kl. 18-
20, 09-23407171. Du kan även sända 
böneämnen per post och e-post, kon-
taktuppgifter ovan.
Bibeleftermiddag: 7.10 kl. 13 i Pet-
ruskyrkan.  Bibelundervisning, bön och 
kaffe. Stig-Olof Fernström.
Gemenskap
Dagscafé: Andakt, kaffe och litet pro-
gram 13.10 kl. 13. Missionslotteri, ta 
gärna med små vinster. Jämna veckors 
tisdag i Petruskyrkan. Mer info av dia-
konissan Bodil Sandell 0503803925
Samtalsgrupp för män: 12.10 kl. 19 i Pet-
ruskyrkans övre sal. Vi diskuterar aktuel-
la teman, ber och umgås tillsammans.
Petra-fukost: 10.10 kl. 10-12 i Pet-
ruskyrkans övre sal. En skön frukost för 
alla kvinnor! Bli inspirerad av Ester Lau-
rell som berättar om sin resa och om 
projektet som tog fram pilgrimsleden St 
Olav Waterway. 
Körer
Lovsångsgruppen: 13.10 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
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.
Fokus-församlingshelg: Välkommen 
med på en helg tillsammans med för-
samlingen! Under helgen kommer vi att 
prata om de fem tjänstegåvorna och 
bli inspirerade av vad Gud har för oss! 
Helgen kommer bestå av en variation 
av att träffas i mindre grupper i hem-
församlingarna, digitalt och om läget 
tillåter träffas vi också tillsammans i 
kyrkan. Mer info på facebook och hem-
sidan. Pris 15€.
Missionär Anna-Lena Särs: besöker 
lärjungaskolan Transform 8.10 kl. 13 och 
berättar om sitt arbete inom den luth-
erska kyrkan i Senegal. Öppet tillfälle. 
Servering. Petruskyrkan.

DEUTSCHE GEMEINDE
So 4.10 um 11 Uhr: Familiengottesdienst 
mit Pastor Hans–Christian Beutel, Pastor 
Matti Fischer, und dem Kindergarten.

OLAUS PETRI
Lö 3.10 kl 18: Musikandakt med Olli 
Saari, orgel.
Sö 4.10 kl 11: Högmässa med Timo 
Viinikka och Olli Saari. Oktett ur Olaus 
Petrikören medverkar.
Lö 10.10 kl 18: Musikandakt med Juve-
nalia kören, dir. Matti Järvinen.
Sö 11.10 kl 11: Högmässa med Timo Vii-
nikka 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.

HELSINGFORS
40-årsfest
Festgudstjänst 4.10 kl. 12: 
Petruskyrkan fyller 40 år vilket 
firas med en festgudstjänst 
tillsammans med Oulunkylän 
seurakunta i Petruskyrkan. 
Daniel Björk, Raivo Savik, kö-
rerna Petrus Vokalensemble 
och Adoramus, solister Hannu 
Leskinen och Jaana Hoving 
medverkar. Delar av kantor 
Peter Hillis kantat framförs.
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MELLERSTA  
NYLANDS PROSTERI

ESBO
Lö 3.10. Esbo domkyrka kl. 10: Konfir-
mation, Solvalla 6.*
Sö 4.10. Esbo domkyrka kl. 12.15: 
Gudstjänst med små och stora på Mi-
kaelidagen. Dagklubbarna medverkar.
Lö 10.10. Esbo domkyrka kl. 10: Konfir-
mation, Houtskär.*
Sö 11.10. Esbo domkyrka kl. 12.15: En 
sånggrupp från EsVoces medverkar. 
*Antalet gäster är begränsat vid högm. 
med konfirmation.
Konfirmandverksamheten 2021: Alla 
medlemmar i Esbo svenska församling 
som är födda år 2006 har fått ett brev 
hem. Mer information och elektronisk 
anmälning 12–31.10.2020 på esbofor-
samlingar.fi/kom-med/skriftskola. OBS! 
Ingen snabbhetstävling, alla anmäl-
ningar som kommit in inom utsatt tid 
behandlas på samma sätt!
Familjeklubbar: 
Sång och lek i Sökö kapell varje tisdag, 
Esbo domkyrkas församlingsgård varje 
onsdag, Imse-Vimseklubben i Mattby 
kapell varje torsdag, Köklax kapell varje 
fredag, kl. 9.30–11.30. 
Andakt, sångstund, samvaro, diskus-
sioner, pyssel. Möjlighet att äta med-
havd lunch/mellanmål. Vi bjuder på 
kaffe, te och något smått ätbart. Kläder 
enligt väder, klubbarna kan också hållas 
utomhus. Klubbarna är gratis, ingen för-
handsanmälan.
Samlingar för daglediga i alla åldrar: 
”Gud i vår vardag” är temat för höstens 
samlingar. Tillsammans delar vi tankar, 
erfarenheter och funderingar. Både själ 
och kaffetand blir omskötta. Vi träffas 
i Olars kyrka, svenska sidan, ti 6.10, 
Träffdax i Köklax kapell ti 6.10, Södrik 
kapell on 7.10, Karabacka kapell to 8.10, 
Köklax kapell ti 13.10, kl. 13–14.30.
Läger för vuxna: Hvittorp 23–25.10. Vi 
njuter av det vackra Hvittorp med dess 
underbara natur och tankar energi in-
för vintern. Pris: 60 €/esbobor, 100 €/
övriga. Möjlighet att få frikort, kontakta 
diakonin innan lägret börjar. Anmälning 
senast 14.10: diakoni.esbosvenska@
evl.fi eller Ann-Christine Wiik, 050 597 
3313.
Symamsellerna: Vita huset, Prästgårds-
gr. 1, ti 13.10 kl. 16–19. Intresserad av en 
ny hobby? Vi är ett gäng damer som 
stickar, syr och virkar för mission och 
internationell diakoni. Vi samlas varan-
nan tisdag. Vi bjuder på kaffe/te, men 

ta med egen vägkost. Det finns en plats 
ledig just för dig, välkommen!
Ny sorgegrupp: Sökö kapell on 14.10 kl. 
18.30. Välkommen att bearbeta din sorg 
efter en älskad människa! Sorgen kan 
vara en följd av en människas bortgång 
eller en skilsmässa, men den kan också 
vara en konsekvens av någon annan 
form av förlust. Följande träffar 21.10, 
28.10, 4.11 och 11.11. Ledare är Heidi 
Jäntti. Avslutning med en ”Sjung sor-
gen”-kväll on 18.11 kl. 18.30 med artis-
terna Carita Holmström & Martina Roos, 
psykoterapeuten Benita Söderström 
och prästen Heidi Jäntti i Olars kyrka, 
svenska sidan. Ingen förhandsanmälan. 
Mer info: 040 531 1046, heidi.jantti@
evl.fi
Diakonin stöder och hjälper: Vi är 
inte så farliga – ta modigt kontakt: 
Ann-Christine Wiik, 050 597 3313, 
ann-christine.wiik@evl.fi, Taina Sand-
berg, 040 547 1856, taina.sandberg@
evl.fi, Nina Wallenius, 050 432 4323, ni-
na.wallenius@evl.fi. Du kan också boka 
telefontid på webben: https://asiointi.
espoonseurakunnat.fi/home. Vänligen 
notera att den öppna mottagningen är 
stängd t.o.m. 31.12.2020. 
Kundbetjäning t.o.m. 31.12 endast per 
telefon och elektroniskt: 
Esbo svenska församlings kansli, 09 
8050 3000, esbosvenskaforsamling@
evl.fi, må–fre kl. 9–13. Esbo regioncen-
tralregister, 09 050 2600, keskusrekis-
teri.espoo@evl.fi, Esbo församlingars 
bokningstjänster, 09 8050 2601, va-
rauspalvelut.espoo@evl.fi, Esbo förs. 
begravningstjänster, 09 8050 2200, 
hautatoimisto.espoo@evl.fi, må–ti 
kl. 9–15, on–to kl. 9-12, fre stängt.
Förändringar i verksamheten kan före-
komma. Mer info: esboforsamlingar.fi 
och sociala medier.

GRANKULLA
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.
To 1.10 kl. 10-11: Lovsångs- och för-
bönsgrupp i övre brasrummet, Catheri-
ne Granlund.
Fr 2.10 kl. 17.30: Litet eftermiddagsspel 
i Grankulla kyrka. Musikinstitutets yngre 
stråkinstrumentalister. Fritt inträde.
Kl. 19.15: Litet kvällsspel i Grankulla kyr-
ka. Musikinstitutets äldre stråkinstru-

mentalister. Fritt inträde.
Kl. 18-20: Unga vuxna i Klubb 97, Mar-
len Talus.
Sö 4.10 kl. 12: Mikaelidagens radierade 
familjegudstjänst, Ulrik Sandell, Danie-
la Hildén, Heli Peitsalo. Mammakören 
Änglaklang. Kyrklunch i övre salen.
Kl. 18: Appassionata - vid Beethovens 
rötter. Konsert i Grankulla kyrka. Ris-
to-Matti Marin, piano. Fritt inträde, 
programblad 10€ till förmån för Kyrkans 
Utlandshjälp. 
Ti 6.10 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. Missio-
när Anna-Lena Särs från Senegal.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig men-
talvårdsgrupp i Sebastos, Catherine 
Granlund.
Kl. 18: Graziakören i kyrksalen, Heli 
Peitsalo.
On 7.10 kl. 14: Kyrkosyföreningen i övre 
salen.
Kl. 17.15: Familjekväll i övre salen. Da-
niela Hildén och Heli Peitsalo.
To 8.10 kl. 10-11: Lovsångs- och för-
bönsgrupp i övre brasrummet, Catheri-
ne Granlund.
Fr 9.10 kl. 19: Ungdomskväll i Klubb 97, 
Marlen Talus.
Sö 11.10 kl. 12: Högmässa, Daniel Ny-
berg, Barbro Smeds. Helekören, dir. 
Raisa Rangell medverkar. Kaffe i nedre 
brasrummet.
Må 12.10 kl. 18-18.30: Måla ur Bibeln i 
övre brasrummet. Bildskapande utgå-
ende från ett bibelställe tillsammans 
med diakoniassistent Karin Nordberg.
18.30: Kvällste
18.45-20: Bibelstudium och samtal 
kring samma tema tillsammans med 
kyrkoherde Ulrik Sandell. Det går bra att 
delta antingen i någondera eller båda 
passen! 
Ti 13.10 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. 18: Graziakören i kyrksalen, Heli 
Peitsalo.
On 14.10 kl. 14: Kyrkosyföreningen i övre 
salen.
To 15.10 kl. 10-11: Lovsångs- och förbö-
negrupp i övre brasrummet, Catherine 
Granlund.

KYRKSLÄTT
Församlingens mässor
Lö 3.10 kl. 12: Slöjdgruppen träffas i 
smedjan, Gamla Kustvägen 86. Vi job-
bar i trä och målar på trä. Gamla och 
nya deltagare välkomna. Det ryms fler 
med i gruppen.
Lö 3.10 kl. 10-14: Ellen öppet för still-
het, samtal och andakt
Sö 4.10 kl. 12: Mikaelidagens familje-
mässa i Kyrkslätts kyrka
Må 5.10 kl. 13:30-15:30: Seniorgruppen 
varannan vecka på Mikaeligården
Ti 6.10 kl. 10-11: Diakonins vardagsrum 
varannan vecka i Masaby kyrka
Ons 7.10 kl. 10-13: Avigt och rätt varje 
vecka på Mikaeligården
Fr 9.10 kl. 18: Tvåspråkig regnbågsmäs-
sa i Masaby kyrka
Lö 10.10 kl.10-15: Familjedag på Ellen. 
Föreläsning för föräldrar om “gränser är 
kärlek” av rådgivningens familjehand-
ledare Kirsi Hann, kl.10.30. Barnen kan 
leka med Jenny och Ela under föreläs-
ningen.
Ti 13.10 kl. 10-11: Diakonins vardagsrum 
varannan vecka i Veikkola församlings-
hem
To 15.10: Sista anmälningsdagen till 
Kvinnodygnet på Räfsö 23-24.10.
Sö 11.10 kl. 12: Mässa i Kyrkslätts kyrka
Mera information: hittar du på hemsi-
dan.
Kyrkoherdeämbetet: betjänar under 
coronaepidemin per telefon eller epost 
må-to kl. 9-15. Fredagar stängt. Tel. 
040 350 8213. Epost: kyrkslatts.svens-
ka.forsamling@evl.fi.
www.kyrkslattsforsamlingar.fi

VANDA 
SÖ 4.10 kl. 10: Högmässa-  Pensio-
närernas kyrksöndag och de gamla 
psalmernas högmässa, Helsinge kyrka 
S:t Lars, Kyrkov. 45, M. Fagerudd, A. 
Ekberg. Välkommen efter högmässan 
på kyrkkaffe i Prostgården.
SÖ 11.10 kl. 10: Högmässa, Helsinge 
kyrka S:t Lars, J. Juntumaa, A. Ekberg.
SÖ 11.10 kl. 12: Mässa i Taizéanda, Vir-
ta-kyrkan/Pikku-Kuohu, Råtorpsv. 8, 
A. Paavola, A. Ekberg.
Våra högmässor: från Helsinge kyrka S:t 
Lars kl. 10 strömmas via församlingens 
YouTube kanal. 
Ungdomskväll: onsdagar kl. 18, Bagar-
stugan, Kurirv. 1
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.

RASEBORGS  
PROSTERI

EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Sö 4.10:
- Kl. 10: Familjekyrka för alla åldrar 
och dopträdsinvigning i Ekenäs kyrka. 
Edman, Lindström, Aittola, Österberg, 
Nylund.
- Kl. 10: De gamlas kyrksöndag med 
högmässa i Tenala kyrka och festligt 
kyrkkaffe i församlingshemmet efteråt. 
Skjuts från Bromarv, kontakta Carita, 
tfn 040-5729510. Westerholm, Englund, 
Lindroos.
- Kl. 12: Innerlighetens mässa i Snap-
pertuna kyrka. Snappertunakören och 
Ekenäs kyrkokör, Yliportimo, Nygård.
- Kl. 10: sänds en bandad gudstjänst 
i Youtubekanalen Ekenäsnejdens för-
samling, som nås via en länk på för-
samlingens webbplats startsida.

KYRKSLÄTT
Kvinnodygn – för 
kvinnor mitt i livet!
Kom med till natursköna Räfsö 
23-24.10: för ett dygn med god 
mat, bastu, program och trev-
ligt umgänge. Helpension 45€/
person. Start från Motaleff på 
fredag kväll och tillbaka på lördag 
eftermiddag. Elektronisk anmälan 
öppen fram till 16.10.2020, an-
mälningslänken hittas på försam-
lingens hemsida och på facebook. 
Begränsat antal platser.

Tilläggsinfo: jenny.airaksinen@
evl.fi, 050 376 1488
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Ti 6.10:
- Kl. 11-13: Missionskretsens köttsoppa 
för missionen i Tenala förs.hem, 5€/
person.
On 7.10:
- Kl. 16: Församlingsträff med knytkalas 
i Tenala förs.hem. Wille berättar om sina 
resor till Mauritius. Ta gärna med något 
ätbart, församlingen står för kaffe, te 
och saft.
Sö 11.10:
- Kl. 10: De gamlas kyrksöndag med 
högmässa och hjälpledarvälsignelse i 
Ekenäs kyrka. Festligt kyrkkaffe efteråt 
i kyrkan. Ekenäs pensionärskör, Yli-
portimo, Wikström, Österberg, Nygård. 
Gudstjänsten strömmas i Youtubekana-
len Ekenäsnejdens församling, som nås 
via en länk på församlingens webbplats 
startsida.
- Kl. 16: Musikandakt med temat ”Det 
dubbla kärleksbudet” i Bromarvs kyrka, 
Westerholm, Aittola.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ
Sö 4.10:
- kl. 10.00 Mikaelidagens familjekyrka: 
Ingå kyrka. Sjöblom, Gustafsson Burg-
mann, Nylund, Sköld-Qvarnström.
Må 5.10:
- kl. 13.15-14.45 Pysselklubb för barn 
i åk 1-6: Församlingshemmets nedre 
våning. Nylund, Ahlfors.
Ons 7.10:
- kl. 14.00 Missionssyföreningen: 
Prästgården. Björklöf.
To 8.10:
- kl. 9.30-12.00 Familjecafé: Försam-
lingshemmets nedre våning. Nylund.
- kl. 11.30-13.00 Matservering, 4 
€/person: församlingshemmet. 
Sköld-Qvarnström.
- kl. 13.00-15.00 Minnesgrupp och 
stödgrupp för närståendevårdare: 
Prästgården. Lindell, i samarbete med 
Nylands Minneslots.
Sö 11.10:
- kl. 10.00 Högmässa: Degerby kyrka. 
Sjöblom, Gustafsson Burgmann.
Ons 14.10:
- kl. 14.00 Församlingsträff: Prästgår-
den. Lindell.
- kl. 19.00 Kyrkokörens terminsstart: 
Ingå kyrka. Gustafsson Burgmann.
To 15.10:
- kl. 11.30-13.00 Matservering, 4 
€/person: församlingshemmet. 
Sköld-Qvarnström.
Lö 17.10:
- kl. 10.00-12.00 Kvinnobrunch: För-
samlingshemmet. Anmälningar senast 
14.10.2020 tel 09-2219 030 eller inga.
kansli@evl.fi, max antal deltagare 25 
pers., 5 €/person - intäkterna går till 
välgörenhet. Medv. Maarit Lassila, 
Rigmor Andersson, Petra Aminoff, Ma-
rianne Gustafsson Burgmann & Susann 
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
Lö 3.10 kl. 19: Konserten ”Hälsningar 
från när och ¸ärran”/”Tervehdyksiä 
maailmalta” i S:ta Katarina kyrka i Karis. 
Medverkande: Anna-Kristiina Kaappola, 
sopran; Marja Peura, sopran; Eliisa Suni, 
piano. Arior och duetter av bl.a. franska, 
spanska och tyska kompositörer. Fritt 
inträde, programblad 10 €.
Sö 4.10
- kl. 10: Högmässa i S:ta Maria kyrka i 
Pojo. Claus Terlinden, Tony Vuorinen.
- kl. 12: Högmässa i S:ta Katarina kyrka 
i Karis. Yvonne Terlinden, Fanny Autere, 
Päivi Tiitu.

To 8.10 kl. 18: Vardagsmässa i S:t Olofs 
kapell. Yvonne Terlinden, Päivi Tiitu.
Sö 11.10
- kl. 10: Högmässa i S:ta Maria kyrka i 
Pojo. Pentti Raunio, Tony Vuorinen.
- kl. 16: Gudstjänst med skördemässa i 
Svartå kyrka. Pentti Raunio, Päivi Tiitu.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

SJUNDEÅ
Högmässa, Sjundeå pensionärers kyr-
kogångsdag med kyrkkaffe i försam-
lingshemmet: sö 4.10 kl. 12, S:t Petri 
kyrka, Cleve, Lilius
Familjegudstjänst med änglatema: sö 
4.10 kl. 14 i S:t Petri kyrka, Cleve, Lilius, 
Kvarnström
Öppen diakonimottagning: ti 6.10 kl 
15.30 i Capella, Ylitalo.
Kyrkobröderna: ti 6.10 kl. 16 i försam-
lingshemmet, Cleve.
Högmässa, anmälning till hjälpledarut-
bildning: sö 11.10 kl. 12 i S:t Petri kyrka, 
Cleve, Lilius, Ylitalo.
Damkören Flamman: ti 13.10 kl. 18.30 i 
församlingshemmet, Lilius.
Bibelstudium: ons 14.10 kl. 16.15 i för-
samlingshemmet, Cleve.
www.sjundeaforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO
Familjeklubb: onsdagar och fredagar kl. 
9-11.30 i Virkby kyrka. Fri lek, kaffe och 
trevlig samvaro.
4.10. kl. 12.00: Mikaelidagens familje-
gudstjänst i Virkby kyrka. Mat och kaffe 
efter gudstjänsten. Kyrktaxi.
13.10. kl. 13.30: Samling för daglediga 
(tidigare ”Svenska kretsen”) i Virkby 
kyrka. Fritt forum för diskussion, sång 
och olika teman. Trevlig samvaro och 
kaffe. Taxi.

ÅBOLANDS  
PROSTERI

VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 4.10 kl. 12: Mikaelidagens familje-
mässa i Pargas kyrka, Nuotio-Niemi, 
Björklund-Sjöholm, Lehtonen. Efter 
familjemässan änglapyssel och ser-
vering i församlingshemmet samt 
utdelning av Barnens bibel till alla 
4-åringar. 
On 7.10 kl. 18: Veckomässa i Pargas 
kyrka, Nuotio-Niemi, Lehtonen.
Lö 10.10 kl. 18.15: Psalmafton i Par-
gas kyrka med Birgitta Sarelin som 
presentatör och Brita Holmström vid 
orgeln. Vi sjunger och lär oss mer om 
Anders Frostensons psalmer. 
Sö 11.10 kl. 10: Högmässa i Pargas kyr-
ka, Backström, Lehtonen. 
On 14.10 kl. 18: Veckomässa i Pargas 
kyrka, Backström, Lehtonen. 
Nagu kapellförsamling:
Sö 4.10 kl. 11: Mikaelidagens familje-
mässa i Nagu kyrka, Kjell Granström, 
Robert Helin, Ulla-Maija Söderlund. 
Sö 11.10 kl. 11: Finsk högmässa i Nagu 
kyrka, Kjell Granström, Robert Helin. 
Korpo kapellförsamling:
Sö 4.10 kl. 11: Mikaelidagens högmäs-
sa i Korpo kyrka, Killström, Granlund. 
Sö 11.10 kl. 11: Gudstjänst i Korpo kyr-
ka, Killström, Granlund. 
Houtskär kapellförsamling:
Sö 4.10 kl. 18: Mikaelidagens kvälls-
gudstjänst i Houtskär kyrka, Lager-
roos, Söderlund. 
Iniö kapellförsamling:
Ingen gudstjänst i Iniö: tf kaplanen har 
semester. Nästa högmässa firas den 
18.10.

Hösten för med sig förändringar. Gläd-
je, tacksamhet, förväntan och vemod 
blandas när det är dags att slå in på 
nya vägar och möta nya utmaningar.

Ann-Christin Lintula, försam-
lingssekreterare i Esbo svenska för-
samling, går i pension efter 14 år i för-
samlingens tjänst. Hon efterträds av 
Marika Belkin från Sibbo, som ti-
digare jobbat i försäkringsbranschen 

och med exportlogistik.
Allas vår Anki avtackades av arbets-

kamraterna 9.9. Vi önskar Anki gla-
da och meningsfulla pensionärsdagar 
och tackar hjärtligt för en helhjärtad 
och engagerad arbetsinsats. Vi öns-
kar samtidigt Marika lycka och väl-
signelse i de nya uppgifterna. Må er 
väg gå er till mötes!

Förändringens vindar i 
Esbo svenska församling

Fr.v. nya församlingssekreteraren Marika Belkin, Ann-Christin Lintula och
kyrkoherde Kira Ertman. FOTO: SHEILA LILJEBERG-ELGERT

ÅBO
sö 4.10:
- kl 11: Gudstjänstgruppens möte, sa-
kristian. Gudstjänstgrupp: Rut.
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Lilje-
ström (pred), Wikstedt (lit), Danielsson, 
Juslin. Egen barnpredikan med Jånna 
Koivunen. Dagklubbsbarn, en del av 
ÅSFs barnkör och gudstjänstgrupp Rut 
medverkar. Mingel efter högmässan. 
Kan även ses på www.virtuaalikirkko.fi.
ti 6.10:
- kl 14.30: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.
- kl 18: Diskussionsgrupp för unga vux-
na, Aurelia.
ons 7.10:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma för-
samlingshem.
- kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia. “Vi 
firar de äldres vecka”. Anmälning 6.10 kl 
9-11 per tfn 040-3417460.
- kl 18: Bönegrupp, Aurelia.
to 8.10:
- kl 9.30-12: Familjecafé, Aurelia.
- kl 11: Knattekyrka, Aurelia. Wikstedt.
sö 11.10:
- kl 11: Gudstjänstgruppens möte, sa-
kristian. Gudstjänstgrupp: Sefanja.

- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Bäck 
(pred), Liljeström (lit), Danielsson, Juslin. 
Barnhörna. Frank Berger och guds-
tjänstgrupp Sefanja medverkar. Mingel 
efter högmässan. Kan även ses på 
www.virtuaalikirkko.fi.
må 12.10 kl 14: Missionskretsen, Aurelia.
ti 13.10 kl 18: Tyst meditation, Aurelia.
ons 14.10:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma för-
samlingshem.
- kl 12: Frukostklubben, Kåren (Tavastg. 
22). Bertel Wahlström “Om att skriva 
halvdokumentärt – Tankar kring boken 
“I skuggan av fanan”. Anmälning senast 
12.10 kl. 15 per mejl: tkurten@abo.fi eller 
sms 045–1255880.
- kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia. Em-
ma Audas “Det heliga äktenskapet” 
Anmälning 13.10 kl. 9-11 per tel. 040-
3417460
to 15.10 kl 19: Studentmässa, S:ta Kata-
rina kyrka. Studentmässan är en mässa 
där stillheten, bönen och musiken har 
en viktig plats. Mässan riktar sig särskilt 
till studeranden, men alla är självklart 
välkomna. Arrangörer: Åbo svenska för-
samling, Teologiska studentföreningen 
och Studentmissionen.




