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Lokalsidorna för församlingarna i Helsingfors utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Erika Rönngård, erika.ronngard@kyrkpressen.fi, 
tfn 040 831 6322. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

PÅ GÅNG I STAN 
MATTEUS, PETRUS OCH  

JOHANNES FÖRSAMLINGHELSINGFORS

HÖSTEN ÄR en vacker årstid. Trädens 
löv har varma och vackra färger, och de 

gröna färgerna i naturen har ännu in-
te försvunnit. Den friska höstluften 
piggar upp. Hösten är också en tid 
då saker förändras. Naturen gör sig 
redo inför en ny årstid och dagarna 
blir kortare. 
En ny termin har också startat. Nya 

saker har börjat medan andra kanske 
har slutat och är bakom oss. Jag har 
också själv fått lite nya uppgifter och 
har just flyttat till en ny lägenhet. Vis-
sa vänner har flyttat annanstans och 
vissa andra vänskapsrelationer har bli-
vit djupare.

När saker har förändrats så har jag 

tänkt på Guds trofasthet, hur han har 
varit med när livet har förändrats.

FÖRÄNDRINGAR KAN VARA spän-
nande och ibland kan det pirra i magen 
när man vet att något nytt börjar eller 
något förändras. Man vet ännu inte rik-
tigt hur det kommer att gå och vad som 
kommer att hända.

Jag minns till exempel hur det var när 
jag för fyra år sedan flyttade till Helsing-
fors. Efter en liten väntetid fick jag ett nytt 
jobb och flyttade till en ny stad. Jag köp-
te en egen bil, hittade en ny lägenhet och 
fick nya vänner. Och jag började jobba 
på ett språk som inte är mitt modersmål. 

Det kändes som om hela livet förändra-
des på en gång. Men jag kände mig trygg 
för jag visste att någon som vet vad som 
händer och som har tagit hand om mig 
är med mig. Jesus har gått vid min sida, 
och han är densamme varje dag. Vi kan 
lita på honom vad som än händer. Och 
när jag ser hur han har tagit hand om mig 
också under dessa år i Helsingfors så fylls 
mina tankar av tacksamhet.

GUD ÄR TROFAST även om jag gör 
misstag och är syndig. På korset dog Je-
sus för mina synder, och därför kan jag 
veta att Gud är på min sida och kan le-
da mig genom allt.

Aposteln Paulus beskriver det här på 
ett vackert sätt i Romarbrevets åttonde 
kapitel. Han är viss om att ingenting kan 
skilja oss från Guds kärlek i Kristus Je-
sus, vår Herre. Vi kan bara ta emot hans 
kärlek. Vi kan be att Gud skulle förlåta 
oss våra synder och ta hand om oss så att 
hans goda vilja får ske i våra liv. 

Den som inte 
förändras

»Det kändes som om 
hela livet förändrades 
på en gång.«

Hallå där 
Otto Maja!
Han har målat graffiti på Johannes- 
kyrkans tillfälliga ingångar.

– DET VAR viktigt för mig att knyta konstverket till kyrkans 
historia, därför valde jag att ta med Adolf Melander som var 
kyrkans arkitekt och Eero Järnefelt som målat altartavlan.

Johannes församlings ungdomar har målat bakgrunden och 
Maja har sedan fyllt i konturerna. Han och hans assistent 
gjorde konstverket på ungefär en veckas tid, alltid sena kväl-
lar och nätter för att inte störa kyrkobesökarna.

– INVÅNARNA I grannskapet var till en början lite funder-
samma när de såg att vi målade kyrkans egendom om nätter-
na, men de blev snart mycket gladare när de fick höra om tan-
ken bakom konstverket.

ERIKA RÖNNGÅRD

KOLUMN 
Tuomas 
Metsäranta 
är församlings- 
pastor i Petrus  
församling.

FOTO: KARIN LINDROOS
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Thinkshowen – välbekant 
från konfirmandlägren i 
Matteus församling – växer 
upp. I höst testar försam-
lingen en variant för vuxna.

TEXT: ERIKA RÖNNGÅRD
FOTO: NINA ÖSTERHOLM

Inleddes i samband med biskopsvisitatio-
nen i början av oktober.
Ordnas live en torsdag i månaden i Matt-
euskyrkan (Åbohusvägen 3), kan också ses 
via Matteus församlings Youtubekanal bå-
de live och i efterskott.
Torsdag 11.11 kl. 18.30, tema: Psykisk hälsa.
Torsdag 2.12 kl 18.30, tema: Tonårsföräldra-
skap.
Mera info på Facebook.

Thinkshower för vuxna
Det handlar också om att erbjuda dem 

som varit aktiva i församlingen som unga 
något att gå vidare till. Matteus församling 
har skickat ut en enkät till dem som genom-
gick konfirmandundervisningen för 10–15 
år sedan där man frågat dem var de är i li-
vet just nu och hur de ser på kyrkans roll.

– Även om de var positiva till kyrkan och 
till sin skribaupplevelse hade de svårt att 
se att kyrkan skulle vara relevant för dem. 
Det märks att vi inte riktigt lyckats svara på 
deras behov, säger Daniel Jakobsson, ung-
domsarbetsledare i Matteus församling.

– Ofta är den enda kontakten vi har med 
tidigare konfirmander att vi är vänner på 
Facebook eller följer dem på Instagram. 
Jag tycker vi behöver erbjuda dem verk-
samhetsformer som är lätta att ta till sig, 
säger Patricia Högnabba.

Vem riktar sig thinkshowerna för vux-
na till?

–  Till exempel konfirmandernas och 
hjälpledarnas föräldrar, men vem som helst 
kan delta. I huvudsak tänker vi att det här 
är en församlingsversion av lokal-tv, säger 

Premiär för 
den första 
thinkshowen 
för vuxna 
skedde i 
samarbete 
med biskops-
visitiationen 
i Matteus 
församling.

Matteus thinkshower har sitt ursprung i 
en förnyelse av konfirmandundervisning-
en som gjordes för omkring tio år sedan.

– Vi behövde något som inte skulle vara 
katederundervisning men som ändå kunde 
ge någon sorts input, säger Patricia Hög-
nabba, församlingspastor i Matteus för-
samling.

De funderade på vad som kunde väcka 
och behålla de ungas intresse och skapa-
de thinkshowen, som fungerar lite som en 
talkshow med programvärdar och inbjudna 
gäster – men har ett uttalat mål: att få åskå-
darna att tänka till. ”Think” – inte bara show.

Thinkshowerna fungerade bra i konfir-
mandundervisningen och nästa steg var 
att låta församlingens unga ledare ordna 
thinkshower för yngre hjälpledare.

Tidpunkten för lanseringen av thinkshower 
för vuxna hör ihop med det undantagstill-
stånd som vi levt i den senaste tiden.

– Vi har upptäckt hur bra det fungerar med 
material på Youtube och på nätet. Coronan 
tvingade fram den upptäckten, säger Nina 
Österholm som är informatör för det svens-
ka församlingsarbetet i Helsingfors.

– Det är också ett sätt att lyfta fram livs-
åskådningsfrågor ur ett lite bredare per-
spektiv, säger Högnabba.

Varje thinkshow kommer att ha inbjud-
na gäster som är sakkunniga inom olika 
områden.

– Det blir en dialog mellan kyrkan och 
andra områden, två världar som möts kring 
en gemensam fråga. Vi kan utbyta tankar 
och fundera på hur vi kunde samarbeta i 
framtiden, säger Patricia Högnabba.

Unga har vågat diskutera svåra ämnen
Den senaste tiden har det talats mycket om 
hur de unga mår.

– Att lyfta fram ungdomarnas frågor är 
ett sätt för församlingen att göra något re-
levant, säger Österholm.

För Patricia Högnabba har det va-
rit ögonöppnande att märka att ungdo-
marna vågat ta itu med svåra frågor i si-
na thinkshower, till exempel hur öppet de 
diskuterade cannabis. Men också när det 
gäller mindre kontroversiella ämnen har 
ungdomarnas sätt att närma sig dem känts 
tankeväckande.

– När det till exempel gäller mobbning 
– är vi vuxna verkligen så mycket bättre 
på att inkludera alla och inte prata bakom 
ryggen på någon?

Tankeväckande 
även för vuxna

Patricia Högnabba, NIna Österholm och Daniel Jakobsson. 
FOTO: ARKIVBILDER
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Matteus 
församling
Andligt liv 
Mässa i Matteuskyrkan: 
Söndagar kl. 10. Följ med 
direkt via Matteus försam-
lings Facebooksida och 
delta i gemenskapen i kom-
mentarsfältet. Vi strömmar 
mässan två eller tre gånger i 
månaden. I oktober ström-
mas mässorna 10.10 och 
24.10. Strömningarna hittas 
också på församlingens 
hemsida www.helsingfors-
forsamlingar.fi/matteus . 
Förändringar i programmet 
kan ske. OBS ingen mässa 
kl. 10 då det är kvällsmässa. 
Missa inte! Kvällsmässa: 
Söndag 31.10 kl. 18. En 
stämningsfull mässa utan 
krav. Välkommen också på 
kvällste efteråt.
MU-mässa: OBS! ingen MU-
mässa ons 20.10..
Molnet: En bönegrupp som 
är öppen för alla. Du kan 
komma en eller flera gånger. 
Vi träffas några torsdagar i 
månaden i Matteus kl. 18-
19.30. Följande samlingar 
28.10 och 4.11. Välkommen! 
Mer info ger Gun Holm-
ström, 040 759 6851. Mer 
info finns på hemsidan: 
www.helsingforsforsamling-
ar.fi/matteus 
Stillhet: Hämta andan i Matt-
euskyrkan torsdag 14.10 kl. 
18–18:30. Tänd ett ljus, lyssna 

till musiken och dina egna 
tankar. Stanna upp i en minut 
eller 30 och tänj ut tiden och 
tanken i skymningen. 

Barn och unga
Musiklek: OBS! ingen mu-
siklek 19.10.
Tweentisdag: OBS! ingen 
Tweentisdag höstlovsveckan, 
tis 19.10.
Öppet hus för unga: OBS! 
inget program höstlovsveck-
an, ons 20.10.

Musik  
Popkören: OBS ingen Popkör 
höstlovsveckan, tis 19.10.
Kyrkokören: övar varje tis-
dag kl. 18:30.  
Matteus Voice: övar nästa 
gång söndag 17.10 kl. 15:30  
Vår Ton: Håller paus under 
hösten. Vi börjar sjunga igen 
19.1.2022. 

Stickklubben: Vi träffas 
torsdagar udda veckor kl. 
11-13. Följande träffar är 14 
och 28.10. 
Matteus SALT: Lördag 30.10 
kl. 10. Diskussion och för-
djupande reflektion med 
brunch. 
Samling för män: En dis-
kussionskväll, fredag 22.10 
kl. 18-20, i Matteuskyrkan. 
Kontakt för SALT och Sam-
ling för män - Juho Kankare, 
050-3803957 
Missa inte! Kyrklunch: Till 
förmån för missionsarbetet 
i Matteus. I Matteuskyrkan 
den 17.10 kl. 11, efter sönda-

gens mässa. Lunchen kostar 
10€ per person, barn under 
tolv år gratis. 
Kaffe på plattan: Kaffe, 
te, saft och bullaservering 
utanför Matteuskyrkan. Vi 
erbjuder möjlighet till samtal 
och förbön. Kyrkan är öppen 
och du kan i stillhet sitta där 
en stund. 16.10 kl. 12:30-14, 
utanför Matteuskyrkan, 
Åbohusvägen 3. Mer info om 
volontärarbetet ger Carita 
Riitakorpi 050-380 3986. 
Kvinnor mitt i livet: Intres-
santa gäster, boksamtal el-
ler promenader. För kvinnor 
i alla åldrar. Vi träffas 1.11 och 
29.11. Mer info: Helena Sale-
nius, helena.salenius@evl.fi. 
 
Behöver du hjälp eller stöd?   
Du kan alltid kontakta för-
samlingen anställda och 
diakoniarbetarna om du 
behöver hjälp eller stöd i 
vardagen eller bara någon 
att tala med! Våra diakoni-
arbetare är Carita Riitakorpi 
050-380 3986 eller Mari 
Johnson 050-380 3976.

MATTEUS FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.
fi/matteus
Kansliet: Fysiska kansliet är 
stängt. Telefontid ti och to 10-14.
Lokaler: Matteuskyrkan, Åbo-
husvägen 3 (Matteussalen vån. 1).

Johannes 
församling
Gudstjänster 
Gudstjänst: söndagar kl. 10 
på Heikasvägen 7 C, 4 vån. 
Högmässa: söndagar kl. 12 i 
Johanneskyrkan. 
Middagsbön: tisdagar kl. 12 
i Johanneskyrkan. Diakonin 
finns på plats i kyrkan fram 
till kl. 14. 
Andakt: tisdag 19.10 kl. 17.30 
i Drumsö seniorhus.  
Veckomässa: onsdagar kl. 18 
i Johanneskyrkan.  
För uppdaterad information, 
besök helsingforsforsam-
lingar.fi/johannes. Du kan 

KYRKAN I HELSINGFORS
PROGRAMMET GÄLLER FREDAG 15.10–TORSDAG 28.10

Patricia Högnabba.
Thinkshowerna görs för Youtube, men 

den som vill får också delta som livepubl-
ik under inspelningarna.

Thinkshowen vill väcka tankar – men vad 
ska man göra med dem om man deltagit 
genom att se inspelningen på Youtube?

– Man kan ta kontakt med församling-
en om man vill diskutera vidare, säger Da-
niel Jakobsson.

»Det här 
är en 
försam-
lingsver-
sion av 
lokal-tv.«

MATTEUS Bibeln

Bibeln för moderna tänkare
Vi granskar tron och Bibeln ur ett öppet perspektiv med 
plats för kritiska frågor. Det du alltid undrat över men 
inte vågade fråga din skriftskolpräst. 

Temat är Bibeln - Hur har den kommit till och hur 
ska den läsas? Gäst är Stefan Forsén. Torsdag 14.10 kl. 
18:30. Före gruppen finns även möjlighet till stillhet och 
meditation i kyrkan kl. 18.

Biskop Bo-Göran Åstrand var gäst i den första vuxna 
thinkshowen, här i samtal med Daniel Jakobsson.
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på en eftermiddag med 
kaffe, gemenskap och litet 
program. Varannan tisdag 
kl. 13. Vi ses i Petruskyrkan, 
Skogsbäcksvägen 15. Mer 
info av diakonissan Bodil 
Sandell, tel. 09 2340 7227 / 
050 3803 925
Keswick 28-30.10.21: 
Keswick är en internationell 
kristen gemenskap med syf-
tet att fördjupa det kristna 
livet och tron. Temat för hel-
gen är ”Hur mår din själ?”. 
Huvudtalaren är Annahita 
Parsan. Hon är tidigare mus-
lim, flydde från Iran och job-
bar nu som präst i svenska 
kyrkan. To kl. 18, fre kl. 18, lö 
kl. 12, 14-16, 18 i Munksnäs 
kyrka. Välkommen!

Andakt och bön
Missa inte! Förbön och Tack: 
Ti 26.10 kl. 19. Tvåspråkig 
förbönsgudstjänst varannan 
vecka i Munksnäs kyrka. Du 
är välkommen på plats eller 
att följa online via Petrus fa-
cebook. Bengt Lassus, Da-
niel Björk. Förbönstelefonen 
öppen må kl. 14.30-16.30, 
ons kl. 18-20, 09-23407171. 
Eller till pray.petrus@evl.fi, 
per post: Petrus församling, 
Skogsbäcksvägen 15, 00630 
Helsingfors.
Morgonandakt i Petruskyr-

kan: Börja morgonen med 
rätt fokus! Tisdagar kl. 
9-9.30 börjar vi dagen med 
lovsång och andakt. Väl-
kommen! Lärjungaskolan 
Transform leder morgonen.

Online 
Du hittar oss på instagram 
och facebook: @petrusfor-
samling
Pulspodden: Lyssna på 
aktuell undervisning från 
Puls-gudstjänsterna

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

Föränderliga 
tider
Församlingarna följer med 
coronasituationen och myn-
digheternas anvisningar. Vid 
behov kan evenemang in-
hiberas eller deltagarantalet 
begränsas. 

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

också kontakta pastors-
kansliet med dina frågor 
mån–tis och tors–fre mellan 
kl. 10 och 15 (johannes.fors@
evl.fi, 09 2340 7700).

Gemenskap
Träffpunkt: tisdag 19.10 kl. 
13 i Högbergssalen. Samtal, 
gemenskap och kaffe/te.
Samtalsgruppen Bibel, tro 
& tvivel: måndag 18.10 kl. 
18 i Hörnan. Ledare: Kisa 
Korkman, gäst: Stefan Djup-
sjöbacka.
HG10-HÖST: tisdag 26.10 
kl.16 i Högbergssalen. Mu-
sik, gemenskap och kaffe/
te. Johannes Westö sjunger 
egna sånger. Anmälning till 
johannes.fors@evl.fi eller 09 
2340 7700 senast den 25.10. 

Barnfamiljer 
Familjekväll: onsdagar kl. 
17–18:45 på Högbergsgatan. 
Servering (kaffe och smör-
gås), möjlighet att värma 
egen mat. Musiklek för ca 
3–6-åringar tillsammans 
med vuxen och samvaro 
för vuxna medan barnen får 
pyssla eller leka fritt. Led-
are: Helena Hollmérus, Heidi 
Åberg och församlingens 

barnledare.
Musiklek: tisdagar kl. 9.30 
(6 mån–1 år) och 10.30 (från 
3 mån) på Högbergsgatan 
10, 2 vån. Kaffe/te efter mu-
sikstunden. 
Musiklek: tisdagar kl. 14 
(0–3 åringar) i Bokvillan, Ta-
vastvägen 125. 
Musiklek: torsdagar kl. 10 
(0–3 åringar) på Heikas-
vägen 7 C, 4 vån., Drumsö. 
Kaffe/te efter musikstunden. 
Musiklek: fredagar kl. 9.30 
(1–4-åringar) och 10.30 (från 
3 mån) på Höbergsgatan 10, 
2 vån. Kaffe/te efter musik-
stunden. 
Baby på väg: 20.10 kl. 17:30-
19 i Hörnan, Högbergsgatan 
10, ingång nära A-trappan. 
Samtalsgrupp för föräldrar 
som väntar sitt första barn. 
Anmälan till viivi.suonto@evl.fi  
Höstlov i alla grupper 21-
22.10. 
Anmälningar till musiklek 
och familjekväll riktas till 
heidi.aberg@evl.fi. 

Musik 
S:t Jacobskören övar inte 
19.10, samövning 26.10 i Jo-
hanneskyrkan kl.18.30.  
Roströsten övar torsdagar 
kl. 18.30 på Högbergsgatan 
10, 2 vån.
Tomas vokalensemble övar 
inte 21.10, samövning 26.10 i 
Johanneskyrkan kl. 18.30.  
Furahakören övar 16.10 kl. 
10-13 på Högbergsgatan 10, 
2 vån.

Ungdomar & unga 
vuxna 

Typ Livet-kväll 27.10 kl.19-
21 :i Johanneskyrkan. Tema: 
Ta hand om dej själv.
Besök ungdomsarbetets 
hemsida johannesungdom.
wordpress.com för senaste 
nytt!

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

Petrus 
församling
Gudstjänster 
Högmässa: Sö kl. 10 i Munk-
snäs kyrka. Söndagskola för 
barn i samband med guds-
tjänsten. 17.10 Thylin, 24.10 
Tomas Klemets (SLEF). 
Sö kl. 12 i Åggelby gamla 
kyrka. 17.10 Thylin, 24.10 
Metsäranta.
Puls-gudstjänst: Sö kl. 15.30 
i Petruskyrkan. Puls är en 
gudstjänstgemenskap för 
alla åldrar. Välkommen med 
vare sig du varit med tidi-
gare eller kommer för första 
gången! Barnkyrka och 
CoolKids för barn ordnas 
samtidigt.

Barnfamiljer
Följ Petrus Kidz-gruppen på 
facebook och hör mer om 
barnverksamheten!
Barnens söndag: Sö kl. 15.30 
Barnkyrka och CoolKids 
för barn 2-6år och 7-13år i 
samband med Puls-guds-
tjänsten. Vi lyssnar på och 
pratar om bibelberättelser, 
ber tillsammans och pysslar 
ibland. 
Musiklek: Kl. 10 ti i Malm och 
to i Haga. Välkommen med 
i vårt glada gäng och sjunga 
och leka tillsammans! Har du 
frågor eller vill anmäla dig? 
Ingen musiklek under höst-
lovet. Kontakta församlings-
pastor Anne Koivula (@evl.fi; 
tel. 050 342 9990)
Missa inte! Knattekyrka: 
31.10 kl. 10 i Petruskyrkan. 
Knattekyrka är en fest för 
alla familjer och en möjlighet 
att träffa andra barnfamil-
jer, sjunga sånger och höra 
spännande bibelberättelser. 
Efteråt äter vi tillsammans. 
Välkommen med hela famil-
jen och bjud även med vän-
ner! Anmäl dig till 
Anne Koivula så att 
maten räcker till.

Evenemang
Dagscafé 26.10: 
Välkommen med 

HELSINGFORS

JOHANNES 
Brädspel

Spelkväll för 
unga vuxna
Välkommen till mysiga 
Hörnan på Högbergsgatan! 
Vi spelar brädspel och äter 
något smått tillsammans: 
26.10, 9.11, 23.11, 7.12.

Anmäl dig senast 
samma dag kl. 16 till di-
akon Viivi Suonto per 
epost eller telefon: 050 
407 5165 / viivi.suon-
to@evl.fi

Adress: Hörnan, Hög-
bergsgatan 10, ingång nä-
ra A-trappan.

PETRUS Familjer 

Knattekyrka
En fest för hela familjen 
31.10 kl. 10 i Petruskyrkan. 
Knattekyrka är en möjlig-
het att träffa andra barn-
familjer, sjunga sånger och 
höra spännande bibel- 
berättelser. Efteråt äter  
vi lunch tillsammans.  
Välkommen med hela  
familjen och bjud även 
med vänner! Anmäl dig till 
Anne Koivula (@evl.fi; tel. 
050 342 9990) så att  
maten räcker till.
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– Vi samarbetar bra och fixar saker till-
sammans. Jag har fått lära mig mycket nytt 
på kort tid, så det har varit intensivt men 
också intressant. Man blir duktig på att 
lösa problem.

Studier vid sidan av jobbet 
Mona Nurmi sitter till vardags på försam-
lingens kontor i Dickursby kyrka, men hon 
jobbar delvis också på distans.

– Jag studerar teologi i Åbo, så vissa da-
gar jobbar jag därifrån.

– Om jag blir präst vill jag bli en ninja-
präst, tillägger hon finurligt.

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

BORGÅ • SIBBO • VANDA

Mona Nurmi 
har tränat 
jujutsu i åtta
år. FOTO: PRIVAT

VANDA Mona Nurmi är ny församlingsse-
kreterare i Vanda svenska församling. Det 
är till henne man kan vända sig om man 
vill boka en förrättning eller har allmänna 
frågor om församlingen och verksamheten.

– Jag är en glad församlingssekretera-
re, kan jag tillägga. Jag trivs med arbetet 
och kollegerna! Det är givande och intres-
sant att bemöta församlingsmedlemmarna.

Hon får varierande samtal, allt från per-
soner med praktiska frågor till sådana som 
bara behöver prata en stund.

– De mest intressanta samtalen är när 
någon har ett klagomål eller något de är 
ledsna över som de behöver få ventilera. Så 
mycket hänger på hur man bemöter dem.

Jujutsu-fantast
Som 13-åring började Mona Nurmi träna 
den japanska kampsporten jujutsu. Hon 
har siktet inställt på svart bälte.

– När jag var liten drömde jag om att bli 
som James Bond som kunde ge skurkar en 
match, säger hon och skrattar.

I jujutsu ingår kast, grepp, lås, sparkar 
och slag samt att lära sig avväpna en mot-
ståndare. Fokus ligger på självförsvar.

– Träningen är meditativ på något sätt, 
man måste tänka så mycket på situatio-
nen. Jag glömmer bort det vardagliga och 
stressen. 

Hon tycker att det är fascinerade med 
kroppskontroll, och att självförsvar inte 
handlar om hur stor och stark man är ut-
an om teknik och rätt grepp.

– Man får en viss trygghet och ett själv-
förtroende. Ifall något skulle hända vet jag 
att jag möjligen skulle klara av det, men 
förhoppningsvis behöver jag inte använ-
da det jag lärt mig.

Som församlingssekreterare har hon också 
fått känna sig trygg, tack vare goda kolleger. 

Församlingens 
James Bond
Som liten drömde Mona Nurmi om 
att bli som James Bond. Men hon blev 
församlingssekreterare – och trivs! 

TEXT: ULRIKA HANSSON

»Trä- 
ningen  
är medi-
tativ.«

Jobbar som församlingssekreterare i Vanda 
svenska församling.
Uppvuxen i Håkansböle och Övitsböle i 
Vanda.  
Gör helst på fritiden: Spelar Nintendo 
Switch och träffar vänner.
Vill inte vara utan: Vänner och bra humor. 
”Det blir lättare att leva om man tar saker 
med en nypa salt.”
Anträffbar vardagar kl. 9–12 på tfn 050 535 
5159, och på mona.nurmi@evl.fi.

Mona Nurmi
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SIBBO KamratstödBORGÅ Nyheter

Stöd för 
närståendevårdare
Välkommen med i en kamratstöds-
grupp för närståendevårdare, träff 
torsdag 28.10 kl. 13! Gruppen samlas 
udda veckor kl. 13-14.30. 

Anmälan: emmi@itauudenmaanomaishoitajat.fi /  
044 236 8214. Ledare: Emilia Eklund. Mer info: Sara  
George tfn 050 566 3691. I samarbete med Sibbo kommun.

Se hit barnfamiljer
Välkommen att delta i nytt program! Torsdagar kl. 13-16 
ordnas FamiljeVardagsrum/PerheOlkkari – För dig som 
ibland bara vill slappna av med ditt barn i vardagsrum-
met utan att behöva göra något. Eller kanske du saknar 
vuxna att prata med och för ditt barn någon att pyssla 
med? Du kan få båda i FamiljeVardagsrummet som är öppet tors-
dagar, Domprostgårdens klubbrum, Finnbyvägen 6. Språkbadsträff.

Torsdag 14.10 kl. 17.30-19.30 ordnas Familjekväll med tema 
”Verktyg för att hantera småbarnsåren”, värd är Henrika Lemberg. 
Domprostgårdens klubbutrymmen, Finnbyv. 6. Anmäl er senast fö-
regående dag till henrika.lemberg@gmail.com så vi vet hur mycket 
mat vi skall reservera. Maten är vegetarisk. Ingen avgift.

DOMPROSTERIET
AGRICOLA
Diakoniarbetet i Agricola svenska församling ord-
nar igen sin traditionella 8 € sopplunch: måndag 
25.10 kl. 11-13 på Mariagården i Liljendal, Skolsti-
gen 3. Intäkterna går till diakonifonden. Lotteri till 
förmån för missionen. Välkomna!

BORGÅ
Sö 17.10 kl. 10: Gudstjänst i Emsalö, Smeds, Tol-
lander
Kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan, Wilman, 
Smeds, Hätönen, Furaha-kören
Kl. 13.45:  Missionslunch i församlingshemmet på 
Lundagatan 5,  Smeds, Lindström, Furaha-kören 
medverkar. Meny: Pestolax, sallad, ugnsgrönsa-
ker, äppelpaj med vaniljsås.
Må 18.10 KL. 9–11.30: Baby och knatterytmik 
med familjecafé,  Domprostgården, Antila, 
Strömfors
KL. 10: Motion och mission; Motionspromenad i 
sällskap. Kom med!
Ti 19.10 kl. 12: Andakt och lunch i församlings-
hemmet, Lundagatan 5
On 20.10 och to 21.10 kl. 10-13: Café Ankaret är 
öppet, ingång från gården.
To 21.10 kl. 13.30: Missionskretsen i Café Anka-
ret, Runebergsg. 24, Kerstin Vikström. 
Kl. 18: Bibeljakten, församlingshemmets stora 
sal, Runebergsg. 24. Erik Vikström, Johnny Holm-
berg
Sö 24.10 Kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan, 
Apostolidou, Wilman, Söderström. Mässan 
strömmas via Youtube.
Må 25.10 KL. 10: Motion och mission; Motions-
promenad i sällskap. Kom med!
KL. 13: Sjömansmissionskretsen, Göta Ekberg
Kl. 17: Missions- och bibelkväll i Café Ankaret, 
Lindström
Ti 26.10 kl. 12: Andakt och lunch i församlings-
hemmet, Lundagatan 5

On 27.10 och to 28.10 kl. 10-13: Café Ankaret är 
öppet, Runebergsgatan 24, ingång från gården.
On 27.10 Kl. 17: Missions- och bibelkväll i Café 
Ankaret, Lindström.
Kl. 13.10: Mariakretsen i Café Ankaret, Inge Blom
To 28.10 kl. 9–11.30: Baby och knatterytmik 
med familjeträff,  Domprostgården, Jenni Antila, 
Strömfors
Kl.13.30: Väntjänstvännerna samlas i Café Anka-
ret, Runebergsg. 24, Juntunen
Kl. 14: Kråkökretsen samlas i Sjötorp, Lindström 

SIBBO 
Alla evenemang: hittar du på Sibbo svenska för-
samlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi.
Sö 17.10 kl. 10: Mässa i Norra Paipis bykyrka. 
Sö 17.10 kl. 12: Högmässa i Sibbo kyrka. 

On 20.10 kl. 10: Frukost i Söderkulla kyrka. Inle-
dande andakt.
Fr 22.10 kl. 10: Bönepromenad. Start kl. 10 från 
församlingshemmet, samling kl. 10.30 på Präst-
gården. Sara George.
Sö 24.10 kl. 10: Högmässa i Söderkulla kyrka. 
Söndagsskola under en del av gudstjänsten. Efter 
högmässan serveras brunch i församlingssalen. 
Inledning med Kerstin Vikström. OBS! Ingen hög-
mässa i Sibbo kyrka kl. 12.
On 27.10 kl. 10: Frukost i Söderkulla kyrka. Natt-
vardsgång i samband med frukosten med finska 
församlingens präst Eveliina Ojala.
On 27.10. kl. 12: Åttaeuroslunch för daglediga. In-
ledande andakt.
On 27.10 kl. 18: Sorgegrupp i Prästgården. Info och 
anmälan (senast 25.10) Karin Åstrand, tfn 050 566 

BORGÅ Teknik

BORGÅ Kvinnor

Kollekt digitalt!
Från och med söndagen 17.10 
kan du i gudstjänsten i Borgå 
domkyrka och Mariagården 
ge kollekt via den digitala 
tjänsten MobilePay.

 Det är ett fullmäktigeinitivativ som verk-
ställs då möjligheterna att ge sin kollekt blir 
mångsidigare. Nitton förtroendevalda lämna-
de hösten 2020 in ett fullmäktigeinitiativ för 
att utveckla praxisen för att ta upp kollekt. 
Med initiativet vill man försäkra att kollekten 
kan samlas in så smidigt som möjligt.

MobilePay är en avgiftsfri applikation som 
du laddar ner till din mobiltelefon. Den fung-

erar för alla bankers kunder. Ladda ner Mo-
bilePay från din appbutik: AppStore för 
iPhone-användare och Play-butiken för An-
droid användare.

Då du tar appen i bruk behöver du skapa 
ett användarnamn och koppla den till ditt fin-
ländska bankkort, kredit eller debit.

Kortnumret för att betala kollekten med-
delas under gudstjänsten. Du kan välja be-
talningssätt genom att använda kortnumret 
eller skanna en QR-kod.

Det är möjligt att ge kollekt via MobilePay 
endast i kyrkan under gudstjänsten.

 Tack för att du är med och utvecklar vår 
verksamhet!

Café au Lady – utfärdsdag
Kom med på samtal och samvaro! Café au Lady-utfärds-
dag på Pellinge kursgård 16.10 kl. 10-15.

Vi skapar ett tryggt rum där varje kvinna får känna sig 
sedd och välkommen. Vi äter lunch och firar också mässa.

Intresserad? Anmäl dig senast 10.10. till församlingspas-
tor Ele Apostolidou: elefteria.apostolidou@evl.fi, tfn. 040 
711 2800.
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VANDA Unga

Anmälan till skriftskolan
Nu går det att anmäla sig till skriftskolan! Anmä-
lan bör göras vecka 42-43 för personer födda 
2007 eller tidigare på vantaanriparit.fi.

3690, e-post karin.astrand@evl.fi.
To 28.10 kl. 13: Kamratstödsgrupp för närstående-
vårdare. Gruppen samlas udda veckor kl. 13-14.30. 
Anmälan: emmi@itauudenmaanomaishoitajat.fi / 044 
236 8214. Ledare: Emilia Eklund. Mer info: Sara George 
tfn 050 566 3691. I samarbete med Sibbo kommun.

VANDA 
Sö 17.10 kl. 12 Högmässa Dickursby kyrka, A. Paavola, 
A. Ekberg
Ti 19.10 kl. 13 Seniorcafé. Dickursby kyrka, Stationsv. 
12a. Kom och träffa andra seniorer Kontakt: Annaka-
tri Aho, tfn 050 464 5068.
Ons 20.10 kl. 14 Dickursbykretsen, på Folkhälsanhu-
set i Dickurby, Vallmovägen 28.
Ons 20.10 kl. 18 Ungdomskväll i Dickursby kyrka
Sö 24.10 kl. 12 Högmässa, Dickursby kyrka, K. Willis, 
A. Ekberg
Ons 27.10 kl. 18 Ungdomskväll i Dickursby kyrka
To 28.10 kl. 13 Sottungsby- Håkansböle pensionär-
skrets i Håkansböle kyrka, Håkansbölev.48 
To 28.10 kl. 14 ”The Message” Bibelstudie-
grupp. Vi fördjupar oss i Eugene Petersons fria över-
sättning av Bibeln och diskuterar den på engelska. 
”The Message” är skriven på vardagligt språk och 
den är lätt att förstå. Gruppen samlas i Dickursby kyr-
ka, Stationsv. 12, sista torsdagen i månaden; 28.10, 
25.11  kl 14-16. Vid varje samling kaffeservering. Vi stu-
derar Bibeln, ber och dessutom diskuterar vi da-
gens tema. Mera info av: Heidi Salminen 050 3301828 
Sö 14.11 kl 13 Himmelverkstad i Dickursby kyrka. Kom 
och pyssla ihop en vacker himmel. Församlingen bju-
der på kaffe och tilltugg. Verkstaden passar för 15 år 
och uppåt. Anmäl dig med senast den 8.11 till Heidi 
Salminen 0503301828 
Skribaanmälan vecka 42-43 för personer födda 2007 
eller tidigare på vantaanriparit.fi
Högmässorna från Dickursby kyrka strömmas via för-
samlingens YouTube kanal. 
ViAnda – kören övar kl. 12-13:30 på onsdagar, på Hel-
singgård, Konungsv. 2, Dickursby. Nya sångare hjärtligt 
välkomna! Info: Anders Ekberg, tfn 050 3107096,  
anders.ekberg@evl.fi
Med förbehåll för ändringar och annulleringar i pro-
grammet p.g.a. pandemin.
Kansliets öppettider september-december är må-fre 
kl. 9-12, tfn 09-8306 262, e-post: vandasvenska@evl.fi
Prästdejour enligt överenskommelse. Diakonin har 
öppen mottagning torsdagar kl. 10-11.30.

DE GULA bladen flyger med vinden. Jag 
är så glad över att solen skiner i dag. Jag 
vill njuta av ljuset och värmen eftersom 
det kan regna i morgon.

Jag känner mig tudelad varje höst. Å ena 
sidan ser jag de vackra och starka färger-
na i naturen, å andra sidan vet jag vad det 
betyder. Höstdagjämningen är skiljelinjen 
mellan ljus och mörker. Dagarna blir kor-
tare och det lider mot naturens 
vila. Jag skulle vilja göra som 
muminfamiljen: äta lite gran-
barr, gäspa några gånger och 
kura ihop mig i en skön säng. 

Men jag är inget mumintroll. 
Livet ska levas i regn och rusk, 
också när Mårran ropar i sko-
gen. Jag gräver fram ljusterapi-
lampan och äter min frukost i lampans vi-
ta sken. Ett par yllesockor håller mina föt-
ter varma och jag vandrar i regnet under 
ett paraply. Hunden känner inte till be-
nämningen ”hundväder” utan är glad på 
sin kvällsrunda. Jag är mindre glad men 
det känns nästan himmelskt att komma 
in i lägenhetens värme och ljus och byta 
till torra kläder. Ibland blir det en kopp 
varm kakao!

DEN ÅRSTIDSBUNDNA depressionen 
drabbar en grupp finländare varje år. På 
finska talar man om ”kaamosmasennus” 
och till symptomen hör bland annat en 
känsla av att nattsömnen omöjligt räck-
er till och ett ökat sug efter kolhydrater. 
En del som lider av ”mörkerdepression” 
kan också få mera typiska depressions-
symptom som nedstämdhet, ångest, dålig 
självkänsla, irritation och en känsla av att 

ingenting längre är roligt eller menings-
fullt. När vårsolen tittar fram försvinner 
symptomen så småningom.

Vintern har alltid varit en utmaning för 
nordbor. Under den varma årstiden jobba-
de man hårt för att samla in mat och för-
beredde veden för vintern. Men den mör-
ka årstiden har också påverkat den and-
liga och symboliska tolkningen. Vinter-

solståndet har varit en festdag 
eftersom mörkret ska ge vika 
för ljuset. ”Det folk som vand-
rar i mörkret skall se ett stort 
ljus” finns med under advents-
tiden och julens barn, Jesus, 
vinner över mörkret och ger 
mänskligheten ett nytt hopp. 
Solen och värmen kommer till-

baka, människan räddas från vinterns ky-
la och själen räddas till liv. 

VINTERTIDEN HAR tidigare i jordbruks-
samhället varit en tid av vila och lugn. 
Tänk om det kunde vara så än i dag! De 
vintertrötta människorna skulle göra nå-
gonting trevligt varje dag. Lyssna på mu-
sik, låna en bra bok på biblioteket, tända 
ett ljus och mysa i soffan, träffas med en 
vän över en tekopp eller ta en liten pro-
menad mitt på dagen. Det trevliga kunde 
också vara en pratstund på kontoret, en 
tanke av tacksamhet över livets gåva, en ny 
hobby (sticka, teckna eller snickra?) eller 
en stilla bön i kyrkbänken. I stället för att 
motarbeta rädslan för vintermörkret skul-
le vi försöka bejaka vårt behov att stanna 
upp och upptäcka någonting i oss själva, 
hos andra och i vår omgivning.

Var snäll mot dig själv!

Tuija Wilman är församlingspastor i Borgå svenska domkyrkoförsamling.

TUIJA WILMAN

KOLUMNEN

»Men jag 
är inget 
mumin-
troll.«

Till den som är lite 
rädd för vintern
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BORGÅ Roua Badran och hennes man 
Raed Sharaf  i Borgå har avslutat sin ar-
betsdag när vi rings och pratar. Deras väg 
till ett eget hem i Borgå har varit längre än 
för många andra. 

De kommer från en liten stad söder om 
Damaskus i Syrien, men bodde ett antal år i 
Kuwait. De drömde om att kunna återvän-
da helt till sitt hemland. År 2015 återvän-
de de därför till Syrien och hann vara där 
i en månad innan kriget bröt ut.   

– Vi beslöt snabbt att vi måste hitta ett 
lugnt och bra liv för våra barn, så de får gå 
i skola och växa upp i en lugn miljö. 

På nätet hittade Roua information om 
skolan i Finland, som är internationellt er-
känd, och hon och hennes man ville där-
för uttryckligen till Finland.

– Mina vänner undrade hur vi kunde tän-
ka oss Finland. Och det är klart att det var 
ett svårt beslut, men vi tog det tillsammans.

Raed var tvungen att stanna i Kuwait på 
grund av sitt jobb. I november 2015 anlän-
de därför Roua ensam med sina tre pojkar 
till Finland, Rami, som då var nio år, Ra-
fi tre år och Rebal två år.

– Det var tufft med ett nytt språk och ett 
nytt liv, men det gick. När jag kände mig 
ledsen tröstade det att gå ut tillsammans 
med barnen.  

– Det var lite lustigt för i början studera-
de jag och min äldsta son Rami finska till-
sammans. Jag tog med mig mina två yng-
re söner för de hade ingenstans att vara 
på dagarna.

Roua studerade finska i tio månader och 
lärde sig snabbt. 

– Och pojkarna talar finska som inföd-
da numera, deras lärare berömmer dem. 

Innan pojkarna lärt sig språket var det 
svårt för dem i skolan och på dagis.

– Men de var väldigt vänliga i skolan och 
använde bilder för att Rami skulle förstå. 
Han kunde också engelska, vilket hjälpte.

Roua Badran, hennes man Raed Sharaf och sönerna Rami, Rebal och Rafi trivs i sin hemstad Borgå. – Vi har 
underbara vänner, säger Roua. FOTO: PRIVAT

»Det var tufft med ett nytt 
språk och ett nytt liv.«

Barnen var 
drivkraften 
En stark längtan efter att ge 
sina barn ett gott liv förde 
Roua och Raed från Syrien 
till Borgå i Finland. 
 
TEXT: ULRIKA HANSSON

Nya möjligheter
Raed kunde efter några år komma till sin 
familj i Finland och de har alla uppehålls-
tillstånd. Raed har lärt sig finska och har 
en egen firma inom ventilation. Roua blir 
i dagarna klar med sina närvårdarstudier 
som hon skött parallellt med tillfälliga ar-
betsuppgifter inom hemvården. 

Hon ställde också upp i senaste kom-
munalval.

– Det var en bra erfarenhet och jag lär-
de mig mer om det finländska samhället. 
Barn och äldres välmående är viktiga frå-
gor för mig. 

Familjen trivs väldigt bra i Borgå. De har 
engagerat sig i församlingslivet och Raed 
är frivillig inom Röda Korset. De planerar 
att studera svenska, som skulle vara bra 
att kunna i jobbet.

– Vi har underbara vänner, till exem-
pel Hanna Eisentraut-Söderström (i Bor-
gå svenska församling). Borgå är en liten 
stad med vänliga människor, och allt är på 
gångavstånd.

De saknar förstås sina föräldrar och an-
dra släktingar som är kvar i Syrien väldigt 
mycket.

– Livet där är svårt efter kriget. Vi ring-
er våra föräldrar varje dag. 

Varifrån kommer din styrka?
– Den komer från min längtan efter att ge 
mina barn ett gott och tryggt liv, säger Roua.
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ÅBO När Rami Nurmi får frågan hur länge 
han varit med i någon församlingsverksam-
het blir svaret ”hela livet”. Han var med i 
barnverksamheten redan från förskoleål-
dern. Barnlägren var honom välbekanta 
och gjorde att han var ivrig att åka på kon-
firmandläger.

– Jag kände ju redan till församlingen 
ganska bra. Mitt eget konfirmandläger var 
helt gudomligt och jag fick jättemånga nya 
vänner som jag började umgås mycket med.

Mia Bäck och Christer Romberg har va-
rit viktiga förebilder för honom under upp-
växten.

– Det var de som gjorde största intryck-
et på mig och fick mig att vilja vara för-
samlingsaktiv.

Efter skriftskolan fortsatte han vara ak-
tiv: delta i ungdomscaféet, gå i högmässa 
och vara hjälpledare.

Idag är han 23 år.
– I något skede började jag fundera att är 

jag för gammal för att vara med som hjälp-
ledare?

Numera sjunger han med i kyrkokören 
och i ungdomskören.

– Jag går också till ungdomscaféet, man 
kan vara där fast man är äldre än 20! Dessut-
om har församlingen träffar för unga vux-
na, och alltid när det kommer nya stude-
rande till stan är det många som hittar dit.

Vad är det som lockar dig till försam-
lingen?
– Det är många saker. Det är trosfrågor, det 
är människor, det är musik. För mig har det 
nog allra mest handlat om människor. Det 
var ungdomsarbetsledarna och Mia Bäck 
som fick mig att gå med. Som stark tvåa  
efter människorna kommer musiken!

Det var Christer Romberg som inspire-
rade honom att börja sjunga och spela gi-

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

PÅ GÅNG LOKALT 
VÄSTÅBOLAND, ÅBO 

MARIEHAMN, JOMALAÅBOLAND-ÅLAND

Rami Nurmi har hittat många förebilder i församlingen. – Mia Bäck och Christer Romberg har 
varit viktiga för mig. FOTO: PRIVAT

Det är 
människorna!
För 23-åriga Rami Nurmi har försam-
lingen varit det ställe där han trivs. 
– Det började med mitt konfirmandlä-
ger, som var helt gudomligt.

TEXT: SOFIA TORVALDS

»Allt passar perfekt för just 
mig!«

tarr efter skriftskolan.
Han har också ställt upp i församlings-

valet.
– Jag är intresserad av trosfrågor och vill 

gärna vara med och påverka. Jag ställde upp 
i valet och blev invald i församlingsrådet.

– Det känns att all verksamhet i försam-
lingen passar perfekt för just mig!

Men det har inte känts så perfekt att du 
själv skulle vilja jobba i kyrkan, till ex-
empel som präst?
– Nej, jag har aldrig tänkt på att studera teo-
logi. Om jag skulle välja något yrke i kyr-
kan skulle det kanske vara att jobba som 
ungdomsarbetsledare. Men just nu jobbar 
jag som datanom vid Pargas stad och det 
fungerar fint för mig. För mig är försam-
lingen inte ett jobb, det är ett ställe där jag 
trivs. Mer som en hobby!
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ÅBOLANDS  PROSTERI
VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 17.10 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Päivi 
Nuotio-Niemi, Hanna Lehtonen. Konfirmandjubi-
leum 51 år efter konfirmationen. 
On 20.10 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Päivi 
Nuotio-Niemi, Hanna Lehtonen. 
Sö 24.10 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Pär 
Lidén, Hanna Lehtonen. Ekumeniska ansvarsveck-
ans avslutning med kyrklunch i församlingshem-
met efter högmässan. Samtidigt inleds försam-
lingsveckan ”Kyrkan mitt i byn”.
On 27.10 kl. 18: St. Simons scoutgudstjänst i Par-
gas kyrka, Pär Lidén, Hanna Lehtonen. 
Nagu kapellförsamling:
Sö 17.10 kl. 17: Kvällskyrka i Nagu församlingshem, 
Kjell Granström, Robert Helin, Eeva Granström, Jo-
hannes Johansson. Efter gudstjänsten gemenskap 
kring te- och kaffebordet.
Må 18.10 kl. 14: Kaffestuga för alla i Nagu försam-
lingshem, Eeva Granström. Även 25.10.  
Korpo kapellförsamling:
Sö 17.10 kl. 11: Gudstjänst i Korpo kyrka, Esa Kill-
ström, Mikael Granlund. 
Sö 24.10 kl. 11: Gudstjänst i Korpo kyrka, Esa Kill-
ström, Mikael Granlund. 
Houtskär kapellförsamling:
Sö 17.10 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyrka, Peter 
Blumenthal, Uma Söderlund. 
Sö 24.10 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyrka, Peter 
Blumenthal, Uma Söderlund. 
Iniö kapellförsamling:
Sö 17.10 kl. 13: Högmässa i Iniö kyrka, Jussi Meri-
luoto. 
Lö 23.10 kl. 10.30: Iniö kapellförsamlings hösttalko 
i och kring kyrkan. Välkommen! 
– kl. 17.30: Kvällsmässa i Iniö kyrka, Jussi Meriluoto. 

ÅBO
sön 17.10 kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Högmässan 
kan även ses via www.virtuaalikirkko.fi. Wikstedt 
(pred), Björkgren-Vikström (lit), Söderlund. Barnhör-
na. Kyrkkaffe. Gudstjänstgrupp Martha medverkar. 

mån 18.10:
- kl 11.45-12: Lunchmusik med Ensemble MMXX, 
Domkyrkan.
- kl 18: Diskussionsgrupp för unga vuxna, Aurelia.

tis 19.10:
- kl 14.30–18.30: Ungdomshålan, Aurelia. Öppet hus, 
välkommen att bekanta dig med verksamheten!
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia. Öppet hus, väl-
kommen att bekanta dig med verksamheten!

ons 20.10:
- kl 10–12: Familjecafé, Papinholma församlings-
hem. Öppet hus, välkommen att bekanta dig med 
verksamheten!
- kl 13–15: Café Orchidé, Aurelia. Bertel Wahlström 
”Åbo svenska församlings festskrift”. Öppet hus, 
välkommen att bekanta dig med verksamheten!
- kl 15–15.40: ÅSFs barnkör ”Kristallerna” övning, 
Aurelia. Öppet hus, välkommen att bekanta dig 
med verksamheten!
- kl 15.50–16.30: ÅSFs barnkör ”TIDO” övning, 
Aurelia. Öppet hus, välkommen att bekanta dig 
med verksamheten!
- kl 17–18: Ungdomskörens övning, Aurelia. ÅSFs 
barnkör ”Kristallerna” övning, Aurelia. Öppet hus, 
välkommen att bekanta dig med verksamheten!

tor 21.10:
- kl 9.30–11.30 Familjecafé: Aurelias innergård. 
Öppet hus, välkommen att bekanta dig med verk-
samheten!
- kl 18.30–20.30 Åbo Svenska Kyrkokörs övning: 
Aurelia. Öppet hus, välkommen att bekanta dig 
med verksamheten!

fre 22.10:
- kl 13 Guidning i Aurelia: Kyrkoherde emeritus 
Eero Sepponen och kyrkoherde Mia Bäck fungerar 
som guider. Nu har du chansen att höra om hur 
det var förr och hur det är nu i Aurelia. Vi startar kl 
13 i Aurelias första våning.
- kl 17: ÅSFs barnkörs och Ungdomskörens mi-
ni-konsert (dir. Sofia Liljeström), Aurelia. Körerna 
uppträder med sånger och vi sjunger även allsång-
er. Fritt inträde. Det bjuds på kaffe, saft och kex 
till frivillig peng som går till Kyrkans utlandshjälps 
trädplantering.
sön 24.10 kl 12: Festhögmässa, Domkyrkan. Hög-
mässan kan även ses via www.virtuaalikirkko.fi. 
Eero Sepponen (pred), Bäck och Häggblom (lit), 
Söderlund, Juslin. Barnhörna. Gudstjänstgrupp Se-
fanja medverkar. Festhögmässan radieras.
mån 25.10 kl. 14-15.30: Missionskretsen, Aurelia.

Bekanta dig med oss 
och det vi gör!
Har du funderat på 
hurdana olika verk-
samheter i församling-
en är? Under vecka 42 
har du möjlighet att
fritt bekanta dig med 
olika verksamhets-
grupper, på vår hemsida www.abosvenska-
forsamling.fi/asf100samling.fi hittar du 
information om den öppna verksamheten.

På fredagen 22.10 kl. 13 blir det guidning i 
Aurelia med kyrkoherde emeritus Eero Seppo-
nen och kyrkoherde Mia Bäck, vi startar i för-
sta våningen. Nu har du chansen att höra om 
hur det var förr och hur det är nu i Aurelia,  
välkommen med!

Det är gratis att byta grejer!
Ansvarsveckans Bytesdag 
24 oktober kl. 15–17 på S:t 
Mårtensgården!

Ge bort en sak och få en 
annan sak med dig hem. 
Kläder, husgeråd, leksaker, 
spel med mera.

Det du inte behöver kan 
vara någon annans skatt. 
Loppis är ett hållbart sätt 
att shoppa och göra bå-
de planeten och plånboken 
glad. Bytardagen är gratis!

Mässa och 
konsert!
MÄSSA I DRAGSPELSTON 
med kyrkokören och Ålands 
dragspelsklubb. Söndag 
24.10 kl. 11.00 i sankt Olofs 
kyrka, Jomala.

KONSERT MED JOHANNES 
WESTÖ söndag 17.10 kl. 18 
i Olofsgården. Nyskrivna 
sånger i kristlig tradition.

ÅBO  
Verksamhet

MARIEHAMN Ansvarsveckan JOMALA Musik

tis 26.10:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.

ons 27.10:
- kl 12: Frukostklubben, Kåren (Tavastg. 22, Åbo). 
”Asylsystemet i kris – Papperslöshet i Finland” 
Minna Saunders. Anmälning senast 25.10 innan kl. 
18 till tkurten@abo.fi, 045-125 5880.
- kl 13–15: Café Orchidé, Aurelia. 
- kl 18: Bönegruppen, Aurelia. 

tor 28.10:
- kl 9.30–11.30: Familjecafé, Aurelias innergård.

ÅLANDS PROSTERI
JOMALA
Församlingen och Covid-19
Ändringar kan förekomma, följ med i församling-
ens information på jomala.evl.ax och facebook.
com/jomalaforsamling. 
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Kaffestugan i Nagu 
håller öppet
Varje måndag kl. 14–16 bjuds det på 
kaffe och trevlig samvaro i Nagu kapell-
församlings kaffestuga. Församlingens 
frivilligarbetare tillsammans med diakon
Eeva Granström bullar upp och därtill 
serveras det både psalmsång och goda 
samtal. Ingen förhandsanmälan behövs. 
Välkommen!

VÄSTÅBOLAND Kaffestund

Mässor och andakter
Mässor och andakter firas i Sankt Olofs 
kyrka om inte annat anges. Försam-
lingen följer smittläget och de anvis-
ningar som medföljer.
Fredagsmässa: fredag 15.10 kl. 18.00
Familjemässa: söndag 17.10 kl. 11.00 
Tjugoförsta söndagen efter pingst – Je-
su sändebud
Högmässa: i dragspelston söndag 24.10 
kl. 11.00 Reformationsdagen – Trons 
grund
Högmässa: söndag 31.10 kl. 11.00 Tju-
gotredje söndagen efter pingst – Förlåt 
varandra

Vesper 
Lördag 23.10 kl. 18.30: Helgmålsvesper
Onsdag 27.10 kl. 19.00: Vesper

Barn och unga
Sjung och gung: för barn ca. 0-4 år. 
Torsdagar kl. 9-11, sångstund 9.30.
Tisdagsklubben: åk. 1-4, tisdagar kl. 
18-19.30.
Klubb på Frideborg: åk. 1-3, torsdagar 
kl. 18-19.30.
Höstlovskul: tors-fre 21-22.10 kl. 9-15. 
Anmälan via hemsidan.

Barn- och ungdomskörer
Tonikan: åk. 1-2, tisdagar kl. 14-15. 
Pyssel 13-14.
Kvinten: åk. 1-4, onsdagar kl. 13-14 i 
Södersunda skola. 
Dominanten: åk. 3-4, torsdagar kl. 
14-15. 
Jomala Joy: åk. 5-9, torsdagar kl. 15-
16.15. 

Vuxenkörer
S:t Olofs kyrkokör: torsdagar 19.00. 

Övrig verksamhet
Kenyamissionen: måndagar kl. 13-15
Missionssyföreningen: tisdagar kl. 
12.30. 
Gregoriansk sång: varannan måndag 
(jämn vecka) kl. 19 i kyrkan.

Loppis med barntema: tisdag 16.11 kl. 
18-20. Boka bord på sonja.wine@evl.fi.
Sopplunch: torsdag 21.10 kl. 12. 5€ för 
soppa, bröd och kaka.
Våra sakrament och riter på vardags-
språk: onsdagar kl. 18.30-20
Retreatdag ”Måla in ditt liv i korset”: 
söndag 7.11 kl. 10-18. Kostnad 10€. An-
mälan till kansliet senast 1.11.
Familjens söndagsskola: onsdag 20.10 
kl. 18.00
All verksamhet hålls i Olofsgården om 
inte annat nämns.

MARIEHAMN
TO 14.10 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t 
Görans kyrka.
TO 14.10 kl. 12.00: Sopplunch i för-
samlingshemmet.
FR 15.10 kl. 14.00: Önskepsalmen i 
församlingshemmet.
LÖ 16.10 kl. 18.00: Konsert med Jo-
hannes Westo i S:t Görans kyrka.
SÖ 17.10 kl. 11.00: Högmässa i S:t 
Görans kyrka, Gunnevi Styrström och 
Magnifikat medverkar. Även livestrea-
ming på församlingens Facebooksida.
TO 21.10 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t 
Görans kyrka.
TO 21.10 kl. 12.00: Sopplunch i för-
samlingshemmet.
SÖ 24.10 kl. 11.00: Högmässa i S:t 
Görans kyrka. Även livestreamning på 
församlingens Facebook sida.
SÖ 24.10 kl. 15-17: Bytesdag på S:t 
Mårtensgården. Vi byter grejer med 
varann, ta med dig något du vill by-
ta bort och hem med något som är 
”nytt” för dig. Bytardagen är gratis!
SÖ 24.10 kl. 17-18: Samvaro och ser-
vering. Vi gör en egen frälsarkrans av 
pärlor. Frivillig avgift till diakonifören-
ingen. 
SÖ 24.10 kl. 18.00: Gudstjänst kring 
frälsarkransens sånger. Vi får sjunga 
de meditativa sångerna kring fräls-
arkransens pärlor. S:t Mårtenskören 
medverkar.
Kyrktaxi till gudstjänst: tfn 018-19500

Brittsommar
SÅ HAR inte bara sommaren passerat utan även den så 
kallade brittsommaren. Brittsommar har ingenting med 
britter att göra, men beskriver ungefär samma väderfe-
nomen som britter och andra engelsktalande kallar in-
diansommar. Statistiskt sett kan man ana sig till en pe-
riod med något högre temperaturer i början av oktober, 
runt Birgittadagen den sjunde. Det handlar alltså om He-
liga Birgitta. Enligt legenden föranledde det bistra klima-
tet henne att be för Nordens regn- och vindpinade folk. 
Herren svarade med att ge nordborna några sommarli-
ka dagar kring Heliga Birgittas dag. 

Tyvärr kan legenden ändå inte anses vara verifierad 
trots att meteorologiska data stöder den. Problemet är 
att på medeltiden, ja ända fram till 1753 då vi bytte till 
den gregorianska kalendern, inföll Birgittadagen rent 
astronomiskt sett i mitten av oktober. Då är det för sent 
för brittsommar – enligt meteorologerna. 

METEOROLOGER HAR definierat att brittsommar 
kan det vara 4–10 oktober. Äkta brittsommar förutsätter 
först en kylig period med nattfrost på många håll som 
sedan följs av vackra och varma dagar. Godkänd tempe-
ratur för brittsommar är mitt emellan den normalt hög-
sta och den absolut högsta temperaturen för oktober för 
den ort där man ämnar njuta sin brittsommar. 

Plötsligt har vetenskapen, i sitt goda uppsåt att förkla-
ra, åtminstone för mig lyckats få brittsommarens höst-
glöd att falna genom komplicerade definitioner på ett vä-
derfenomen som kanske beror på slumpen. 

DEN GÅNGNA brittsommaren till ära – om det nu var en 
statistiskt klarlagd brittsommar eller ej – ägnar jag hell-
re Heliga Birgitta en tanke än meteorologerna. Måhända 
bad hon om vackert väder någon gång, men den bön som 
bevarats för eftervärlden handlar om något helt annat: 
”Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.” 

Vackra höstdagar inbjuder till solskenspromenader 
bland brokiga höstlöv. Men vart ska jag gå? Heliga Bir-
gittas bön öppnar nya vägar. 

Andreas von Bergmann är församlingssekreterare 
i Väståbolands svenska församling.

ANDREAS VON BERGMANN

KOLUMNEN

»Heliga Birgittas bön öppnar 
nya vägar.«
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Pär Lidén hoppas att så många som möjligt ska hitta till kyrkan i slutet av oktober. Här är dörren! visar han.  FOTO: SUSANNE KIVEKÄS

PARGAS ”Kyrkan mitt i byn” lock-
ar med konserter, lunch och eve-
nemang – i slutet av månaden vill 
Väståbolands församling samla och 
träffa sina medlemmar.

– Vår tanke är att satsa lite ex-
tra under en vecka, och ha program 
som avviker från det normala. Vi 
hoppas att det är många som hit-
tar till kyrkan och församlingshem-
met, säger Pär Lidén, som är tf kap-
lan i Pargas församlingsdistrikt.

Ett område som man satsar sär-
skilt på är musik. Det blir hela tre 
konserter under veckan.

– En med kammarmusikens pär-
lor, konserten Sjung sorgen – efter 

den blir det samtal om sorg tillsam-
mans med artisterna och en psyko-
terapeut – och sedan bjuder vi ännu 
på en mer avskalad konsert med gi-
tarr och sång, berättar Lidén.

Nytt att upptäcka
Planeringen av veckan har skett 
under viss spänning – man visste 
ju inte precis hur restriktionerna 
skulle se ut. Men eftersom kyrkan 
är stor går det bra att hålla avstånd.

Men tanken är inte enbart att 
locka besökare med program som 
gjorts upp för just den här veckan.

– Vi ville också lyfta sådan verk-
samhet som vi har men som folk 
kanske inte upptäckt.

Ett sådant program är Café Till-
sammans som ordnas på onsdagar-
na i samarbete med närliggande af-
färer, som bjuder på svinnmat.

– Under pandemin har vi enbart 
haft matutdelning och inget café, 
men nu hoppas vi kunna komma 

igång med caféet igen. Under för-
samlingsveckan satsar vi lite extra 
och bjuder på lunch, berättar Lidén.

Till en del handlar veckan om att 
påminna församlingsmedlemmar-
na om att församlingen finns och 
ordnar en hel del program som de 
kanske kunde vara intresserade av.

Det blir alltså lite nystart av verk-
samheter efter en lång paus?
– Ja. De flesta grupper har ju kom-
mit igång igen, men en del blev va-
na med att sitta hemma under pan-
demin. Kanske det här kan vara en 
liten puff för en del att återvända 
till verksamheten – och för nya att 
våga pröva på.

Veckan börjar med gudstjänst 
och kyrklunch som avslutning på 
en annan vecka, nämligen Ansvars-
veckan.

– Och som final den 31 oktober 
har vi lovsångskväll i kyrkan, vilket 
vi aldrig prövat på förr, säger Lidén.

Välkomna – kyrkan 
står mitt i byn!
I slutet av oktober firar församlingen ”Kyrkan 
mitt i byn” i Pargas. – Vi satsar särskilt på musik.

TEXT: SOFIA TORVALDS

»Vi satsar lite 
extra under en 
vecka.«

Kyrkan mitt i byn 24–31 oktober
Sö 24.10 kl. 10 Högmässa och kyrklunch.
Må 25.10 kl. 14 Missionsföreningen i församlingshemmet.
Ti 26.10 kl. 18 Konsert i kyrkan: Kammarmusikens pärlor.
On 27.10 kl. 9 Familjecafé i Hyddan. Kl. 11–13 ”Tillsammans”, diakonilunch i 
församlingshemmet. Kl. 18 St. Simons scoutgudstjänst i kyrkan.
To 28.10 kl. 13.30 Malmens diakonikrets i församlingshemmet – alla välkomna! 
Kl. 18–20 Myskväll för kvinnor i Lyan. Kl. 18 Konsert i kyrkan: ”Sjung sorgen” med 
Carita Holmström, Annika Cleo, Anna Simberg och Benita Söderström, samtals-
stund om sorg efter konserten.
Fr 29.10 kl. 18 Konsert i kyrkan med Johannes Westö, gitarr och sång.
Lö 30.10 kl. 18.15 Psalmafton om Britt G. Hallqvist i kyrkan.
Sö 31.10 kl. 10 Högmässa i kyrkan med välsignelse till tjänst, konfirmanderna 
inleder skriftskolan. Kl 18. Ekumenisk lovsångskväll med nattvard i kyrkan.
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PÅ GÅNG LOKALT NÄRPES, KRISTINESTAD, KORSNÄS, MALAX, PETALAX, BERGÖ

SYDÖSTERBOTTEN

i mellanskolan, säger Rita Nordström-Lytz.
– Flera av de som var aktiva i fredsrörel-

sen på den tiden var starka personligheter. 
Där fanns personer från olika politiska lä-
ger. Där fanns ateister och troende kristna. 
Det gjorde intryck på mig att folk hade så 
olika syn på saker och ting, men ändå kun-
de enas om en sak: att vi behöver fred på 
jorden. Grundidén var så tydlig och klar.

Riktar sig utåt
Fredsföreningen har som mål att varje år 
ordna utåtriktade aktiviteter i närsamhället.

– Vi har ett fint samarbete med skolor-
na. Senast engagerade vi bildkonstlärarna 
i högstadiet och gymnasiet och ordnade en 

bildkonsttävling på temat fred, säger Rita 
Nordström-Lytz.

– Föreningen har fått bidrag för att ordna 
en internationell musikverkstad med pro-
fessionella musiker i de olika lågstadiesko-
lorna. Projektet avbröts av coronan, men vi 
hoppas att verkstäderna snart kan fortsätta.

Numera ihågkommer föreningen årligen 
två händelser. På Hiroshima-dagen 6 au-
gusti ordnas  en kvällssamling vid idrotts-
platsens brygga med ljuständning, musik 
och tal, och på FN-dagen är det fredsbön. I 
fjol var det paus på grund av pandemin. I år 
blir det sedvanlig fredsbön i Närpes kyrka 
på FN-dagen, 24 oktober kl. 18, med bland 
annat musik på flygel av Simon Smeds.

Rita Nord-
ström-Lytz 
är ordfö-
rande för 
en över 
nittioårig 
fredsför-
ening. FOTO: 
PRIVAT

NÄRPES – Närpesnejdens fredsförening 
grundades redan 1929, berättar Rita Nord-
ström-Lytz, som är ordförande i förening-
en sedan några år tillbaka. 

Grundaren var dåvarande kaplanen och 
sedermera kyrkoherden Edvin Stenwall. 
De första åren med fredsföreningen var dra-
matiska. Det var 30-tal och andra, mindre 
fredsvänliga, rörelser var starka i Finland.

– Stenwall hotades med ”skjutsning till 
gränsen”, eftersom fredstanken uppfattades 
vara farlig för samhällsordningen. Det fanns 
ändå ett stort stöd för Stenwall i Närpes, och 
hans verksamhet för fred kunde fortsätta.

Redan år 1926 började Edvin Stenwall 
ge ut tidskriften Frid på jorden. Denna tid-
skrift finns ännu idag med namnet Freds-
posten, numera med Garantiföreningen för 
Finlands fredsförbund som utgivare.

Fester och fredsmarscher
– Under efterkrigstiden blev läraren Ru-
nar Långbacka ordförande för förening-
en. Nu diskuterades och fördömdes atom-
bomben, kapprustningen och senare Viet-
namkriget, beskriver  Rita Nordström-Lytz.

På 80-talet aktiverade kärnvapenhotet 
världen i stort. Då började fredsmarscher 
ordnas på FN-dagen. År 1989 deltog he-
la 150 personer i fredsmarschen i Närpes. 

Flyktingar från Vietnam och senare från 
Bosnien gjorde Närpes mera internationellt. 
Under 90-talet engagerade föreningen de 
nyinflyttade med fester där man bjöd på pro-
gram och mat från flyktingarnas traditioner. 

– Mångkulturella barnläger arrangera-
des också under några år.
Hur kom du själv med?
– Jag fick kontakt med föreningen genom de 
uppsatstävlingar som ordnades när jag gick 

Ett fredsarbete 
som fortsätter
Varje år ordnas fredsbön i Närpes på 
FN-dagen 24 oktober. Men hur kommer 
det sig att Närpesnejden har en så liv-
aktig fredsförening? Spåren leder till- 
baka till en viss präst.

TEXT: PIAN WISTBACKA

»Vi har 
ett fint 
samar-
bete med 
skolor-
na.«

Är: pedagogie doktor, varit verksam som klasslärare och 
universitetslärare, pensionär. 
Familj: maken Per och sonen Hampus med frun Emelie 
och dottern Eirin.
Medlem i kyrkofullmäktige i Närpes församling och i 
stiftsfullmäktige i Borgå stift, sjunger i S:ta Marian kuoro.
En fredshandling i vardagen: ”att bemöta 
andra människor med omtanke och välvilja.”

Rita Nordström-Lytz
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NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS
Förändring i gruppverksamhet: Smågrupperna 
(mission&motion) ute i byarna ordnas hädanef-
ter ca en gång i månaden, men därtill tillkommer 
andra samlingar. Nästa träff för alla är måndagen 
18.10, se nedan! Välkomna!
To. 14.10 och 21.10 kl. 18.00 kyrkokör, kl. 19.00 
projektkör.
Fr. 15.10 Lastning av hjälpsändning till Litauen. 
Kom gärna och hjälp till, till Baltikumvännernas 
lokal! Håll utkik på Facebook efter klockslaget eller 
kontakta Hanna.
Sö. 17.10 Gudstjänst, Janne H, Benita Lidman.
Må. 18.10 Månadssamling i församlingshemmet 
för alla daglediga kl. 13.00. Diskussion kring kaf-
febordet med palliativa sjukvårdaren Yvonne Wik-
ström, kring temat obotligt sjuk och vård i livets 
slutskede. 
Ti. 19.10 och 26.10 Små och Stora i församlings-
hemmet kl. 10.00. Föräldrar och mor-farföräldrar 
är välkomna på träff tillsammans med sina barn/
barnbarn. Lek, servering, liten andakt.
Ti. 19.10 och 26.10 Baltikumvännernas loppis har 
öppet kl. 13-18. Nya sorterare är alltid välkomna 
med!
Sö. 24.10 Högmässa, Guy K, Deseré G.
Ti. 2.11 Utfärd till Bergö första veckan i november. 
Vi träffar deras missionsvänner, umgås över en 
kaffekopp med gott tilltugg, och gör till sist en 
rundtur med buss. Församlingens buss plockar 
upp deltagare runt hela Korsnäs kommun. 
Meddela intresset för bussturen senast 29.10 så 
vi kan lägga upp en rutt. Programmet på Bergö 
börjar kl. 13.30 så bussen startar enligt hur många 
som har anmält sig. Anmälan till Hanna på tfn: 044 
4101825.
Lö. 6.11. kl. 11.00 Alla helgons dags gudstjänst. 
Kyrkokören medverkar. Ljuständning för de av-
lidna församlingsmedlemmar som blivit jordfästa 
här i sin hemförsamling sedan allhelgona i fjol. Om 
nära anhöriga önskar kan vi tända ljus också för 
avlidna med anknytning till Korsnäs som begravts 
på annan ort. Kontakta i så fall pastorskansliet på 
044-4101800 eller korsnas.pastorskansli@evl.fi.
Sorgegrupp startar 10.11, mera info kommer!
Byasamlingarna blir vecka 46. Mera info kommer, 
eller fråga Hanna!

KRISTINESTAD
www.kristinestadssvenskaforsamling.fi

Lö 16.10 kl. 18: Kvällsmässa i Dagsmark bönehus. 
Engström Markus, Martikainen Juhani.
Lö 16.10 kl. 20: Taizemässa med välsignelse av 
hjälpledare i kyrksalen i Lfd. Norrback Daniel, Ro-
sengård Nanna, Ribacka-Berg Jeanette.
Sö 17.10 kl. 10: Gudstjänst i kyrksalen i Lfds förs.
hem. Norrback Daniel, Nilsson Olle.
Sö 17.10 kl. 12: Högmässa i Krs kyrka. Norrback 
Daniel, Vättö Keijo.
Ti 19.10 kl. 11.30: Pensionärsamling i Krs förs.
hem. Välkomna med också ni som inte varit med 
tidigare! Lappfjärdspensionärerna och diakoni-
syföreningen särskilt välkomna. Vi lyssnar till vår 
gäst Terese Hoxell från Hoppets Stjärna och delar 
gemenskapen vid mat- och kaffebordet. Mat och 
kaffe 6 euro.
Lö 23.10 kl. 18: Önskesångkväll i Härkmeri böne-
hus. Martikainen Anna Karin, Norrback Erica.

Cancerföreningens konsert
Malax-Korsnäs Cancerklubb ordnar en konsert i Malax kyrka, 
söndag 24.10 kl. 18. Medverkande är Yngve Lithén, Ann-Katrin 
Burman och Ulf Lidman. Kyrkoherde Tomi Tornberg håller en liten 
andakt. Inträdet är 20 euro, till förmån för cancerforskningen.

Varmt välkomna!

Orkestern och körerna startar!
Församlingens orkester inleder med övningar onsdagar 
16.30–18.00 varannan vecka i församlingshemmet i Kristi-
nestad. Startdatum 27.10. Ledare är Anna Karin Martikainen 
och Keijo Vättö. 

Kyrkokörerna kallar på sångare. Kom med också du som 
är ung på torsdagar kl. 18.00 i Lappfjärd och kl. 19.15 i Kris-
tinestad. Likaså till sånggruppen Glädjedropparna, som övar  
i Sideby varannan onsdagskväll kl. 18.00.

MALAX Musik

KRISTINESTAD Musik

Sö 24.10 kl. 10: Högmässa i kyrksalen i Lfds förs.
hem. Engström Markus, Martikainen Anna Karin.
Sö 24.10 kl. 15: Högmässa i Sideby kyrka. Eng-
ström Markus, Martikainen Anna Karin.
Sö 24.10 kl. 18: Orgel och sång i Krs kyrka. Olle 
Nilsson, Anna Karin Martikainen.
Ti 26.10 kl. 19: Bibelsstudium i Krs förs.hem.
On 27.10 kl. 17: Sorgegrupp i kyrksalen i Lfds förs.
hem. Grupp för dig som upplevt sorg. Norrback 
Erica, Hellman Siv, af Hällström Inga-Lene.
On 27.10 kl. 19: Karagruppsträff i grupprummet i 
Lfds förs.hem. Engström.
Fr 29.10 kl. 19: Pärlbandet i Sideby kyrka. Sam-
ling för kvinnor. Gäst: Ebba Carling. Tema: Ur 
livets Skattkista. Anmälan senast 26.10 till Erica 
0407523232. Busstransport ordnas.

NÄRPES 
www.narpesforsamling.fi
OBS! Morgonandakt i Kyrkkanalen varje vardag kl. 
9.30.
Närpes:
To 14.10 kl. 13: Diakonisyföreningen i församlings-
hemmet. Lillbäck Engström.
Fre 15.10 kl. 19: Fredagskväll i Norrnäs bönehus 
med filmen ”The End of Spear” på storskärm. 
Lö 16.10 kl. 18: Aftonmusik i S:ta Maria. Lindén. 

Sö 17.10 kl. 15: Gloria Deimässa på Luthergården. 
Tomas Klemets, Tom Bergman, Kristian och Cha-
milla Sjöbacka. 
On 20.10 kl. 13: Pensionärssamling i försam-
lingshemmet. Blomberg, Lillbäck Engström, 
Lindén-Liljehage. 
On 20.10 kl. 18: Litteraturskafferiet på När-Bok. 
Blomberg, Grönberg.
Lö 23.10 kl 9: Kvinnofrukost på Red & Green. Au-
das-Willman
Sö 24.10 kl 12: Högmässa. Audas-Willman, 
Lindén-Liljehage, S:ta Maria församlingskör.
Sö 24.10 kl 18: Fredsbön i kyrkan. 
Ti 26.10 kl. 13: Tiistaikerho i församlingshemmet. 
Lillbäck Engström.
Ti 26.10 kl. 17: S:ta Marian kuoro i Arken. Heikkilä.
On 27.10 kl. 13: Tillfälle för samtal och personlig 
förbön med diakon i kyrkan. Lillbäck Engström.
On 27.10 kl. 14.45: Sång- och musikstund i Arken 
för daglediga. Lindén-Liljehage. 
On 27.10 kl. 18: Familjesång i Arken för vuxna och 
barn samt barnbarn. Lindén-Liljehage. 
To 28.10 kl. 13: Diakonisyföreningen i församlings-
hemmet. Lillbäck Engström.
Övermark:
To 14.10 kl. 18: Gung och Sjung i församlingshem-
met. Heikkilä.

Sång och 
orgelmusik 
Anna Karin Martikainen, sång, 
och Olle Nilsson, orgel, söndag 
24.10 kl. 18.00 i Kristinestads 
kyrka. Välkommen!
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Himmel möter jord
DET FINNS något speciellt med vissa platser. Närpes 
kyrka är en sådan plats. Den kyrkan har funnits med mig 
hela mitt liv, kom jag underfund med en dag. Jag minns 
att jag besökte kyrkan och gravgården med mamma och 
pappa som liten. Jag minns så väl farfars begravning och 
som ung pastor så hade jag en vigsel i kyrkan. 

När jag arbetade i missionsförsamlingarna i Närpes 
brukade jag många gånger besöka begravningsplan och 
farmor och farfars grav. Jag brukade stå vid deras grav 
och samtala med dem. Det gör jag även idag. Jag bru-
kar också vandra runt på gravgården, det är en så frid-
full och vacker plats. 

Jag hade aldrig i mitt liv tänkt tanken eller ens drömt 
om att få göra det, men en dag så fick jag ställa mig i 
predikstolen och förkunna Guds ord i ”GamäLkviiton” 
(med tjockt L). Det var en stor upplevelse som berörde 
mig på djupet. Tänk om farmor och farfar hade sett mig 
då! Kanske de gjorde det där i himlen. Jag tänker ofta på 
det då jag är i kyrkan att där i någon av bänkarna bruka-
de de sitta på gudstjänsterna och högmässorna. Då jag 
är i Närpes så vandrar jag inte bara på mina fäders jord 
utan jag får också vara i mina fäders kyrka. 

JAG BÖRJADE tänka på att i Bibeln talas det väldigt 
mycket om platser. Mycket av det som sker och händer 
kring Jesus, som berör och som jag kan ta till mig i be-
rättelserna, är för att det skedde på namngivna platser 
som går att lokalisera. Sinai, Siloah, Jerusalem, Nasaret, 
Betlehem, Betania och Emmaus är platser där olika vik-
tiga händelser ägde rum.

Det är platser som ger rum för andlighet och eftertan-
ke. Inom keltisk fromhet kallas sådana platser för ”thin 
places” vilket syftar på platser där hinnan mellan him-
mel och jord var tunn. Ställen där det var lätt att höra 
Gud tala. Jag tycker mig uppleva att ”GamäLkviiton” är 
en sådan plats. I flera hundra år har människor både ta-
lat och lyssnat till Guds Ord och sjungit och spelat till 
Guds ära i kyrkan. Det sitter liksom i väggarna, i luften, 
i atmosfären, något stilla, klart och heligt. Hinnan mel-
lan himmel och jord är väldigt tunn i mina fäders kyr-
ka, GamäLkviiton.  

Anders Blomberg är diakoniarbetare i Närpes för-
samling.

ANDERS BLOMBERG

KOLUMNENBERGÖ-PETALAX 
Familj

Träffpunkt  
i vardagen
Nu har också familjeklubben i Peta-
lax kommit igång för höstterminen. 
Familjeklubben träffas varje fredag 
kl. 10 i prästgården (Thorshagav. 3) 
och riktar sig till allt från bebisar 
till femåringar - alltså alla som kan 
tänkas vara hemma dagtid -  
tillsammans med föräldrar, mor-  
och farföräldrar eller andra vuxna.  
Fokus ligger på fritt umgänge. Nya 
och gamla familjeklubbsdeltagare är 
välkomna med!

To 14.10 kl. 19: Lovsång och bön i försam-
lingshemmet. Heikkilä.
Fre 15.10 kl. 18.30: Karasamling. Blomberg.
Sö 17.10 kl. 14: Familjegudstjänst. Jakobs-
son, Heikkilä. 
Ti 19.10 kl. 13: Tisdagskaffe. Sång, samvaro 
och andakt. Örn, Heikkilä.
Sö 24.10 kl. 14: Gudstjänst. Sundqvist, 
Lindén-Liljehage.
Ti 26.10 kl. 9.30: Motion med mission. Vi 
startar vid församlingshemmet med en 
kort andakt varefter vi går en ca 1 timmes 
promenad. Valfri gåva till missionen. Väl-
komna i ur och skur. Örn.
To 28.10 kl. 19: Lovsång och bön i försam-
lingshemmet. Heikkilä. 
Pörtom:
To 14.10 kl. 13: Pensionärssamling i för-
samlingshemmet. Örn, Granholm.
Fre 15.10 kl. 9.30: Motion och mission. Vi 
startar vid församlingshemmet med en 
kort andaktvarefter vi går en ca 1 timmes 
promenad. Valfri gåva till missionen. Väl-
komna i ur och skur. Örn. 
Sö 17.10 kl. 10: Innerlighetens mässa. Ja-
kobsson, Lindén-Liljehage, sång Jessica 
Bergström. 

Sö 24.10 kl. 10: Gudstjänst Sundqvist, 
Granholm.
To 28.10 kl. 13: Pensionärssamling. Örn, 
Granholm.

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ
Fr 15.10 kl. 19: Ungdomskväll i församlings-
hemmet.
Sö 17.10 kl. 14: Familjevänlig högmässa. 
Församlingens 70- och 75-åringar uppvak-
tas. Englund, Brunell.
Må 18.10 kl. 10: Familjeklubben i försam-
lingshemmet.
Ti 19.10 kl. 13.00: Syföreningen i försam-
lingshemmet
On 20.10 kl. 18.00: Kyrkokören i försam-
lingshemmet.
On 20.10 kl. 18.00: Minior i församlings-
hemmet.
On 20.10 kl. 19.00: Junior i församlings-
hemmet.
Fr 22.10 kl. 19: Ungdomskväll i försam-
lingshemmet.
Sö 24.10 kl. 14: Gudstjänst. Tornberg, Lax.
Må 25.10 kl. 10: Familjeklubben i försam-
lingshemmet.
Ti 26.10 kl. 13.00: Syföreningen i försam-
lingshemmet.

MALAX
Sö 17.10 kl. 10: Högmässa i kyrkan. Gäst-
predikant från laestadianerna. Tornberg, 
Kjell Lolax.
Sö 17.10 kl. 12: Finsk gudstjänst i kyrkan.
Må 18.10 kl. 17.30: Pappagrupp i Socken. 
Måndagar kl. 17.30. Arr. Folkhälsan i Malax.
TI 19.10 kl. 19: Amici i KH. Vi diskuterar ak-
tuellt och gammalt inom teologi, psykologi 
och filosofi.
Sö 24.10 kl. 10: Reformationsdagen. Guds-
tjänst i kyrkan. Tornberg, Lax.
Sö 24.10 kl. 18: Konsert i kyrkan. Yngve 
Lithén, Ann-Katrine Burman och Ulf Lid-
man medverkar. Andakt Tornberg. Inträde 
20 euro, till förmån för cancerforskningen. 
Välkomna! Arr. Malax-Korsnäs Cancer-
klubb.
MÅ 25.10 kl. 10: Karacafé i KH. Arr. Äldre-
rådet och Folkhälsan i Malax.

PETALAX
To 14.10 kl. 18.30: Kyrkokören i försam-
lingshemmet.
Fr 15.10 kl. 10: Familjeklubben i prästgår-
den.
Sö 17.10 kl. 12: Familjemässa. Församling-
ens 70- och 75-åringar uppvaktas. Isaks-
son, Brunell.
On 20.10 kl. 13.30: Syföreningen i försam-
lingshemmet
To 21.10 kl. 18.30: Minior-junior i ladan.
To 21.10 kl. 18.30: Kyrkokören i försam-
lingshemmet.
Fr 22.10 kl. 10: Familjeklubben i prästgår-
den.
Sö 24.10 kl. 12: Gudstjänst. Tornberg, Lax. 



18  MB KYRKPRESSEN NR 21 • 14.10.2021 KYRKPRESSEN NR 21 • 14.10.2021

SYDÖSTERBOTTEN

BORGÅ Roua Badran och hennes man 
Raed Sharaf  i Borgå har avslutat sin ar-
betsdag när vi rings och pratar. Deras väg 
till ett eget hem i Borgå har varit längre än 
för många andra. 

De kommer från en liten stad söder om 
Damaskus i Syrien, men bodde ett antal år i 
Kuwait. De drömde om att kunna återvän-
da helt till sitt hemland. År 2015 återvän-
de de därför till Syrien och hann vara där 
i en månad innan kriget bröt ut.   

– Vi beslöt snabbt att vi måste hitta ett 
lugnt och bra liv för våra barn, så de får gå 
i skola och växa upp i en lugn miljö. 

På nätet hittade Roua information om 
skolan i Finland, som är internationellt er-
känd, och hon och hennes man ville där-
för uttryckligen till Finland.

– Mina vänner undrade hur vi kunde tän-
ka oss Finland. Och det är klart att det var 
ett svårt beslut, men vi tog det tillsammans.

Raed var tvungen att stanna i Kuwait på 
grund av sitt jobb. I november 2015 anlän-
de därför Roua ensam med sina tre pojkar 
till Finland, Rami, som då var nio år, Ra-
fi tre år och Rebal två år.

– Det var tufft med ett nytt språk och ett 
nytt liv, men det gick. När jag kände mig 
ledsen tröstade det att gå ut tillsammans 
med barnen.  

– Det var lite lustigt för i början studera-
de jag och min äldsta son Rami finska till-
sammans. Jag tog med mig mina två yng-
re söner för de hade ingenstans att vara 
på dagarna.

Roua studerade finska i tio månader och 
lärde sig snabbt. 

– Och pojkarna talar finska som inföd-
da numera, deras lärare berömmer dem. 

Innan pojkarna lärt sig språket var det 
svårt för dem i skolan och på dagis.

– Men de var väldigt vänliga i skolan och 
använde bilder för att Rami skulle förstå. 
Han kunde också engelska, vilket hjälpte.

Nya möjligheter
Raed kunde efter några år komma till sin 

Roua Badran, hennes man Raed Sharaf och sönerna Rami, Rebal och Rafi trivs i sin hemstad Borgå. – Vi har 
underbara vänner, säger Roua. FOTO: PRIVAT

»Det var 
tufft med 
ett nytt 
språk och 
ett nytt 
liv.«

Barnen var 
drivkraften 
En stark längtan efter att ge 
sina barn ett gott liv förde 
Roua och Raed från Syrien 
till Borgå i Finland. 
 
TEXT: ULRIKA HANSSON

familj i Finland och de har alla uppehålls-
tillstånd. Raed har lärt sig finska och har 
en egen firma inom ventilation. Roua blir 
i dagarna klar med sina närvårdarstudier 
som hon skött parallellt med tillfälliga ar-
betsuppgifter inom hemvården. 

Hon ställde också upp i senaste kom-
munalval.

– Det var en bra erfarenhet och jag lär-
de mig mer om det finländska samhället. 
Barn och äldres välmående är viktiga frå-
gor för mig. 

Familjen trivs väldigt bra i Borgå. De har 
engagerat sig i församlingslivet och Raed 
är frivillig inom Röda Korset. De planerar 
att studera svenska, som skulle vara bra 
att kunna i jobbet.

– Vi har underbara vänner, till exem-
pel Hanna Eisentraut-Söderström (i Bor-
gå svenska församling). Borgå är en liten 
stad med vänliga människor, och allt är på 
gångavstånd.

De saknar förstås sina föräldrar och an-
dra släktingar som är kvar i Syrien väldigt 
mycket.

– Livet där är svårt efter kriget. Vi ring-
er våra föräldrar varje dag. 

Varifrån kommer din styrka?
– Den komer från min längtan efter att ge 
mina barn ett gott och tryggt liv, säger Roua.

Artikeln är lånad från de lokala sidorna för 
Borgå-Sibbo-Vanda.
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PÅ GÅNG LOKALT 
KVEVLAX, SOLF 

REPLOT, KORSHOLMKORSHOLM

na tron till våra medmänniskor. Det finns 
många vittnesbörd om att människor gri-
pits av någon viss sång och på det viset blir 
intresserade att veta mera om tron på Jesus.

Han hänvisar till att det gjorts forskning 
i att körsångare mår bättre och till och med 
lever längre.

– Dels beror det på samvaron tror jag, 
dels på att man kanske syresätter kroppen 
med körsång, säger Fant.

Manskören i Kvevlax har vuxit, trots att 
det många gånger talas om att återväxten 
för manskörer är problematisk.

– För  cirka tre år sedan hade vi en paus 
och bestämde oss för att börja igen och gick 
aktivt ut med budet, både till gamla och 
nya sångare. Då hakade några nya sång-
are på och efter det har det också droppat 
in någon sångare. Jag tror på samarbete, 
också över församlingsgränserna, och jag 
tror också att det har hjälpt manskören, sä-
ger Rodney Andrén som är kantor i Kvev-
lax församling. 

Manskören  grundades på 1960-talet 
av dåvarande Kvevlaxkantorn Per-Erik 
Häggblom. Storlek och sammansättning 
har varierat genom åren.

– Det är inte så vanligt med manskörer 
i församlingens regi. Vi har fått sångare 

med från en del andra körer också, såsom 
Missionskyrkans kör och Kvevlax sång-
kör, säger Håkan Fant. 

Piggar upp
Mats Nygård är en av dem som mer nyligen 
kommit med. Han sjöng först i kyrkokören 
och anslöt sig sedan också till manskören.

– Det går bra att sjunga i två körer. Jag blir 
inte trött av att sjunga utan det piggar upp!

Han gillar manskörssånger och det mus-
tiga sound de ger.

– Och man måste inte bevisa att man är 
jättebra på att sjunga i manskören. Jag tyck-
er inte att jag var så bra när jag började med 
körsång, men man lär sig väl med tiden.

Manskören i Kvevlax har vuxit, bland annat tack vare att de för tre år sedan aktivt gick ut med budet om nya körövningar efer en paus. FOTO: PRIVAT

KVEVLAX Håkan Fant sjunger med i Kvev-
lax församlings manskör sedan trettio år. 
Att han hållit fast vid sin hobby har bland 
annat med gemenskapen att göra.

– Samvaron och sjungandet är givande! 
När sången går riktigt som den ska gå får 
man gåshud, då känns det som att man får 
lön för mödan, säger han.

Men det är inte enbart för den egna gläd-
jen kören sjunger.

– Vi sjunger också för att vi är övertyga-
de om att sången och musiken är ett bra 
sätt att framföra budskapet om den krist-

Lyckad sång 
ger gåshud
Manskören i Kvevlax församling är en 
livskraftig kör med återväxt. Nu är det 
ett tjugotal som tar ton. – Gemenska-
pen är viktig, säger Håkan Fant. 

TEXT: ULRIKA HANSSON

»Då haka-
de några 
nya sång-
are på.«

Övningar hålls varannan söndag kväll i för-
samlingshemmet.
Repertoaren: traditionell sakral manskörssång.
Ledare är Simon Granlund och Rodney Andrén.
Kören tar gärna emot nya sångare! En viss 
erfarenhet av körsång eller musicerande 
från tidigare behövs.
I höst deltar kören i ”Hela kyrkan sjunger” 
ett allsångstillfälle med flera körer. 

Manskören
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KORSHOLMS PROSTERI
 
KORSHOLM
Högmässa: sö 17.10 kl 11 i kyrkan med Mats Björk-
lund, Ann-Christine Nordqvist-Källström, Susanne 
Westerlund och Hanna-Maria Hakala. Musikinslag. 
Särskilt inbjudna är de som i år firar sina 80- och 
85-års födelsedagar! Efter mässan blir det födel-
sedagskalas i församlingshemmet!
Under valven: sö 17.10 kl 18 med Trio Klezmera. 
Efter konserten, servering i kyrkan.
Motion och mission: må 18.10 kl 10. Samling ut-
anför Smedsby fg. Kort andakt och gemensam 
promenad!
Sångarglädje – Allsång för daglediga: to 21.10 kl 13 
i Smedsby fg. Nya sångare varmt välkomna med! 
Ingen förhandsanmälan behövs. Ann-Christine 
Nordqvist-Källström håller i trådarna och allt ma-
terial finns på plats.
Gudstjänst: sö 24.10 kl 11 i kyrkan och kl 13 i 
Smedsby fg. Mats Björklund och Ann-Christine 
Nordqvist-Källström. Kyrkkaffe!
Missionssyföreningen: må 25.10 kl 13 i Smedsby 
fg. Samling i rum Glöd för handarbete och kaffe.
Föräldra-barnträff: i Tölby on 27.10 kl 9.30. 
Föräldra-barnträff: i Smedsby fg fre 29.10 kl 9.30. 

KVEVLAX
Kvällsmässa: sö 17.10 kl.18. Kass, Andrén.
Mathjälpen: ti 19.10 kl.10 i drängstugan. Utdel-
ning av matkassar. (Om du inte kommit tidiga-
re – ring diakonissan före så vi vet antal, tel.nr. 
0440462312).
Bibel- och bönegrupp: ti 19.10 kl. 19 i Krubban.
Kyrkans Ungdoms seniordag: on 20.10 kl.11-16 i 
Kvevlax församlingshem. Anmälan om deltagande 
omedelbart till 0440462312. 
Hela kyrkan sjunger: on 20.10 kl.13 i kyrkan. Or-
kestern Stråkdraget, Pedersöre Manskör med dir. 
Hans Häggblom, Ekumeniska pensionärskören, 
Kören Sjung med oss, Kvevlax Manskör. Kollekt för 
GA. Servering efteråt i fh.
Symöte: on 20.10 kl.18 i drängstugan.
Karakaffe: to 21.10 kl.9.15 i drängstugan.
Pastorskansliet stängt!: fr 22.10.
Högmässa: sö 24.10 kl.10. Kontunen, Vidjeskog.
Hoppets stjärna berättar om mammalådorna: må 

Vad händer med mammalådorna?
Vi fortsätter att packa mammalådor i Kvevlax. Under hösten har 
vi redan packat 55 lådor, som har hämtats för vidare distribu-
tion. Nu har vi möjlighet att få veta mera om vad som händer 
med allt det som skänks och handarbetas! Måndagen 25.10  
kl. 18.30 kommer verksamhetsledare Terese Hoxell från 
Hoppets Stjärna att berätta och visa bilder om vad 
som händer med våra lådor efter att de lämnar 
Kvevlax. Samlingen hålls i Kuni bönehus (infart vid 
skolans parkering). Kunidamerna hälsar oss väll-
komna och bjuder på kaffe!

KVEVLAX Hjälparbete

25.10 kl.18.30 i Kuni bönehus.
Mathjälpen: ti 26.10 kl.10 i drängstugan. Utdelning 
av matkassar.

REPLOT
Kvällsgudstjänst: sö 17.10 kl.18 i Björkö. Berg, 
Wargh.
Öppet hus för föräldrar o barn: on 20.10  kl.9-11 i fh.
Kaffehörna för daglediga: to 21.10 kl.14-15 i fh. Fri 
samvaro.
Kvällsmässa: sö 24.10 kl.18 i Replot. Vesterlund, Lång.

Öppet hus för föräldrar o barn: on 27.10  kl.9-11 i fh.
Kaffehörna för daglediga: to 28.10 kl.14-15 i fh. Fri 
samvaro.

SOLF
Kvinnofrukost: lö 16.10 kl 9.30 i fh. Vi avnjuter 
gemensam frukost samt lyssnar till artisten och 
skådisen Susanne Marins som berättar om sin 
pilgrimsvandring till Santiago de Compostela, samt 
spelar och sjunger för oss. Priset är 8 € och beta-
las kontant på plats. Anmälan till Joanna, tel 050-

REPLOT AktuelltKORSHOLM Musik

På gång!
På gång i församlingshemmet 
i Replot:

På onsdagar har Öppet hus 
för föräldrar och barn dra-
git igång i församlingshemmet. 
Kom gärna in och umgås över 
en kopp kaffe kl. 9–11!

På torsdagar kl. 14–15 i försam-
lingshemmet inbjuder vi till Kaffe-
hörna för daglediga! Välkomna in för 
fri samvaro och möjlighet till dis-
kussion med anställda.

Sångarglädje
Du som är ledig på dagarna och tycker 
om att sjunga - kom med i vår allsångs-
grupp! Den riktar sig till alla åldrar och vi 
sjunger både visor och psalmer. Boken 
”Sånger för alla”, psalmboken och text-
blad med lite modernare sånger används, 
allt material finns att låna på plats! 

Vi träffas varannan torsdag: 21.10, 4.11, 
18.11 och 2.12 kl. 13-14 i kyrksalen i Smedsby försam-
lingsgård, Niklasvägen 3. Ingen förhandsanmälan be-
hövs! Kantor Ann-Christine Källström leder allsången. 
Kom med när det passar dig!

Mammorna på bilderna har alla fått mammalådor FOTON: PRIVAT
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5414740 eller joanna.holm@evl.fi.
Högmässa: sö 17.10 kl 10 med Fredrik Kass 
och Heidi Lång.
Söndagsskola: sö 17.10 kl 10 i försam-
lingshemmet. Nya barn välkomna med!
Motion för mission: må 18.10 kl 9. Samling 
vid församlingshemmet. Andakt och ge-
mensam promenad samt en chans att ge 
en slant för missionen!
Föräldra-barnträff: ti 19.10 kl 9.30 i för-
samlingshemmet. Lek, klapp- och klang-
sånger samt sen frukost! Ledare Joanna 
Holm och Sanna Huhta.
Gudstjänst: sö 24.10 kl 10 med Ruth Ves-
terlund och Heidi Lång.
Motion för mission: må 25.10 kl 9. Sam-
ling vid församlingshemmet. 
Föräldra-barnträff: ti 26.10 kl 9.30 i för-
samlingshemmet. 
Pensionärsträff: on 27.10 kl 13 i försam-
lingshemmet. Christina Wiik är inbjuden 
gäst.
De äldres kyrksöndag: sö 31.10 kl 10 med 
Ruth Vesterlund och Heidi Lång. Efteråt 
kyrkkaffe i församlingshemmet. Om du 
vill beställa kyrktaxi, ring Joanna, tel. 
050-5414740 senast fredag 29.10 kl 14!

BERGÖ
Fr 15.10 kl. 19: Ungdomskväll i försam-
lingshemmet.
Sö 17.10 kl. 14: Familjevänlig högmässa. 
Församlingens 70- och 75-åringar upp-
vaktas. Englund, Brunell.
Må 18.10 kl. 10: Familjeklubben i försam-
lingshemmet.
Ti 19.10 kl. 13.00: Syföreningen i försam-
lingshemmet
On 20.10 kl. 18.00: Kyrkokören i försam-
lingshemmet.
On 20.10 kl. 18.00: Minior i församlings-
hemmet.
On 20.10 kl. 19.00: Junior i församlings-
hemmet.
Fr 22.10 kl. 19: Ungdomskväll i försam-
lingshemmet.
Sö 24.10 kl. 14: Gudstjänst. Tornberg, Lax.
Må 25.10 kl. 10: Familjeklubben i försam-
lingshemmet.

Ti 26.10 kl. 13.00: Syföreningen i försam-
lingshemmet.

MALAX
Sö 17.10 kl. 10: Högmässa i kyrkan. Gäst-
predikant från laestadianerna. Tornberg, 
Kjell Lolax.
Sö 17.10 kl. 12: Finsk gudstjänst i kyrkan.
Må 18.10 kl. 17.30: Pappagrupp i Socken. 
Måndagar kl. 17.30. Arr. Folkhälsan i Ma-
lax.
TI 19.10 kl. 19: Amici i KH. Vi diskuterar 
aktuellt och gammalt inom teologi, psy-
kologi och filosofi.
Sö 24.10 kl. 10: Reformationsdagen. 
Gudstjänst i kyrkan. Tornberg, Lax.
Sö 24.10 kl. 18: Konsert i kyrkan. Yngve 
Lithén, Ann-Katrine Burman och Ulf Lid-
man medverkar. Andakt Tornberg. Inträde 
20 euro, till förmån för cancerforskningen. 
Välkomna! Arr. Malax-Korsnäs Cancer-
klubb.
MÅ 25.10 kl. 10: Karacafé i KH. Arr. Äldre-
rådet och Folkhälsan i Malax.

PETALAX
To 14.10 kl. 18.30: Kyrkokören i försam-
lingshemmet.
Fr 15.10 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.
Sö 17.10 kl. 12: Familjemässa. Försam-
lingens 70- och 75-åringar uppvaktas. 
Isaksson, Brunell.
On 20.10 kl. 13.30: Syföreningen i för-
samlingshemmet
To 21.10 kl. 18.30: Minior-junior i ladan.
To 21.10 kl. 18.30: Kyrkokören i försam-
lingshemmet.
Fr 22.10 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.
Sö 24.10 kl. 12: Gudstjänst. Tornberg, Lax.

Vi behöver 
marginaler
ALLA GULRÖDA löv. Kyligare men friska morgnar. 
Mörkare kvällar. Allt detta visar på att vi har gått in i 
hösten. Hösten är en vacker årstid och lockar oss ut till 
allt från trädgårdsarbete och vandringar. Men hösten 
är också en tid när allt kör igång. Barnen har landat i si-
na skolvardagar efter sommarloven. Jobbandet tar allt-
mer tid. Hobbyverksamheterna har kommit igång igen. 
Det är viktigt och bra att vara igång, men det är lätt att 
bli överväldigad av allt som skall hända. Det är skjutsan-
de och springande. Fixande och föräldramöten. Styrel-
semöten och stadsärenden. Allt detta som drar igång är 
också ett hösttecken. Och förvisso får vi vara glada för 
att det gör det med tanke på allt vi har varit med om de 
senaste dryga året. Men det är lätt att bli överväldigad 
av det myckna.

DET FINNS en bok i vår hylla som heter ”Margin”. Det 
är engelska och betyder marginaler. Bokens författare är 
läkare och han berättar att ofta när han får patienter på 
besök så är det marginaler i vardagen som han vill ordi-
nera ut. Vi är väldigt duktiga på att planera in en massa 
i kalendern, men inte lika duktiga på att planera in mar-
ginaler. Det kan vara bra att ställa sig den frågan. Finns 
det marginaler i min dag idag? Finns det marginaler i 
veckan? Har jag tillräckligt med marginaler i mitt liv? 
Vi behöver marginalerna. 

TÄNK PÅ att hålla vilodagen helig, lär oss budet. Mar-
ginalerna är nedsatta redan från början i skapelsen. Allt 
med tanke på oss. Så passa på att njuta av hösten.

Fredrik Kass är kyrkoherde i Kvevlax församling.

FREDRIK KASS

KOLUMNEN

»Det är skjutsande och 
springande. Fixande och 
föräldramöten.«

SOLF Stillhet

Bön- och lovsångskvällar
Den här hösten arrangerar Solfs församling med 
Ruth Vesterlund i spetsen en serie med bön-  
och lovsångskvällar i kyrkan!

Nästa kväll kommer att ordnas lördagen 30.10 
kl. 19. Du får väldigt gärna lämna in förbönsäm-
nen på förhand, antingen via e-post: ruth.ves-
terlund@evl.fi eller om du vill vara anonym kan 
du lämna ett brev i postlådan vid församlingshemmet eller en lapp i förbönslå-
dan vid ingången till kyrkan.

Under bön- och lovsångskvällen sjunger vi ur psalmbokens tilläggsdel, vi 
njuter av musik samt stillar oss till bön.

Varmt välkomna med!
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KVEVLAX Som 15-åring kom Håkan Ni-
tovuori till tro i Sionkyrkan i Vasa. I hans 
släkt har olika samfund alltid funnits re-
presenterade. Själv har han varit pastor i 
pingstkyrkan, men är också aktiv frivillig 
i Kvevlax församling. 

– Jag har alltid sökt mig till gemenskap. 
Det är väldigt naturligt för mig.

– Trosutövning innebär inte att vi måste ha 
samma åsikter läromässigt, utan vi delar en 
gemensam tro. Jag brukar säga att vi i första 
hand är människor, i andra hand kristna och 
i tredje hand de samfund vi representerar. 

Men all gemenskap handlar om ömsesi-
dighet, konstaterar han.

– Annars blir det olycklig kärlek.
Den här ömsesidigheten har han sett 

växa fram mellan samfunden i sakta mak.
– När de starka gränserna mellan olika 

samfund lagts ner har vi upptäckt att vi har 
syskon. Det är lite som under Andra världs-
kriget när familjer splittrades och barn in-
te visste om att de hade syskon. Efter kri-
get återupptäckte de sina syskon.

Vill inte vara eremit
– Jag vill inte vara en eremit, och jag är glad 
att Gud inte förväntade sig att jag skulle bli 
munk, säger Håkan Nitovuori. 

Sociala kontakter betyder mycket för ho-
nom och han är en av tre som leder ”Karakaf-
fe” i Kvevlax församling varannan torsdag.

– Vi ses klockan 9.15 och dricker mor-
gonkaffe och äter smörgås. Jag minns in-
te att vi någonsin skulle ha varit under tju-
go deltagare. 

Inbjudna talare och intressanta samtal 
hör till programmet.

– Vi brukar samlas i Drängstugan för att 
få lite intimare stämning. Vi vill ha en mil-
jö där stöttande kommentarer och sponta-
na frågor får komma naturligt.

Solidaritet är en drivkraft
Var femte vecka är Håkan Nitovuori och 
hans fru Ann-Lis också med och organi-

»Sådan ekumenik har vi här 
i Kvevlax!«

I första hand är 
vi människor 
Håkan Nitovuori är pensionerad 
pingstpastor, tillika aktiv i Kvevlax 
församling. – Tro är inte partipolitik, 
det är gemenskap, säger han. 
 
TEXT: ULRIKA HANSSON

KORSHOLM

Håkan Nito-
vuori känner 
starkt för 
gemenskap: 
– Jag vill inte 
vara en eremit. 
FOTO: ANN-LIS 
NITOVUORI

serar diakonins mathjälp i Kvevlax.
– Det engagemanget hör ihop med vår 

känsla för människor och den humanitä-
ra hjälpen. Det är ett kravlöst sätt att hjäl-
pa, och ingen blir nekad hjälp. 

– Jag upplever att det här är en viktig in-
sats från vår diakonissa Nina Andrén.

Håkan Nitovuori, och en granne till ho-
nom, kör runt och hämtar både färdiga mat-
portioner och andra livsmedel, som sedan 
delas ut till dem som behöver det och har 
anmält sig på förhand.

– Jag tror det här har större effekt än 
många predikningar – att visa omsorg.  

Men predikningar fyller också sin funk-
tion, och den 7 november predikar Håkan 
Nitovuori i högmässan i Kvevlax försam-
ling. 

– Sådan ekumenik har vi här i Kvevlax!
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JAKOBSTAD – Det började för barnens skull. 
Det är så enkelt att gå till Fokus när hela 
familjen kan gå till samma ställe. Det tyck-
er jag är viktigt.  När barnen först skulle 
till söndagsskolan och vi sedan till guds-
tjänsten var det ett enda pusslande att få 
söndagen att gå ihop, säger hon.

De började söka efter en församling då de 
flyttade tillbaka till Jakobstad 2005. 

– Innan jag åkte bort för studier hade jag 
varit med i församlingslivet både i Jakob-
stad och i Pedersöre från barnsben. När vi 
kom tillbaka var naturligt för oss att söka 
en gemenskap i Jakobstads svenska där vi 
kunde vara med som familj med småbarn.

I Fokus engagerade sig Annica Sundberg 
tidigt i barnen. Dessutom har hon varit i 
ledningsgruppen i många år.  Trots att hen-
nes egna tre barn nu är ungdomar har hon 
fortsatt jobba med barnen i Fokus.

– Jag tycker om att ha med barn att göra, 
för det har jag inte i mitt arbete.

Vad är Fokus egentligen?
– Fokus är en gudstjänst i friare former 

där lekmän har en viktig roll. För vår fa-
milj har det varit lättare att vara där med 
barnen i stället för i huvudgudstjänsten, 
säger hon.

I Fokus har barnen ofta eget program. 
Ibland är det föräldrar som drar barngrup-
perna och ibland är det ungdomar.

– Vi har inte barngrupper varje Fokus-
kväll, men försöker ordna det. Ibland har 
det lyckats bättre och ibland sämre.  Vi strä-
var efter att det ska vara roligt för barnen 
att komma till Fokus och träffa andra barn 
och få kompisar där.

Hur går en Fokuskväll till?
– Oftast har en musiker hand om musi-

ken. En mötesledare inleder mötet och så 
har vi en talare. Efter talet  blir det lovsång, 
förbön och kaffeservering. Det finns möj-

I Fokus för  
barnens skull 
Ända sedan familjen återvände till 
Jakobstad 2005 har Annica Sundberg 
varit aktiv i Fokus.

TEXT: JOHAN SANDBERG

»Där 
har vi 
fått vårt 
sociala 
samman-
hang.«

PÅ GÅNG 
LOKALT 

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

JAKOBSTAD, KRONOBY, 
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE

Annica 
Sundberg 
uppskattar 
Fokus för 
dit kan hela 
familjen 
komma. 
FOTO: PRIVAT

lighet till personlig förbön. 
I och med att möteslokalen i Försam-

lingscentret har en glasvägg går det att lyss-
na fast man har småbarn med. Barnen stör 
inte fast de leker. 

–  Gudstjänsten har ju ett värde som man 
uppskattar när man blir äldre och vi går 
nu till den. Men vi fortsätter också gå till 
Fokus för där har vi fått vårt sociala sam-
manhang. Formen på Fokus gör att man 
hinner tala mera med varandra där än vad 
man gör i gudstjänsten.

Och när barnen blivit äldre har nya grup-
per för äldre barn uppstått som ringar i vatt-
net efter Fokus.

– Vi satsar nu mera på aktiviteter för dem 

utanför Fokuskvällarna. Till exempel ett 
ungdomsband, fotbollskvällar och olika 
utfärder. 

Precis som all annan församlingsverk-
samhet låg Fokuskvällarna nere under pan-
demin. Nu har de kommit gång igen. Nu 
ordnas de varannan lördag kväll.

– Vi ordnar så många kvällar vi har re-
surser till. Det är en utmaning att hitta fri-
villiga till kvällarna. Speciellt efter coro-
nan då folk vant sig vid att inte ha något 
program på kvällarna. Folk har också upp-
levt att söndagskvällarna blivit stressiga då 
man ska till jobbet nästa dag. Nu prövar vi 
på lördag kväll. Då behöver man inte hel-
ler ha så bråttom hem.
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PEDERSÖRE PROSTERI
 
JAKOBSTAD
FR 15.10 kl. 19.00: In da house i Församlingscent
rets ungd.utr., NylundWentus, Mård.
FR 15.10 kl. 22.00: Mässa ”Ljus i mörkret” i 
Johanneskapellet, Turpeinen, Wester, Mård, 
NylundWentus.
LÖ 16.10 kl. 18.30: Fokus i Församlingscentret. 
Kolosserbrevet, del 2, Jakob Edman. Mats Sjölinds 
lovsångsteam, servering.
SÖ 17.10 kl. 12.00:  Gudstjänst i Jakobstads kyrka, 
Edman, Wester, Adorate. Catarina NylundWentus 
gudstjänstgrupp. Sänds även via församlingens 
Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstads
svenskaforsamling.fi.
MÅ 18.10 kl. 13.30: Mariahemmets syförening i 
Församlingscentret. Bön och lovsång, Wester.
TI 19.10 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön 
och samtal.
TI 19.10 kl. 12.00: Taizébön i Johanneskapellet, 
Wester.
TI 19.10 kl. 13.00: Tisdagssamling på Station 1. In
spelat program från SLEF:s missionsfest i Nagu.
ON 20.10 kl. 18.00: Samtalsgrupp för män i Bonäs 
församlingsstuga, Charles Isaksson.
TO 21.10 kl. 12.00: Lunchmusik i Jakobstads kyrka, 
Borgmästars.
FR 22.10 kl. 19.00: In da house i Församlingscent
rets ungd.utr., NylundWentus, Mård.
SÖ 24.10 kl. 12.00: Mässa i Jakobstads kyrka, 
Björk, Edman, Borgmästars, sång AnnaKarin 
Johansson. Bertel Widjeskogs gudstjänstgrupp. 
Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk 
finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
TI 26.10 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön 
och samtal.
TO 28.10 kl. 12.00: Lunchmusik i Jakobstads kyr
ka, Wester

KRONOBY
Kronoby kyrka
Mässa: (Strömmas) Sö 17.10 kl 10.00.
Gudstjänst: Sö 24.10 kl 13.00.
Terjärv kyrka
Gudstjänst: Sö 17.10 kl 10.00.
Mässa: (Strömmas) Sö 24.10 kl 10.00.

LARSMO MissionJAKOBSTAD Mässa

PEDERSÖRE Bibelhelg

Missionsafton  
i Larsmo
Söndag 24.10 kl. 18 ordnas det 
missionsafton i Larsmo försam
lingshem. Johan Candelin med
verkar. Välkommen att lyssna på 
senaste nytt från Martyrkyrkans 
vänner! 

Enkel mässa tänder 
ljus i mörkret
Välkommen på Ljus i mörkret!

Ljus i mörkret är en enkel natt
vardsmässa med ljuständning och 
Taizésånger. Mässan firas nästa 
gång 15.10 klockan 22 i  
Johanneskapellet.

Vid Mästarens fötter i Ytteresse

Nedervetil kyrka
Gudstjänst: Sö 17.10 kl 13.00.
Mässa: Sö 24.10 kl 10.00.

LARSMO
Gudstjänsterna och högmässorna strömmas via 
församlingens YouTube kanal Larsmo församling 
live. Förändringar i församlingens verksamhet kan 
ske med kort varsel. Aktuell information finns på 
församlingens hemsida.

Sö 17.10 kl. 10: Gudstjänst med dop Lassila, Wik
lund. Kyrkvärd: Sandvik, Hannula.
Må 18.10 kl. 19: Bön för Finland i Holm bönehus. 
Efteråt kl. 20 bön för nejden. 

To 21.10 kl. 14: Nattvard vid Sandlunden Lassila.
Sö 24.10 kl. 10: Högmässa Sjöblom, Nina Mård, 
sång Matilda Åkerlund. Kyrkvärd: Kackur, Sämskar.
- kl. 18: Missionsafton i församlingshemmet. Jo
han Candelin medverkar, servering.
To 28.10 kl. 11: Sopplunch med servering i för
samlingshemmet. Det finns även möjlighet till 
takeaway.
- kl. 18: Karasamling

NYKARLEBY
Gudstjänster
Sö 17.10 kl 12: Festmässa med avskedspredi
kan, S:ta Birgitta kyrka, AnderssénLöf, Edman, 
Smeds, Östman, Ringwall, Lönnqvist.

Det blir bibelhelg Vid Mästarens fötter i Ytter 
esse bönehus den 23-24.10. På lördag kväll 
kl. 19 hålls ett möte dit barn och unga är spe
ciellt inbjudna. Dennis Svenfelt predikar och 
det blir sång av ungdomar från Station 1. På 
söndag kl. 14 är det möte med predikan av 

André Djupsjöbacka och solosång av Bengt 
Forsblom. Vid mötena ordnas servering och 
lotteri. Slef:s lokalavdelning i EsseKållby till
sammans med Pedersöre församling står 
som arrangörer.



16  17 KYRKPRESSEN NR 21 • 14.10.2021 KYRKPRESSEN NR 21 • 14.10.2021

NYKARLEBY Högmässa

Anderssén-Löf 
avskedspredikar
Avgående kyrkoherden i Nykarleby för
samling Mia AnderssénLöf håller sin 
avslutande predikan i högmässan i  
S:ta Birgitta kyrka 17.10 kl. 12. Efteråt 
hålls kyrkkaffe i församlingshemmet 
med tillbakablick och framåttänk. 

Välkomna med!

Al Massira,  
en ny möjlighet
NÅGRA AV er har hört ordet Al Massira och funderat  
på vad det betyder och står för. Al Massira är ett mångsi-
digt videomaterial om biblisk tro.  Det består av tretton  
videofilmer gjorda i Mellanöstern av tidigare muslimer 
som vill nå ut till sina landsmän. Filmerna har även myck-
et att lära oss här på våra breddgrader. Al Massira bety-
der vägen och handlar om vår livsvandring och de exis-
tentiella frågor vi alla ställs inför. 

Första gången jag bekantade mig med Al Massira slogs 
jag av de många språken. Videorna finns just nu på över 
30 olika språk, antingen med ljudfiler eller undertexter. 
Nya språk är hela tiden under bearbetning. Wow, vilka 
möjligheter det ger!

Efter en tid upptäckte jag dess djupa bibelkunskap. 
Varje gång jag ser de olika avsnitten upptäcker jag nya 
saker. Undervisningen lyfter upp sanningar som går ge-
nom hela Bibeln. Man tar reda på Guds allvisa plan för 
mänskligheten. 

Al Massira gör som Jesus, när han förklarade skrifterna 
för Emmausvandrarna, med början hos Mose, patriarker-
na, genom profeterna till uppfyllelsen i evangelierna om 
Messias.  Där finns även avsnitt om den kristnes lidande 
och var man kan hitta styrkan under utmaningar i livet.

Al Massira är inget söndagsskolmaterial utan snarare 
för dig som vill fördjupa dig i kristen tro eller är nyfiken 
på Guds plan för mänskligheten. 

Det finns cirka 550 utbildade gruppledare i Finland va-
rav cirka 100 har arabiska som modersmål och cirka 60 
svenska. I Jakobstad finns flera utbildade gruppledare 
som gärna vill leda grupper. Flera gruppundervisning-
ar har hållits med våra nyfinländare i nejden. Ta kontakt 
med Jakobstads svenska församling om du är intresserad!

Marianne Sandström är diakonissa i Jakobstads 
svenska församling.

MARIANNE SANDSTRÖM

KOLUMNEN

»Man tar reda på Guds allvi-
sa plan för mänskligheten.«

-  kl 13.30: Kyrkkaffe Nkby fh, med tillba
kablick o framåttänk
- kl 18: Orgelkonsert S:ta Birgitta kyrka, 
Anders Storbacka, andakt AnnSofi Stor
backa
Sö 24.10 kl 10: Gudstjänst S:ta Birgitta, 
Smeds, Lönnqvist
- kl 12: Högmässa kommenterad, Munsa
la kyrka, Östman, Lönnqvist.
- kl 18: Finsk kvällsgudstjänst Jeppo fh, 
Östman, Lönnqvist

Grupper och samlingar 
On 13.10 kl 18: Nya församlingskö
ren sammanslagna kyrkokörerna övar, 
Jeppo fh, Lönnqvist, Ringwall, därefter 
varje onsdag.
To 14.10 kl 13: Missionssymöte Jeppo bö
nehus, AnnSofi Bäck 
- kl 15: Skriftskola 2 Nkby fh, mellanmål 
fr kl 14.30
Må 18.10 kl 18: Kenyamissionen Nkby fh, 
Malena Vesternäs
On 20.10 kl 18: Nya församlingskören Nk
by fh, Lönnqvist, Ringwall
To 21.10 kl 14: Församlingscafé Monäs 
klubblokal, HolmHaavisto
Sö 24.10 kl 18: Bön o lovsång Munsala fh, 
Jonas Ahlsved
Må 25.10 kl 18: Kenyamissionen Nkby fh, 
Jan Nygård 
Ti 26.10 kl 13: 75årsfest Jeppo fh, Öst
man, Vesternäs
To 28.10 kl 13: Missionssymöte Jeppo bö
nehus, Chamilla o Kristian Sjöbacka
- kl 18: Församlingsfaddersamling Mun
sala fh

Vi uppdaterar annonseringen kontinuer
ligt. Följ med på församlingens webbplats 
och FBsidan! Alla gudstjänster från Jep
po kyrka ljudströmmas. 

PEDERSÖRE
Lö 16.10 kl. 18.3: Körcafé Esse frs.hem. 
Dropin från 18.30, program kl 1919.30, 
efteråt kaffe. Församlingskören, De fem 
musikörerna, MalmstenAhlsved

-kl. 19: Sångkväll Forsby bykyrka, 
MaxOlav Lassila
Sö 17.10 kl. 10: Högmässa Esse kyrka, 
Granlund, MalmstenAhlsved
- kl. 10: Högmässa, strömmas via Youtu
be Pedersöre kyrka, Svenfelt, Pandey, 
kyrkokören
- kl. 12.30: Gudstjänst Åvist bykyrka, 
Portin, Pandey
- kl. 14: Sammankomst Punsar bönehus
- kl. 15: Sammankomst Flynängens bö
nehus
Må 18.10 kl. 13: Symöte Forsby bykyrka
- kl. 13: Symöte Kållby Bönehus, Emet
Ti 19.10 kl. 13: Höstlovssafari Emaus 
bönehus. Kl. 13 ”Följ med till Dunga!” 
Om barn, för barn, med missionärerna 
Chamilla o Kristian Sjöbacka. Kl 13.3015 
Pyssel, uteaktiviteter, fika, spårning o 
ponnyridning. Kl 14 Missionsmöte med C 
o K Sjöbacka.
To 21.10 kl. 13.30: Samling för daglediga 
Purmo kyrkhem. Eva Björk o Janne Ny
holm. Kung, Emet
Lö 23.10 kl. 19: Vid Mästarens fötter 
Ytter esse bönehus. Svenfelt, Tanja Fors
blom o ungdomar, sång
Sö 24.10 kl. 10: Högmässa Purmo kyrka, 
JanErik Sandström, Svenfelt, Malmsten
Ahlsved
- kl. 10: Gudstjänst, strömmas via Youtu
be Pedersöre kyrka. Albert Häggblom, 
Österbacka, EllfolkLasén 
- kl. 14: Vid Mästarens fötter Ytteresse 
bönehus. André Djupsjöbacka, Bengt 
Forsblom, sång
- kl. 14: Sammankomst Punsar bönehus
- kl. 15: Sammankomst Flynängens bö
nehus
- kl. 15: Barnkörsövning Purmo kyrkhem, 
MalmstenAhlsved. Nya sångare välkom
na med! Övning för julspel
- kl. 18: Högmässa Esse kyrka, Portin, 
EllfolkLasén
Ti 26.10 kl. 13.30: Symöte Åvist bykyrka, 
Emet
- kl. 13.30: Symöte Sundby byahem
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klart att jag kan gå, men nu är jag tacksam 
över förmågan. Fast livet stannar och upp 
inte blir som man tänkt sig så kan Gud an-
vända det till att forma en.

Hon är klasslärare i botten men har sena-
re utbildat sig till lösningsfokuserad tera-
peut och jobbar nu som terapeut för miss-
brukare och andra klienter, främst ungdo-
mar och unga mammor.

– Jag möter människor, speciellt i miss-
bruk, som tar till sitt missbruk när något 
hänt dem. Det blir så lätt att man skyller 
på livet. Jag tror vi alla har mött tuffa sa-
ker i livet. I svårigheterna kan man vända 
sig till Gud. Det håller alltid.

Heidi Ahlö är uppvuxen i Katternö i ett 
kristet hem. Söndagsskolan där mamma 
var lärare var en given programpunkt.

– I högstadiet började min bästis vara 
med det coola gänget så jag blev ganska 
ensam och hade det jobbigt. Då minns att 
jag frågade Gud var han är och hur jag ska 
be? Jag var i ett ganska smärtsamt bryt-
ningsskede mellan barnatron och en tro 
som håller.

Att tron håller upptäckte hon i skrift-
skolan.

– Den var väldigt viktig för mig. Efter 
skriftskolan började jag vara med i försam-
lingens ungdomsarbete där jag fick den per-
sonliga tron och undervisning på en mera 
tilltalande nivå.

Efter nian träffade hon en pojke som inte 
kom från ett kristet hem. Åren de var till-
sammans drogs hon bort från tron. Pojk-
vännen lyckade heller inte fylla det tom-
rum hon kände.

– Det kan ingen mänsklig kärlek fylla, 
bara Gud. Jag märkte att det var Gud jag 
längtade efter. Jag övergav aldrig tron men 
den fick heller ingen näring.

–  Jag var också medveten om att jag gjort 
ett felval, så jag kände mig fördömd. Det 
fanns de som pekade finger när jag kom 
tillbaka. 

Hon ser det som en möjlig orsak till att 
hon idag jobbar med missbrukare.

– Har man gjort ett felval så dömer man 
sig själv. Det behöver man ingen annan till. 
Då behöver man en öppen famn.

Heidi Ahlö bor idag i Bosund med man och fyra barn. FOTO: PRIVAT

JAKOBSTAD De stod stilla i en bilkö när de-
ras bil blev påkörd av en paketbil i hög fart. 
Smällen tog på den sida där hon satt och 
bilen blev skrot. 

– Jag fick en smäll i ryggen och en disk 
sprack. Det var den värsta smärtan jag nå-
gonsin känt och jag trodde jag skulle dö.  
Jag upplevde att Gud gav  mig en chans till, 
säger Heidi Ahlö.

 Olyckan påverkade henne djupt. Hon 
funderade mycket på hur hon ska ta tillva-
ra livet och göra det bästa av att vara mam-
ma och hustru.

– Det blev som en nystart när jag på riktigt 
började be att Guds vilja ska ske i våra liv.

Ett år senare kände hon och hennes man 
båda en stark kallelse att gå  UMU:s lär-
jungaträningsskola.

– Det väckte också en massa reaktioner 
hos folk. Men den blev en vändpunkt för 
min man som fann den personliga guds-
relationen och inte längre var med av tra-
dition.

Sedan olyckan har hon haft problem med 
ryggen.

– Ännu 2020 var det väldigt få nätter som 
min rygg inte värkte. Det var supertufft. 
Jag lade hela min kallelse, allt vad jag vil-
le, på hyllan. Jag tänkte att snart kan jag 
inte kan gå mera. För varje steg jag tog gav 
en sån smärta, säger hon.

När hon idag ser tillbaka på fjolåret så 
kan hon känna en tacksamhet.

–  Jag är tacksam över livet varje morgon 
jag vaknar upp. Nu har jag betydligt mindre 
värk och jag har också fått komma på en 
smärtrehabilitering. När livet stannar upp 
som det gjorde med krocken och smärtan 
så kan Gud tala genom det. Gud har kon-
troll, även de nätter när smärtan höll mig 
vaken. Tidigare har jag tagit det som själv-

Trodde hon 
skulle dö 
i krocken
För tio år sedan stannade li-
vet upp för Heidi Ahlö i en 
bilolycka. Även om ryggen 
värker än idag känner hon 
en tacksamhet över livet.

TEXT: JOHAN SANDBERG

»Gud har 
kontroll.«

PÅ GÅNG 
LOKALT 

JAKOBSTAD, KRONOBY, 
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE
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MELLERSTA  
NYLANDS PROSTERI
ESBO
HÖGMÄSSOR
Karabacka kapell sö 17.10 kl. 10: 
Kanckos, Brunell. Kaffeservering ef-
ter mässan.
Esbo domkyrka kl. 12.15: Konfirma-
tion av Houtskär 2 gruppen. Norkko, 
Terho, Terho, Brunell, Kronlund.
Södrik kapell on 20.10 kl. 12: Vecko-
mässa. von Martens, Brunell. Kaffe-
servering.
Esbo domkyrka sö 24.10 kl. 12.15: 
Skördemässa, arrangeras i samarbe-
te med Esbojordbrukare. von Mar-
tens, Brunell, Kronlund, Malmgren. 
Kyrkkaffe i Sockenstugan. Symam-
sellerna har försäljning vid kyrkkaf-
fet, ta med kontanter.
Allt mellan himmel och jord – Maan 
ja taivaan väliltä: Glädje i naturen – 
Iloa luonnosta to 28.10 kl. 18 i Alber-
ga kyrka. Pastor Pauliina Kainulainen 
talar. Arr. Esbo svenska församling 
och Leppävaaran seurakunta.
Konfirmandverksamhet 2022: Alla 
församlingsmedlemmar som är föd-
da 2007 får ett brev med information 
om nästa års konfirmandgrupper 
och den elektroniska anmälningen. 
Anmälningen pågår 11–31.10. Mer 
info: esboforsamlingar.fi/kom-med/
skriftskola.
Familjeklubbar för föräldrar och 
småbarn: Vi träffas på följande plat-
ser kl. 9.30–11.30: Sång och lek i 
Sökö kapell varje ti. Esbo domkyrkas 
församlingsgård varje on. Imse-Vim-
seklubben i Mattby kapell varje to. 

Köklax kapell varje fre. Alla vuxna 
använder ansiktsmask. 
Höstlovsskoj utomhus: i Esbo 
domkyrkas församlingsgård och 
Köklax kapell vecka 42. 2−6-åring-
ar i församlingsgården må−fre kl. 
9.30−11.30. Ingen förhandsanmälan 
behövs. 7−12-åringar i Köklax kapell 
må−fre kl. 13−16. Förhandsanmälan 
till emma.enoksson@evl.fi, senast 
13.10. Vi erbjuder olika aktiviteter så 
som skogsmulle och pyssel. OBS! 
Inga familjeklubbar under höstlovs-
veckan, 18.−22.10.
Samlingar för daglediga kl. 13–14.30: 
Ti 19.10 Träffdax i Köklax kapell och 
Olars kyrka, svenska sidan. To 21.10 
Karabacka kapell. Ti 26.10 Köklax 
kapell. 
Symamsellerna: Ti 26.10 kl. 16–19 i 
Vita huset, Prästgårdsgr. 1. 
Diakonin stöder och hjälper: Ta kon-
takt med diakonerna: Nina 050 432 
4323, nina.wallenius@evl.fi, Taina 
040 547 1856, taina.sandberg@evl.
fi, Henrika 050 597 3313, henrika.
lemberg@evl.fi samt WhatsApp, Fa-
cebook eller elektronisk tidsbokning 
asiointi.espoonseurakunnat.fi Mer 
info esboforsamlingar.fi/stod-och-
hjalp/samtalshjalp.
Diakonin samlar igen nya yllesock-
or, för vuxna, att dela ut till klienter 
vid julen. Sockorna kan hämtas till 
Kyrkogatan 10 mellan kl 9−13 och 
lämnas i korgen i aulan. För mera 
information: Nina Wallenius 050 432 
4323.
Esbo svenska församlings kansli på 
Kyrkogatan 1: Vi betjänar per telefon 
må–fre kl. 9–13. Öppet för besök må 

och to kl. 9–13 eller enligt överens-
kommelse.
Bokning av dop, vigsel och jordfäst-
ning samt beställning av ämbets-
betyg och släktutredningar: Esbo 
regioncentralregister, betjäning per 
telefon och e-post må–ti kl. 9–15 
och on–to kl. 9–12, fre stängt. 09 
8050 2600, keskusrekisteri.espoo@
evl.fi, Bokningstjänster, 09 8050 
2601, varauspalvelut.espoo@evl.fi. 
Begravningstjänster, 09 8050 2200, 
hautatoimisto.espoo@evl.fi.

Vid alla evenemang följer vi myndig-
heternas anvisningar. Ansiktsmask 
bör användas. Aktuell information 
får du på esboforsamlingar.fi och 
sociala medier. Du kan också ringa 
församlingens kansli, 09 8050 3000, 
må–fre kl. 9–13.

GRANKULLA
Sö 17.10 kl. 12: Högmässa, Daniel 
Nyberg, Marcus Kalliokoski. Kaffe i 
nedre salen.
Kl. 18: Konsert. Musik från Gyllene 
Versailles i Grankulla kyrka. Kirsti 
Apajalahti, barockviolin; Pieta Mattila, 
barockcello; Kaisamaija Uljas, ba-
rockgitarr, luta, teorb; Anna Pohjola, 
barockviolin och Laura Vihreäpuu, 
cembalo. Fritt inträde, frivillig progra-
mavgift till förmån för Kyrkans Ut-
landshjälp. Arr. Grankulla sv & fi frs.
Ti 19.10 kl. 9.30: Familjelyktan i Se-
bastos, Daniela Hildén.
Kl. 9.30- 10.30: Diakonimottagning 
och brödutdelning i kyrkans aula.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig men-
talvårdsgrupp i Sebastos, Catherine 

Granlund. 
On 20.10 kl. 14: Kyrkosyföreningen i 
övre brasrummet.
To 21.10 kl. 10-11: Lovsångs- och 
förbönsgrupp i övre brasrummet, 
Catherine Granlund.
Sö 24.10 kl. 12: Högmässa, Ulrik 
Sandell, Heli Peitsalo. Kaffe i nedre 
salen.
Må 25.10 kl. 13: PianoEspoo-konsert 
i Grankulla kyrka. Ahti Alavillamo, 
piano. Fritt inträde.
Ti 26.10 kl. 9.30: Familjelyktan i Se-
bastos, Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 10.30: Diakonimottagning 
och brödutdelning i kyrkans aula.
Kl. 13.30: Tisdagsträffen i övre salen. 
Åsa Hansson talar och broderar om 
att vara närstående eller närståen-
devårdare under pandemitiden. Ca-
therine Granlund, Barbro Smeds. 
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig men-
talvårdsgrupp i Sebastos, Catherine 
Granlund. 
Kl. 18: Graziakören i kyrksalen, Heli 
Peitsalo. 
On 27.10 kl. 14: Kyrkosyföreningen i 
övre brasrummet. 
To 28.10 kl. 9.30: Familjelyktan i Se-
bastos, Daniela Hildén.
Kl. 10-11: Lovsångs- och förbö-
negrupp i övre brasrummet, Catheri-
ne Granlund.
Tips: Vill du skänka ett presentkort 
till jul åt behövande Grankullabor 
får du lämna in presentkortet till 
diakonin, kansliet eller till någon av 
vaktmästarna före den 10.12 så hin-
ner diakonin dela ut gåvorna. Skriv 
”svenska diakonin Insamling julgran” 
på kuvertet. Diakonin koordinerar 

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

PROGRAMMET 
UNDER TIDEN

15–28.10I DIN FÖRSAMLING

Här hittar du 
något för just dig!
Nu har församlingarnas verksam-
het kört igång på allvar efter coro-
natiden. Kolla in utbudet!

Här kommer exempel på verksamhet 
från olika församlingar: familjeklubbar 
i Esbo, mentalvårdsgrupp i Grankulla, 
slöjdgrupp i Kyrkslätt, tyskaklubb i Tam-
merfors, israelisk dansövning i Ingå – 
och mycket, mycket mer! Läs mer i din 
egen församlings annonsering.
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bland behövande. Frågor: Catherine 
Granlund, 050 439 3208.

KYRKSLÄTT
Fre 15.10 kl. 13-15: Effa för åk 3-6 på 
Hörnan, anmälningar till Ela
Lö 16.10 kl. 10: Manna - mässa för 
kropp och själ i Masaby kyrka. För-
samlingen bjuder på lunch efteråt. 
Kollekten uppbärs i torrvaror och 
presentkort till lokala mataffärer. 
Lö 16.10 kl. 12: Slöjdgruppen träffas i 
Reguel Bengtströms smedja, ledare 
Rune Lith
Sö 17.10 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels 
kyrka
Sö 17.10 kl. 18-21:30: Bostadslösas 
natt i S:t Mikaels kyrka. Flera med-
verkanden som talare, musiker Elisa 
Pajari och Eero Sintonen & Sakarat. 
Kaffe och tilltugg på kyrkans gård. 
Må 18.10 kl. 17-18:30: Kompisklub-
bens kyrkostund i S:t Mikaels kyrka. 
Tvåspråkig andakt med saft och kex 
efteråt. Kyrkostunden riktar sig till 
svensk- och finskspråkiga personer 
i behov av särskilt stöd samt deras 
familjer och stödpersoner.
Ti 19.10 kl. 13:30-15: Seniorgruppen 
träffas på Mikaeligården. 
To 21.10 kl. 10-13: Förmiddag på Hör-
nan. Lunch och andakt i gott sällskap.
To 21.10 kl. 16-17:30: StickMeet & 
Mission. Vi stickar till förmån för mis-
sionen. Du kan delta via Google Meet 
eller komma med till Prästängens 
klubbutrymme. 
Lö 23.10 kl. 10-14: Dop- och mis-
sion, en temalördag på Ellen. Dop-
klänningar, dopskålar och släktfo-
tografier förenar generationer kring 
dopet. På temadagen presenteras 
traditioner knutna till dopet genom 
tiderna och du kan bekanta dig med 
några dopklänningar från olika ti-
der. Finska Missionssällskapet och 
församlingens missionsansvariga 
berättar om församlingens missions-
arbete, aktualiteter, vad mission är 
och varför mission är viktigt. Försälj-
ning av underbart mjuka mössor och 
andra stickade produkter samt café 
till förmån för FMS.  
Sö 24.10 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels 
kyrka 
Må 25.10 kl. 18.30: Sång och bön i 
S:t Mikaels kyrka, ledare Lars-Henrik 

Höglund
To 28.10 kl. 18: Samtal kring mid-
dagsbord i Masaby kyrka. Sigbritt 
Backman inleder med berättelser om 
Munkkulla i Kyrkslätt. Anmälan till 
Susanna Lönnqvist senast 26.10 tel. 
050 37 615 10. Meddela om dieter. 
Frivillig avgift uppbärs för måltiden. 
www.kyrkslattsforsamlingar.fi 
- tel. 040 350 8213

TAMMERFORS
Fre 15.10 kl. 15 Tyskaklubben: i 
Svenska Hemmet. Vi träffas vid en 
kaffekopp och samtalar på tyska. 
Deltagarantalet är begränsat. Vi 
önskar anmälan senast en dag före 
samlingen paula.siren@evl.fi eller 
050 433 7373
Fre 15.10 kl. 19 Flöjtkonsert: i Viinik-
ka kyrka, ”Inför inspelningen – Tre 
flöjtkonserter från 1900-talet”, Sami 
Junnonen, flöjt & Tuomas Turriago, 
piano. Fritt inträde.
Sön 17.10 kl. 11 Högmässa: i Svenska 
Hemmet, Kim Rantala, Paula Sirén, 
kyrkkaffe.
Tis 19.10 kl. 10-11.45 Familjelyktan: 
i Svenska Hemmet, anmälningar till 
barnledare Piu Heinämäki, tfn 040 
804 8587
Tis 19.10 kl. 12.30-15.45 Tisdags-
klubben: för eleverna i årskurs 3 i 
Svenska Hemmet
Tis 19.10 kl. 14.30 September Jazz: 
restaurang Vaskitähti, Hatanpään 
puistokuja 22. Tom Wanamo (saxo-
fon), Paula Sirén (flöjt), Juhana Matti-
la (piano), Antero Niemi (bas)
Ons 20.10 kl. 13 Onsdagskaffe: i 
Svenska Hemmet, Marianne Hest-
hammer: Vi bekantar oss med Oskar 
Merikanto
Lör-sön 23-24.10 Familjeläger: i 
Aito, Kirjoniementie 15, Tammerfors. 
Förfrågningar barnledare Piu Hei-
nämäki 040 804 8587.
Sön 24.10: OBS! Ingen gudstjänst i 
SvH. Kl. 12 Familjegudstjänst i AitO, 
Kirjoniementie 15, Tammerfors. I 
samband med församlingens famil-
jeläger. Kyrkkaffe.
Tis 26.10 kl. 10-11.45 Familjelyktan: 
i Svenska Hemmet, anmälningar till 
barnledare Piu Heinämäki, tfn 040 
804 8587
Tis 26.10 kl. 12.30-15.45 Tisdags-

klubben: för eleverna i årskurs 3 i 
Svenska Hemmet
Ons 27.10 kl. 13 Onsdagskaffe: i 
Svenska Hemmet, Mirjaliisa Kilpelä: 
Granne med Sibelius konstnärshem 
Ainola

VANDA 
Sö 17.10 kl. 12 Högmässa Dickursby 
kyrka, A. Paavola, A. Ekberg
Ti 19.10 kl. 13 Seniorcafé. Dickursby 
kyrka, Stationsv. 12a. Kom och träffa 
andra seniorer Kontakt: Anna- 
katri Aho, tfn 050 464 5068.
Ons 20.10 kl. 14 Dickursbykretsen, 
på Folkhälsanhuset i Dickursby, Vall-
movägen 28.
Ons 20.10 kl. 18 Ungdomskväll i 
Dickursby kyrka
Sö 24.10 kl. 12 Högmässa, Dickursby 
kyrka, K. Willis, A. Ekberg
Ons 27.10 kl. 18 Ungdomskväll i 
Dickursby kyrka
To 28.10 kl. 13 Sottungsby- Håkans-
böle pensionärskrets i Håkansböle 
kyrka, Håkansbölev.48 
To 28.10 kl. 14 ”The Message” Bibel-
studiegrupp. Vi fördjupar oss i Euge-
ne Petersons fria översättning av Bi-
beln och diskuterar den på engelska. 
”The Message” är skriven på vardag-
ligt språk och den är lätt att förstå. 
Gruppen samlas i Dickursby kyrka, 
Stationsv. 12, sista torsdagen i mån-
aden; 28.10, 25.11  kl 14-16. Vid var-
je samling kaffeservering. Vi stude-
rar Bibeln, ber och dessutom disku-
terar vi dagens tema. Mera info av: 
Heidi Salminen 050 3301828 
Sö 14.11 kl 13 Himmelverkstad i Dick-
ursby kyrka. Kom och pyssla ihop en 
vacker himmel. Församlingen bjuder 
på kaffe och tilltugg. Verkstaden 
passar för 15 år och uppåt. Anmäl dig 
med senast den 8.11 till Heidi Salmi-
nen 0503301828 
Skribaanmälan vecka 42-43 för 
personer födda 2007 eller tidigare 
på vantaanriparit.fi
Högmässorna från Dickursby kyrka 
strömmas via församlingens YouTube 
kanal. 
ViAnda – kören övar kl. 12-13:30 på 
onsdagar, på Helsinggård, Konungsv. 
2, Dickursby. Nya sångare hjärtligt 
välkomna! Info: Anders Ekberg, tfn 
050 3107096,  
anders.ekberg@evl.fi
Med förbehåll för ändringar och 
annulleringar i programmet p.g.a. 
pandemin.
Kansliets öppettider september-de-
cember är må-fre kl. 9-12, tfn 09-
8306 262, e-post: vandasvenska@
evl.fi
Prästdejour enligt överenskommel-
se. Diakonin har öppen mottagning 
torsdagar kl. 10-11.30.

HELSINGFORS  
PROSTERI

JOHANNES
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Gudstjänst: söndagar kl. 10 på Hei-
kasvägen 7 C, 4 vån. 
Högmässa: söndagar kl. 12 i Johan-
neskyrkan. 
Middagsbön: tisdagar kl. 12 i Johan-
neskyrkan. Diakonin finns på plats i 
kyrkan fram till kl. 14. 
Andakt: tisdag 19.10 kl. 17.30 i 
Drumsö seniorhus.  
Veckomässa: onsdagar kl. 18 i Johan-
neskyrkan. 
För uppdaterad information, be-
sök helsingforsforsamlingar.fi/
johannes. Du kan också kontakta 
pastorskansliet med dina frågor 
mån–tis och tors–fre mellan kl. 
10 och 15 (johannes.fors@evl.fi, 
09 2340 7700).          
GEMENSKAP       
Träffpunkt: tisdag 19.10 kl. 13 i Hög-
bergssalen. Samtal, gemenskap och 
kaffe/te.  
Samtalsgruppen Bibel, tro & tvivel: 
måndag 18.10 kl. 18 i Hörnan. Ledare: 
Kisa Korkman, gäst: Stefan Djupsjö-
backa.  
HG10-HÖST: tisdag 26.10 kl.16 i Hög-
bergssalen. Musik, gemenskap och 
kaffe/te. Johannes Westö sjunger 
egna sånger. Anmälning till johannes.
fors@evl.fi eller 09 2340 7700 senast 
den 25.10. 
BARNFAMILJER 
Familjekväll: onsdagar kl. 17–18:45 
på Högbergsgatan. Servering (kaf-
fe och smörgås), möjlighet att 
värma egen mat. Musiklek för ca 
3–6-åringar tillsammans med vuxen 
och samvaro för vuxna medan bar-
nen får pyssla eller leka fritt. Ledare: 
Helena Hollmérus, Heidi Åberg och 
församlingens barnledare. 
Musiklek: tisdagar kl. 9.30 (6 mån–1 
år) och 10.30 (från 3 mån) på Hög-
bergsgatan 10, 2 vån. Kaffe/te efter 
musikstunden. 
Musiklek: tisdagar kl. 14 (0–3 åring-
ar) i Bokvillan, Tavastvägen 125. 
Musiklek: torsdagar kl. 10 (0–3 
åringar) på Heikasvägen 7 C, 4 vån., 
Drumsö. Kaffe/te efter musikstunden. 
Musiklek: fredagar kl. 9.30 
(1–4-åringar) och 10.30 (från 3 mån) 
på Höbergsgatan 10, 2 vån. Kaffe/te 
efter musikstunden. 
Baby på väg: 20.10 kl. 17:30-19 i 
Hörnan, Högbergsgatan 10, ingång 
nära A-trappan. Samtalsgrupp för 
föräldrar som väntar sitt första barn. 
Anmälan till viivi.suonto@evl.fi  
Höstlov i alla grupper 21-22.10. 
Anmälningar till musiklek och famil-
jekväll riktas till heidi.aberg@evl.fi. 
MUSIK 
S:t Jacobskören övar inte 19.10, sam-
övning 26.10 i Johanneskyrkan kl.18.30.  
Roströsten övar torsdagar kl. 18.30 
på Högbergsgatan 10, 2 vån.              
Tomas vokalensemble övar inte 

GRANKULLA
Skänk ett presentkort
Vill du skänka ett presentkort till jul 
åt behövande Grankullabor får du 
lämna in presentkortet till diakonin, 
kansliet eller till någon av vaktmäs-
tarna före den 10.12 så hinner dia-
konin dela ut gåvorna. Skriv ”svens-
ka diakonin Insamling julgran” på 
kuvertet. Diakonin koordinerar bland 
behövande. Frågor: Catherine Gran-
lund, 050 439 3208.



16  17 KYRKPRESSEN NR 21 • 14.10.2021 KYRKPRESSEN NR 21 • 14.10.2021

21.10, samövning 26.10 i Johan-
neskyrkan kl. 18.30.  
Furahakören övar 16.10 kl. 10-13 på 
Högbergsgatan 10, 2 vån.       
UNGDOMAR & UNGA VUXNA                  
Typ Livet-kväll: 27.10 kl.19-21 i Johan-
neskyrkan. Tema: Ta hand om dej själv.  
Besök ungdomsarbetets hemsi-
da johannesungdom.wordpress.com 
för senaste nytt!

MATTEUS
www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus. 
Mässa i Matteuskyrkan: Söndagar 
kl. 10. Följ med direkt via Matteus 
församlings Facebooksida och delta i 
gemenskapen i kommentarsfältet. Vi 
strömmar mässan två eller tre gång-
er i månaden. I oktober strömmas 
mässorna 10.10 och 24.10. Ström-
ningarna hittas också på församling-
ens hemsida www.helsingforsfor-
samlingar.fi/matteus . Förändringar 
i programmet kan ske. OBS ingen 
mässa kl. 10 då det är kvällsmässa. 
Kvällsmässa: Söndag 31.10 kl. 18. En 
stämningsfull mässa utan krav. Väl-
kommen också på kvällste efteråt.
MU-mässa: Matteus Ungdoms  
veckomässor är tillbaka! Välkommen 
med vare sig du är ung i ålder eller 
hjärta, varje onsdag kl. 18.
Molnet: En bönegrupp som är öppen 
för alla. Du kan komma en eller flera 
gånger. Vi träffas några torsdagar 
i månaden i Matteus kl. 18-19.30. 
Följande samlingar 28.10 och 4.11. 
Välkommen! Mer info ger Gun Holm-
ström, 040 759 6851. Mer info finns 
på hemsidan: www.helsingforsfor-
samlingar.fi/matteus 
Stillhet: Hämta andan i Matteuskyrkan 
torsdag 14.10 kl. 18–18:30. Tänd ett ljus, 
lyssna till musiken och dina egna tan-
kar. Stanna upp i en minut eller 30 och 
tänj ut tiden och tanken i skymningen. 
BARN OCH UNGA    
Musiklek: På tisdagar samlas Matt-
eus musiklek i Matteuskyrkan. 
Välkommen med du som är hemma 
med barn och vill prata och sjunga 
bort en stund. Klapp och Klang kl. 10 
och 11, Gung och Sjung kl. 11:30. För 
mera info kontakta musikledare Da-
niela: daniela.stromsholm@evl.fi.  
Tweentisdag: Öppet hus för barn i åk 
3–6. Kom och pyssla, spela TV-spel, 
gör läxor tillsammans med en hjälpis, 
häng med dina vänner och fika. Tis-
dagar kl. 14-17. 
Öppet hus för unga: I Matteuskyrkan 
varje onsdag kl. 15-18. Du kan komma 
och äta mellanmål, läsa läxor, mysa i 
soffan med en kompis, spela pingis, 
hänga på telefonen eller bara chilla 
och prata med våra ungdomsledare.  
MUSIK  
Popkören: övar varje tisdag kl. 15:30  
Kyrkokören: övar varje tisdag kl. 18:30.  
Matteus Voice: övar nästa gång sön-
dag 17.10 kl. 15:30  

Vår Ton: Håller paus under hösten. Vi 
börjar sjunga igen 19.1.2022. 
Stickklubben: Vi träffas torsdagar 
udda veckor kl. 11-13. Följande träffar 
är 14 och 28.10. 
Matteus SALT: Lördag 30.10 kl. 10. 
Diskussion och fördjupande reflek-
tion med brunch. 
Samling för män: En diskussions-
kväll, fredag 22.10 kl. 18-20, i Matt-
euskyrkan. Kontakt för SALT och 
Samling för män - Juho Kankare, 
050-3803957 
Kyrklunch: Till förmån för missions-
arbetet i Matteus. I Matteuskyrkan 
den 17.10 kl. 11, efter söndagens 
mässa. Lunchen kostar 10€ per per-
son, barn under tolv år gratis. 
Kaffe på plattan: Kaffe, te, saft och 
bullaservering utanför Matteuskyr-
kan. Vi erbjuder möjlighet till samtal 
och förbön. Kyrkan är öppen och du 
kan i stillhet sitta där en stund. 16.10 
kl. 12:30-14, utanför Matteuskyrkan, 
Åbohusvägen 3. Mer info om volon-
tärarbetet ger Carita Riitakorpi 050-
380 3986. 
Kvinnor mitt i livet: Intressanta gäs-
ter, boksamtal eller promenader. För 
kvinnor i alla åldrar. Vi träffas 1.11 och 
29.11. Mer info: Helena Salenius, he-
lena.salenius@evl.fi. 
Behöver du hjälp eller stöd?   
Du kan alltid kontakta församlingen 
anställda och diakoniarbetarna om 
du behöver hjälp eller stöd i vardagen 
eller bara någon att tala med! Våra 
diakoniarbetare är Carita Riitakorpi 
050-380 3986 eller Mari Johnson 
050-380 3976.

PETRUS
www.petrusforsamling.net
Högmässa: Sö kl. 10 i Munksnäs kyr-
ka. Söndagskola för barn i samband 
med gudstjänsten. 17.10 Thylin, 24.10 
Tomas Klemets (SLEF).
Sö kl. 12 i Åggelby gamla kyrka: 17.10 
Thylin, 24.10 Metsäranta.
Puls-gudstjänst: Sö kl. 15.30 i Pet-
ruskyrkan. Puls är en gudstjänstge-
menskap för alla åldrar. Välkommen 
med vare sig du varit med tidigare 
eller kommer för första gången! 
Barnkyrka och CoolKids för barn 
ordnas samtidigt.
BARNFAMILJER
Följ Petrus Kidz-gruppen på facebook 
och hör mer om barnverksamheten!
Barnens söndag: Sö kl. 15.30 Barn-
kyrka och CoolKids för barn 2-6 
år och 7-13 år i samband med 
Puls-gudstjänsten. Vi lyssnar på och 
pratar om bibelberättelser, ber till-
sammans och pysslar ibland. 
Musiklek: Kl. 10 ti i Malm och to i 
Haga. Välkommen med i vårt glada 
gäng och sjunga och leka tillsam-
mans! Har du frågor eller vill anmäla 
dig? Ingen musiklek under höstlovet. 
Kontakta församlingspastor Anne 
Koivula (@evl.fi; tel. 050 342 9990)

Knattekyrka: 31.10 kl. 10 i Petruskyr-
kan. Knattekyrka är en fest för alla 
familjer och en möjlighet att träffa 
andra barnfamiljer, sjunga sånger 
och höra spännande bibelberättelser. 
Efteråt äter vi tillsammans. Välkom-
men med hela familjen och bjud 
även med vänner! Anmäl dig till Anne 
Koivula så att maten räcker till.
EVENEMANG
Dagscafé 26.10: Välkommen med på 
en eftermiddag med kaffe, gemen-
skap och litet program. Varannan 
tisdag kl. 13. Vi ses i Petruskyrkan, 
Skogsbäcksvägen 15. Mer info av 
diakonissan Bodil Sandell, tel. 09 
2340 7227 / 050 3803 925
Keswick 28-30.10.21: Keswick är 
en internationell kristen gemenskap 
med syftet att fördjupa det kristna 
livet och tron. Temat för helgen är 
”Hur mår din själ?”. Huvudtalaren 
är Annahita Parsan. Hon är tidigare 
muslim, flydde från Iran och jobbar 
nu som präst i svenska kyrkan. To 
kl. 18, fre kl. 18, lö kl. 12, 14-16, 18 i 
Munksnäs kyrka. Välkommen!
ANDAKT OCH BÖN
Förbön och Tack: Ti 26.10 kl. 19. Två-
språkig förbönsgudstjänst varannan 
vecka i Munksnäs kyrka. Du är väl-
kommen på plats eller att följa online 
via Petrus facebook. Bengt Lassus, 
Daniel Björk. Förbönstelefonen öppen 
må kl. 14.30-16.30, ons kl. 18-20, 09-
23407171. Eller till pray.petrus@evl.fi, 
per post: Petrus församling, Skogs-
bäcksvägen 15, 00630 Helsingfors.
Morgonandakt i Petruskyrkan: Börja 
morgonen med rätt fokus! Tisdagar kl. 
9-9.30 börjar vi dagen med lovsång 
och andakt. Välkommen! Lärjunga-
skolan Transform leder morgonen.
ONLINE 
Du hittar oss på instagram och face-
book: @petrusforsamling
Pulspodden: Lyssna på aktuell un-
dervisning från Puls-gudstjänsterna

RASEBORGS PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Gudstjänster 
Sö 17.10
Prosteriets missionsdag i Ekenäs. 
Tema: Olika men ändå lika.  

- kl. 10: Högmässa i Ekenäs kyrka, 
Lindström, Yliportimo, Nygård, Lu-
pander, Mieronkoski. Gästpredikant 
Tomas Ray. Lunch och föredrag med 
Marika Björkgren-Thylin (FMS) i för-
samlingshemmet efteråt.

Sö 24.10:
- kl. 10: Högmässa i Ekenäs kyrka, 
Lindström, Lindroos. 
- kl. 16: Musikandakt i Tenala kyrka, 
Lindström, Lindroos. Psaltarpsalmer 
och sånger från Taizé som allsång 
och körsång. Tenala kyrkokör med-
verkar.
- kl. 18: Kvällsmässa i Snappertuna 
kyrka, Yliportimo, Lindroos. 
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ
Fre 15.10:
- kl. 18.00 Musik och filosofi (två-
språkigt): Ingå kyrka. Föreläsning av 
Leo Laine. Sjöblom, Hellsten, Gus-
tafsson Burgmann.
- kl. 18.00 Israelisk dansövning: För-
samlingshemmet. Viveca Unnérus.
Sö 17.10:
- kl. 10.00 Högmässa: Ingå kyrka. 
Sjöblom, Gustafsson Burgmann. 
Ons 20.10:
- kl. 14.00 Missionssyföreningen: 
Prästgården. Björklöf.
Sö 24.10:
- kl. 10.00 Tvåspråkig högmässa: 
Ingå kyrka. Hellsten, Gustafsson 
Burgmann. 
Må 25.10:
- kl. 13.15-15 Einsteinklubb (en 
vetenskaps- och forskningsklubb) 
för barn i lågstadieålder: Försam-
lingshemmet. Anmälningar: Noora 
Nylund, tel. 050-501 1755 eller 
e-post noora-elina.nylund@evl.fi. 
- kl. 18.30 Bibelgrupp: Prästgården. 
Norrvik. 
Ons 27.10:
- kl. 13.00 Församlingsträff: Präst-
gården. Norrvik.
To 28.10:
- kl. 9.00-9.30 Kontemplativ mor-
gonmeditation: Ingå kyrka. Gustafs-
son Burgmann.
- kl. 11.30-13.00 Matservering (4 
€/person): Församlingshemmet. 
Sköld-Qvarnström.

KARIS-POJO
Vill du hjälpa till 
i gudstjänsten?
Inspirationskväll kring guds-
tjänsten to 28.10 kl. 18: i 
Pojo församlingshem. Är du 
intresserad av att vara med 
som frivillig i gudstjänsten? 
Välkommen med på inspira-
tionskvällen. Närmare info ger 
Yvonne Terlinden tfn 044 755 
3644.
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- kl. 18.00 Bönegrupp (tvåspråkig): 
Prästgården. Tanja Kakko.
OBS!
• Ingå församlings kansli öppet må-ti 
kl. 9-12, ons-to endast telefonbetjä-
ning, fre stängt.
• Ingå församlings diakonimottagning 
är stängd tillsvidare - ta kontakt per 
telefon, tel 040-555 2090/Birgitta 
Lindell (e-post: birgitta.lindell@evl.fi) 
eller tel 050-413 8814/Terese Norrvik 
(e-post: terese.norrvik@evl.fi).

KARIS-POJO
Söndag 17.10
- kl. 10 Högmässa: i Karis kyrka, 
Mäkirinta, Tiitu. 
- kl. 12 Högmässa: i Pojo kyrka, 
Mäkirinta, Lindroos.
Söndag 24.10
- kl. 10 Högmässa: i Karis kyrka, 
Terlinden, Lindroos. 
Mässan streamas också och kan ses 
via församlingens YouTube-kanal.
-kl. 12 Gudstjänst: i Pojo kyrka, 
Terlinden, Lindroos.
To 28.10 kl. 18 Inspirationskväll kring 
gudstjänsten i Pojo församlingshem: 
Är du intresserad av att vara med 
som frivillig i gudstjänsten? Välkom-
men med på inspirationskvällen. 
Närmare info ger Yvonne Terlinden 
tfn 044 755 3644.
Närmare info om vår verksamhet hit-
tar du på www.karis-pojoforsamling.fi

SJUNDEÅ
Mässa: i S:t Petri kyrka sön. 17.10 kl. 12.
Babygruppen i Lugnet: mån. 18.10 
kl. 10.
Reformationsdagens gudstjänst: i S:t 
Petri kyrka sön. 24.10 kl. 12. Guds-
tjänsten kommer även att strömmas 
på Facebook.
Sopptisdag, diakonilunch: i Capella 
ti. 26.10 kl. 11.
Kyrkobröderna: i församlingshem-
met ti. 26.10 kl. 16.
Sjung för ditt minne: i Capella ons 
27.10 kl. 10
Klapp & Klang: i Postilla tors. 28.10 
kl. 10.

Vänligen se mer info och uppdate-
ringar på www.sjundeaforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO
17.10. kl. 13.00 Högmässa: i Lojo S:t 
Lars kyrka. Kyrktaxi, kyrkkaffe.
27.10. Jubilarfest: för dig som under 
året fyllt eller fyller jämna 85, 90 
eller flere år. Skild inbjudan till de 
berörda.

DOMPROSTERIET
BORGÅ
Sö 17.10 kl. 10: Gudstjänst i Emsalö, 
Smeds, Tollander
Kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan, 
Wilman, Smeds, Hätönen, Fura-
ha-kören
Kl. 13.45:  Missionslunch i församlings-
hemmet på Lundagatan 5,  Smeds, 
Lindström, Furaha-kören medverkar. 
Meny: Pestolax, sallad, ugnsgrönsa-
ker, äppelpaj med vaniljsås.
Må 18.10 KL. 9–11.30: Baby och 
knatterytmik med familjecafé,  
Domprostgården, Antila, Strömfors
KL. 10: Motion och mission; Mo-
tionspromenad i sällskap. Kom med!
Ti 19.10 kl. 12: Andakt och lunch i för-
samlingshemmet, Lundagatan 5
On 20.10 och to 21.10 kl. 10-13: Café 
Ankaret är öppet, ingång från gården.
To 21.10 kl. 13.30 Missionskretsen 
i Café Ankaret, Runebergsg. 24, 
Kerstin Vikström. 
Kl. 18: Bibeljakten, församlingshem-
mets stora sal, Runebergsg. 24. Erik 
Vikström, Johnny Holmberg
Sö 24.10 kl. 10: Kl. 12.15: Högmässa 
i Domkyrkan, Apostolidou, Wilman, 
Söderström. Mässan strömmas via 
Youtube.
Må 25.10 KL. 10: Motion och mission; 
Motionspromenad i sällskap. Kom med!
KL. 13: Sjömansmissionskretsen, 
Göta Ekberg
Kl. 17: Missions- och bibelkväll i Café 
Ankaret, Lindström
Ti 26.10 kl. 12: Andakt och lunch i 

KYRKSLÄTT
Fira en temalördag med oss!
Dop- och mission, en tema- 
lördag på Ellen, lö 23.10  
kl 10–14: Dopklänningar och 
dopskålar förenar generationer 
kring dopet. På temadagen 
presenteras traditioner knutna 
till dopet genom tiderna och 
du kan bekanta dig med några 
dopklänningar från olika tider. 
Finska Missionssällskapet 
och församlingens missionsansvariga berättar om församlingens 
missionsarbete, aktualiteter, vad mission är och varför mission är 
viktigt. Försäljning av underbart mjuka mössor och andra stickade 
produkter samt café till förmån för FMS.

församlingshemmet, Lundagatan 5
On 27.10 och to 28.10 kl. 10-13 Café 
Ankaret är öppet, Runebergsgatan 
24, ingång från gården.
ON 27.10 Kl. 17: Missions- och bibel-
kväll i Café Ankaret, Lindström.
Kl. 13.10: Mariakretsen i Café Anka-
ret, Inge Blom
To 28.10 kl. 9–11.30: Baby och knat-
terytmik med familjeträff,  Dompro-
stgården, Jenni Antila, Strömfors
Kl.13.30: Väntjänstvännerna samlas i 
Café Ankaret, Runebergsg. 24, Juntunen
Kl. 14: Kråkökretsen samlas i Sjötorp, 
Lindström

SIBBO
www.sibbosvenskaforsamling.fi.
Sö 17.10 kl. 10: Mässa i Norra Paipis 
bykyrka. 
Sö 17.10 kl. 12: Högmässa i Sibbo 
kyrka. 
On 20.10 kl. 10: Frukost i Söderkulla 
kyrka. Inledande andakt.
Fr 22.10 kl. 10: Bönepromenad. Start 
kl. 10 från församlingshemmet, sam-
ling kl. 10.30 på Prästgården. Sara 
George.
Sö 24.10 kl. 10: Högmässa i Söderkulla 
kyrka. Söndagsskola under en del av 
gudstjänsten. Efter högmässan serve-
ras brunch i församlingssalen. Inled-
ning med Kerstin Vikström. OBS! Ingen 
högmässa i Sibbo kyrka kl. 12.
On 27.10 kl. 10: Frukost i Söderkulla 
kyrka. Nattvardsgång i samband med 
frukosten med finska församlingens 
präst Eveliina Ojala.
On 27.10. kl. 12: Åttaeuroslunch för 
daglediga. Inledande andakt.
On 27.10 kl. 18: Sorgegrupp i Prästgår-
den. Info och anmälan (senast 25.10) 
Karin Åstrand, tfn 050 566 3690, 
e-post karin.astrand@evl.fi.
To 28.10 kl. 13: Kamratstödsgrupp för 
närståendevårdare. Gruppen samlas 
udda veckor kl. 13-14.30. Anmälan: 
emmi@itauudenmaanomaishoitajat.fi 
/ 044 236 8214. Ledare: Emilia Eklund. 
Mer info: Sara George tfn 050 566 3691. 
I samarbete med Sibbo kommun.

ÅBOLANDS PROSTERI
ÅBO
sön 17.10 kl 12: Högmässa, Dom-
kyrkan. Högmässan kan även ses 
via www.virtuaalikirkko.fi. Wikstedt 
(pred), Björkgren-Vikström (lit), 
Söderlund. Barnhörna. Kyrkkaffe. 
Gudstjänstgrupp Martha medverkar. 
mån 18.10:
- kl 11.45-12: Lunchmusik med En-
semble MMXX, Domkyrkan.
- kl 18: Diskussionsgrupp för unga 
vuxna, Aurelia.
tis 19.10:
- kl 14.30–18.30: Ungdomshålan, 
Aurelia. Öppet hus, välkommen att 
bekanta dig med verksamheten!
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia. Öp-
pet hus, välkommen att bekanta dig 

med verksamheten!
ons 20.10:
- kl 10–12: Familjecafé, Papinholma 
församlingshem. Öppet hus, väl-
kommen att bekanta dig med verk-
samheten!
- kl 13–15: Café Orchidé, Aurelia. 
Bertel Wahlström ”Åbo svenska 
församlings festskrift”. Öppet hus, 
välkommen att bekanta dig med 
verksamheten!
- kl 15–15.40: ÅSFs barnkör ”Kris-
tallerna” övning, Aurelia. Öppet hus, 
välkommen att bekanta dig med 
verksamheten!
- kl 15.50–16.30: ÅSFs barnkör 
”TIDO” övning, Aurelia. Öppet hus, 
välkommen att bekanta dig med 
verksamheten!
- kl 17–18: Ungdomskörens övning, 
Aurelia. ÅSFs barnkör ”Kristallerna” 
övning, Aurelia. Öppet hus, välkommen 
att bekanta dig med verksamheten!
tor 21.10:
- kl 9.30–11.30 Familjecafé: Aurelias 
innergård. Öppet hus, välkommen 
att bekanta dig med verksamheten!
- kl 18.30–20.30 Åbo Svenska Kyr-
kokörs övning: Aurelia. Öppet hus, 
välkommen att bekanta dig med 
verksamheten!
fre 22.10:
- kl 13 Guidning i Aurelia: Kyrkoher-
de emeritus Eero Sepponen och 
kyrkoherde Mia Bäck fungerar som 
guider. Nu har du chansen att höra 
om hur det var förr och hur det är 
nu i Aurelia. Vi startar kl 13 i Aurelias 
första våning.
- kl 17: ÅSFs barnkörs och Ungdom-
skörens mini-konsert (dir. Sofia 
Liljeström), Aurelia. Körerna uppträ-
der med sånger och vi sjunger även 
allsånger. Fritt inträde. Det bjuds på 
kaffe, saft och kex till frivillig peng 
som går till Kyrkans utlandshjälps 
trädplantering.
sön 24.10 kl 12: Festhögmässa, 
Domkyrkan. Högmässan kan även 
ses via www.virtuaalikirkko.fi. Eero 
Sepponen (pred), Bäck och Hägg-
blom (lit), Söderlund, Juslin. Barnhör-
na. Gudstjänstgrupp Sefanja med-
verkar. Festhögmässan radieras.
mån 25.10 kl. 14-15.30: Missions-
kretsen, Aurelia.
tis 26.10:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan, 
Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.
ons 27.10:
- kl 12: Frukostklubben, Kåren (Ta-
vastg. 22, Åbo). ”Asylsystemet i 
kris – Papperslöshet i Finland” Minna 
Saunders. Anmälning senast 25.10 
innan kl. 18 till tkurten@abo.fi, 045-
125 5880.
- kl 13–15: Café Orchidé, Aurelia. 
- kl 18: Bönegruppen, Aurelia. 
tor 28.10:
- kl 9.30–11.30: Familjecafé, Aurelias 
innergård.
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