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PÅ GÅNG I STAN
MATTEUS, PETRUS OCH
JOHANNES FÖRSAMLING

Lokalsidorna för församlingarna i Helsingfors utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Ansvarig redaktör: Erika Rönngård, erika.ronngard@kyrkpressen.fi, 040 831 6322.
Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna.

Silkesvantar
eller dynamit
ETT STORT renoveringsprojekt har startat i Johanneskyrkan. Rödtegelfasaden
och betongutsmyckningarna kräver uppmärksamhet, liksom en del andra saker
på utsidan. Helsingfors kyrkliga samfällighet har bestämt att det är dags för Johanneskyrkans fasader att renoveras. Kyrkan är inplastad och omges av byggnadsställningar i cirka ett och halvt år.

KOLUMN
Kalle Sällström
är verksamhetsledare på Församlingsförbundet.

JOHANNESKYRKAN TOGS i bruk år
1891 och hör till de viktigaste kyrkorna och
landmärkena i Helsingfors. I över ett hundra år har de kännspaka dubbeltornen varit en omistlig del av stadens siluett. Även
i ett nationellt perspektiv är Johanneskyr-

kan en viktig byggnad, eftersom den är vår
bäst bevarade nygotiska kyrka. Det är klart
att en byggnad med så här stora historiska
och arkitektoniska värden inte kan renoveras hur som helst. Museiverket vill säga sitt
och det gäller att gå varsamt fram. Vissa betongutsmyckningar kan repareras, medan
andra är i så dåligt skick att man får göra
dem från början. Men det är ett fint handarbete som behöver göras, byggarbetarna
har mera behov av silkesvantar än slägga
och dynamit.

»Hur skulle vi gå till
väga om vi också skulle
renovera kyrkan
inifrån?«

KYRKANS INSIDA berörs inte i detta projekt. Men jag undrar – hur skulle vi gå till väga
om vi också skulle renovera kyrkan inifrån?
Vilka verktyg skulle vi använda? Hur upplevs våra kyrkor och församlingarnas verksamhet av vanliga Helsingforsbor? Har vi låga trösklar och en välkomnande stämning?
Finns det utrymme för församlingsmedlemmarnas behov och intressen? Kommunicerar vi så att budskapet når fram?
JAG TROR VI behöver både silkesvantar
och dynamit när vi bygger kyrka. Vår kärna – budskapet om en Gud som älskar, förlåter och söker varje människa – ska vi vara varsamma med. När det gäller kyrkans
strukturer, former, uttryckssätt, förvaltning
och regelverk kan det behövas grövre tag.
Om vi märker att vi blivit stela eller ytliga,
om vi fastnat i våra interna system och tappat fokus, om byråkratin slukar mera resurser än kärnuppdraget, om det inte finns utrymme för församlingsmedlemmarna – då
ska vi inte spara på dynamiten!

Hallå där
Viivi Suonto!
Hon är ny diakon i Johannes församling
och har skrivit ett brev till unga vuxna
på församlingens område.
– MIN TRO är viktig för mig, och därför valde jag att utbilda
mig till diakon. Sedan januari är jag diakon med inriktning
på unga vuxna. Jag tycker om människomötena och att det är
ett mångsidigt arbete.
Johannes församling har nyss skickat ut ett brev till unga
vuxna i åldern 18–29 år på församlingens område. I brevet ber
man dem berätta vilken typ av verksamhet de skulle vilja ha.
Brevet innehåller också information om församlingens samtalsstöd och möjligheten att få ekonomiskt stöd.
– UNGEFÄR 25 procent av våra medlemmar tillhör den här
åldersgruppen, och vi vill erbjuda dem mer verksamhet.
ERIKA RÖNNGÅRD
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Isoleringen
svår för
unga

S

tuderandes välmående är alltid
en viktig fråga, men just nu är
den extremt viktig, säger Alexandra Eriksson. Hon sitter i styrelsen för Hankens studentkår
och är socialpolitiskt ansvarig.
Nästa vecka ordnar studentkåren en välmåendevecka, och så fort pandemiläget tillåter
kurser med fysisk närvaro hoppas de kunna
erbjuda en kurs i psykisk förstahjälp. På kursen lär deltagarna sig hur de kan stötta en närstående som har det svårt. Efter kursen kan
deltagarna välja att bli stödhankeiter.
– Stödhankeiterna är frivilliga studerande som gått kursen och som vill finnas till
hands om någon känner sig ensam eller behöver prata. Det är viktigt att vi har lågtröskelverksamhet och erbjuder en möjlighet att
prata med någon.
Just nu saknar studerande verkligen sina
vardagliga kontakter. För dem som dessut-
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– Vi försöker ordna online-evenemang, men
det är helt enkelt inte samma sak som att ses
fysiskt, säger Eriksson.

Många gråter

Tiina Kaaresvirta är studentpräst på yrkeshögskolan
Metropolia. FOTO: PRIVAT

Alexandra Eriksson är socialpolitiskt
ansvarig i Hankens studentkår.
FOTO: PRIVAT

om nyligen flyttat till en ny stad eller ett nytt
land för att inleda sina studier kan ensamheten vara extra tung. De har lämnat sin familj och vänner bakom sig och restriktionerna gör det svårt för dem både att resa hem för
att träffa familj och vänner och att lära känna nya människor.

»Tiderna
kommer
att förändras den
här gången också.«

Tiina Kaaresvirta har varit studentpräst på
yrkeshögskolan Metropolia sedan 2013. Hon
upplever att skillnaderna är stora mellan de
studerande just nu.
– Det finns de som hittat en rutin för vardagen och kan upprätthålla sociala kontakter, men det finns också de som mår väldigt
dåligt och upplever stress över att behöva tillbringa så mycket tid ensamma.
– När allt händer på Zoom eller Teams uppstår inga spontana kontakter som efter en vanlig föreläsning. Det är också många som saknar att få studera i grupp.
Alexandra Eriksson vittnar om att många
särskilt saknar de alldeles vardagliga kontakterna, som att hälsa på någon i matsalen, sitKYRKPRESSEN NR 8 • 15.4.2021

Studerande behöver stöd
under undantagstiden –
och antagligen klarnar det
verkliga stödbehovet först
när livet börjar normaliseras.
TEXT: ERIKA RÖNNGÅRD

svårare tider i livet och att det svåra inte varar för alltid.
Kaaresvirta upplever inte att det nödvändigtvis är fler personer än vanligt som tagit
kontakt med henne, men att de ämnen som
folk vill diskutera med henne är annorlunda.
– Oavsett vad de går igenom finns coronan alltid med i bakgrunden. När de får möta någon som lyssnar och uppmuntrar kommer tårarna.
Studentprästerna satsar just nu extra mycket på att föra ut budskapet om att de finns,
att man kan prata med dem och att de försöker hjälpa. Den själavård de erbjuder är mycket efterfrågad, och de har också startat olika
vänskapsprojekt för de studerande och ordnat samlingar kvällstid via Zoom för att försöka ersätta de spontana mötena.
– Vårt mål är att människor ska kunna mötas med låg tröskel. Det känns väldigt fint att
se att människor får kontakt och blir vänner.
Alexandra Eriksson upplever att Hanken
gjort ett gott jobb med distansundervisningen.
– De har anpassat sig bra och snabbt – men
det betyder inte att det inte skulle ha varit tungt
för studerande.
Högskolorna har gjort sitt, men Eriksson
efterlyser åtgärder från statligt håll.
– Konkreta åtgärder, till exempel gällande
studiestödet, skulle ha behövts redan i höstas. Det skulle vara viktigt att studerande inte behövde vara rädda att mista studiestödet
om de inte orkar studera i normal takt just nu.

»Många känner en
enormt betungande
oro för framtiden
eller är utmattade.«
FOTO: PEXELS/ANDREA PIACQUADIO

ta i biblioteket och läsa eller ta en lunchkaffe med någon.
– Många känner också en enormt betungande oro för framtiden eller är utmattade.
Oron kan gälla både sommarjobbssökande och huruvida man får ihop tillräckligt med
studiepoäng för att få behålla studiestödet.
– Det känns som om man som studerande
mister en stor del av sitt liv just nu, just när
man skulle vilja kasta sig ut i livet och lära sig
mer om sig själv, säger Eriksson.
Medan det fanns en tydlig framåtanda när
Finland gick in i undantagstillståndet för ett
drygt år sedan upplever Kaaresvirta nu att
många är väldigt trötta på situationen.
– Många studerande som jag samtalar med
gråter och undrar om livet alltid ska vara så här.
Hon påminner om att för den som är ung är
ett år en förödande lång tid.
– När man är lite äldre har man hunnit vara med om att det kommer både lättare och
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Studerande behöver exitplan
Alla längtar efter den vanliga vardagen just
nu. Men vare sig Eriksson eller Kaaresvirta tror att enbart återgången till det normala
kommer att återge alla studerande livsglädje
och studiemotivation.
– De som haft svårast att klara av nedstängningen kommer att behöva stöd framöver, och
vi ser inte nödvändigtvis omfattningen av det
behovet än. Det är viktigt att de får tala med
någon som lyssnar och stöttar och hjälper dem
att komma vidare i livet, säger Kaaresvirta.
– Vi studerande skulle också behöva en exit
plan när läget börjar lugna sig. I vilket skede
öppnar biblioteken och när får vi börja äta på
lunchrestaurangerna? säger Eriksson.
Kaaresvirta påminner om att vi behöver
hopp i dessa tider av skrämmande nyhetsinslag.
– Visst är det viktigt att vi får rapporter om
vad som händer, men det är också viktigt att
komma ihåg att världen har gått vidare från
alla tidigare perioder av epidemier och krig.
Tiderna kommer att förändras den här gången också.

KYRKAN I HELSINGFORS

PROGRAMMET GÄLLER FREDAG 16.4–TORSDAG 29.4

Matteus
församling
Andligt liv

Videogudstjänst: från Matteuskyrkan varje söndag kl. 10.
Följ med direkt via Matteus
församlings Facebooksida och
delta i gudstjänstgemenskapen
i kommentarsfältet. Under två
veckors tid hittas gudstjänsten
också på församlingens
Youtube-konto samt hemsida.
Mera information på hemsidan
www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus.
Missa inte! Kyrkkaffe: Efter
gudstjänsten dricker vi kyrkkaffe över Facebook tillsammans med församlingens
medarbetare.
Kvällsandakt på Instagram:
Varje onsdag kl. 18 sänds en
kort kvällsandakt från
@matteusungdom-kontot på
Instagram. Välkommen på
andakt med ungdomsteamet!
Nattvard varje torsdag: Vi
samlas högst sex personer
åt gången i Matteuskyrkan,
Åbohusvägen 3, varje torsdag
kl. 18. Vid behov kan också
enskild nattvard firas. Anmäl
dig på förhand till Juho Kankare
tfn 050-3803957. Vi iakttar
alla säkerhetsföreskrifter.
Missa inte! Matteus SALT online: 24.4 kl. 10 på Zoom. Guds
vilja är att alla människor ska
bli frälsta och få del av det
eviga livet redan här i tiden.
Vad betyder det och hur blir
man frälst? Talare: Matias

Gädda. Anmäl dig till juho.
kankare@evl.fi så får du länk
till evenemanget.

Barnfamiljer

Sommarens läger: Dagläger
för skolbarn 7–11.6 och 14–18.6
i Matteuskyrkan. Barnläger för
åk 1–4 på Lekholmen 21–23.6,
Barnläger för åk 5–8 på Lekholmen 9–12.8. Dagläger
för åk 1–4 i Matteuskyrkan
9–13.8. Familjeläger 20–22.8
på Lekholmen. Mera information på hemsidan. Frågor
och anmälningar kan riktas till
catarina.barlund-palm@evl.fi
så får du en länk med anmälningsformuläret på e-post.

Behöver du hjälp
eller stöd?
Du kan alltid kontakta församlingens anställda och diakoniarbetarna om du behöver hjälp
eller stöd i vardagen eller bara
någon att tala med! Våra
diakoniarbetare är Carita
Riitakorpi 050-380 3986 eller
Mari Johnson 050-380 3976.
MATTEUS FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus
Kansliet: Fysiska kansliet är
stängt. Telefontid ti och to 10-14.
tel. 09-2340 7300.
Lokaler: Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3 (Olavussalen vån. 1 )

MATTEUS Gemenskap

Musiklek online
Tisdagar kl. 10 och 13 samlas Matteus musiklek över nätet.
Välkommen med du som är hemma med barn och vill prata
och sjunga bort en stund. Samlingen räcker högst 30
minuter. För mera info kontakta musikledare Daniela:
daniela.stromsholm@evl.fi.
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HELSINGFORS
Johannes
församling

Petrus
församling

Gudstjänster            

Gudstjänster

Högmässa: söndagar kl. 12 i
Johanneskyrkan, strömmas.
Mässa i vardagen: onsdagar
kl. 16.30 i Johanneskyrkan. En
kort, meditativ kvällsmässa
för sex gudstjänstbesökare.   
Middagsbön med diakonin:
tisdagar kl. 12 i Johanneskyrkan.
Gudstjänsterna strömmas via
församlingens Youtubekanal och kan ses i efterhand i
två veckors tid.
Uppdaterad information
hittar du på helsingforsforsamlingar.fi/johannes. Du kan
också kontakta pastorskansliet med dina frågor mån–
tis och tors–fre mellan kl. 10
och 15 (johannes.fors@evl.fi,
09 2340 7700).

JOHANNES
Labbnäs

Sommardagar
för äldre
Diakonin i Johannes församling hälsar välkommen med
på sköna sommardagar
för äldre med meningsfullt
innehåll! Vi vistas i underbar
miljö på Labbnäs semesterhem, Kimitoön.
Tid? 7–11 juni 2021
För vem? Församlingsbor
som fått coronavaccin
Pris? Helpension inklusive
resor 250€
Anmäl dig senast 30 april
2021 till ledande diakoniarbetare Karin Salenius
(karin.salenius@evl.fi eller
050 380 0867).

Barnfamiljer

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

Gemenskap

Sköna sommardagar för äldre:
7–11.6 på Labbnäs semesterhem. Läs mer i puffen!

Musik

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

Ungdomar &
unga vuxna
Spelkväll för ungdomar:
torsdagar kl. 19–22 spelar vi
tillsammans via Discord. Ta
kontakt med Chrisu (050 343
3418) eller Ninni (050 598
6762) om du vill komma med!
Både nybörjare och vana gamers är välkomna.
Typ Livet- och Typ
Amen-poddarna: för unga
vuxna. Finns på Spotify!
Besök ungdomsarbetets
hemsida johannesungdom.
wordpress.com för senaste
nytt!
JOHANNES FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Kansliet: må, ti, to kl. 10-14, on kl.
13–17 och fr kl. 9–13. Högbergsgatan 10, tel. 09-2340 7700.
Lokaler: Johanneskyrkan, Höbergsg. 12, Högbergssalen och
Tian, Högbergsg. 10 E (vån. 2),
Hörnan, Högbergsg. 10 (gatuplan),
Folkhälsan och Majblomman,
Mannerheimv. 97, Gamla kyrkan, Lönnrotsgatan 6, Bokvillan,
Tavastv. 125, S:t Jacobs kyrka,
Kvarnbergsbr. 1. Drumsö: Heikasvägen 7.
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Du kan följa med den streamade gudstjänsten via www.
facebook.com/petrusforsamling även utan eget facebook
konto. Se hemsidan för mer
information.
Missa inte! Kyrkhelg Syds avslutande högmässa: sö 18.4
kl. 10 med bl.a. Ronny Thylin,
Daniel Björk, Mathias Sandell.
Följ via Petrus Youtube. Länk
på hemsidan.
Streamad högmässa sö kl. 10:
25.4 Munksnäs kyrka. Streamad
högmässa turvis från Munksnäs
och Åggelby. Det finns möjlighet för 6 förhandsanmälda personer att delta, kontakta kaplan
Ronny Thylin 050-3803 548/
ronny.thylin@evl.fi. Ifall flera än
det tillåtna antalet vill vara med
ordnas en andra nattvardsgudstjänst kl. 11.30 på samma
plats (streamas inte).
Nattvard: Du kan be om enskild nattvard för dig själv eller
hela familjen. Kontakta någon
av prästerna.
Puls-gudstjänst: Söndagar
kl. 15.30 via Zoom. En gudstjänst för alla åldrar. Vi ses på
Zoom för gemenskap, undervisning och lovsång. Länk på
hemsidan.

Barnfamiljer

Följ Petrus Kidz-gruppen på
Facebook och hör mer om
barnverksamheten!
Musiklek på Zoom: To kl. 1010.30. Mer info på hemsidan.
Zoom-träffar för barn sö kl.
9-9.30: Barnen träffas online
under den tid det inte är
möjligt att samlas fysiskt.
Vi lyssnar på och pratar om
bibelberättelser, ber tillsammans och har det roligt. Länk i
hemsidans händelsekalender.
Dagläger: 7.-11.6. kl. 9-16 i
Petruskyrkan. Anmälan och
mer info på hemsidan. Vi
leker, sjunger, pysslar, busar,
lär oss mer om Jesus och får
förstås många av nya kom-

PETRUS Hopp

Frukost för kvinnor
Välkommen med på Petra-frukost online 24.4 kl. 10 via Teams.
Sätt ihop en egen frukost där hemma och kom med. Temat är
”Våren ger hopp!” och församlingspastor Anne Koivula delar
några tankar om ämnet.
Länk till Teams på hemsidan och i Facebook-evenemanget.

pisar. Avgift 50€/följande
syskon 35€.

Bön och andakt

Du kan alltid skicka in dina
böneämnen: till pray.petrus@
evl.fi, per post: Petrus församling, Skogsbäcksvägen 15,
00630 Helsingfors.
Förbön och Tack: Ti 20.4 kl.
19. Tvåspråkig förbönsgudstjänst streamas från Munksnäs
kyrka. Bengt Lassus, Allan
Franzén, Mathias Sandell. Förbönstelefonen öppen må kl.
14.30-16.30, ons kl. 18-20, 0923407171. Du kan även sända
böneämnen till kontaktuppgifterna ovan. Kvällen streamas
via Petrus facebook, www.facebook.com/petrusforsamling.

Evenemang

Kyrkhelg Syd 16-18.4: Temat
”INFÖR DITT ANSIKTE” uppmanar oss att reflektera över
Gud som Sanningen, som den
Allsmäktige som leder historiens gång och som vill leda oss
i våra liv. Årets Kyrkhelg Syd
konferens streamas via Petrus
församling YouTube. Öppen för
alla! Mer info på www.petrusforsamling.net/kyrkhelgsyd/
Missa inte! Online missionskväll: 22.4 kl. 18 är församlingens missionärer i Etiopien, Magnus och Gunilla
Riska, med över videolänk på Google
Meet. Länk i händelsekalendern på
hemsidan.

Petra-frukost online: 24.4
kl. 10 via Teams. Välkommen
med på en frukost för alla
kvinnor med temat Våren
ger hopp! Sätt ihop en egen
frukost där hemma och kom
med. Församlingspastor Anne
Koivula delar några tankar
om hopp och glädje. Länk till
Teams på hemsidan och i
Facebook-evenemanget.
PETRUS FÖRSAMLING
www.petrusforsamling.net
Kansliet: Må-ti, to-fre kl. 10-13, ons
kl. 13-16, tel. 09-2340 7100. Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors.
Lokaler: Hagasalen och Södra Haga
kyrka, Vesperv. 12, Malms kyrka,
Kommunalv. 1, Munkshöjdens kyrka, Raumov. 3, Munksnäs kyrka,
Tegelst. 6, Petruskyrkan, Skogsbäcksv. 15, Åggelby gamla kyrka,
Brofogdev. 12.

Föränderliga
tider

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

Vill ge
trygghet

Tuija Wilman visar
upp dopsymbolerna:
dopträdet som står
i kyrkan, ljuset och
sockorna den nydöpta
får som gåvor.
FOTO: GUNVOR HADDAS

För någon är dopet tradition,
något som hör till. Någon annan minns den fina relation
de haft till sin egen fadder.
TEXT: EMELIE WIKBLAD
BORGÅ Tf kaplan Tuija Wilman träffar familjer som kommer till församlingen för att
ordna dop. En del av dem hon samtalar med
inför dopet vill fundera mer på djupet. Vad betyder det att vara med i en församling? Krävs
det något av föräldrarna?
– Det handlar om att man vill att barnet ska
få ha en kontakt, en trygghet i Gud, säger hon.
– Inte behöver man bli någon superkristen.
Det är helt vanliga människor som är med i
kyrkan.
Tuija Wilman målar upp exemplet på någon som själv blivit döpt, gått i skriftskolan,
blivit konfirmerad.
– Sen kan det gå många år. Man kanske inte varit så mycket i kyrkan, men sen när man
får en egen familj kommer det här samtalet
till pastorskansliet: Hej, vi har fått en baby,
vi skulle vilja ha dop. Då är det igen traditionen som bär.
– Dopet är en inbjudan från Gud till vänskap med Jesus.
Även om man inte är så van att prata om religion och tro kan dopet vara en av de byggstenar man ger barnet.
– Inte kan man nånsin ge sin egen tro åt sitt
barn, man kan visa och själv försöka leva enligt det man upplever är rätt och fint.

Hälsningar från församlingen
I lutherska kyrkan är barndop det vanliga,
men man kan också bli döpt senare. Alla som
döps får faddrar.
– Fadderns uppgift slutar ju inte vid konfirmationen – när det är som allra bäst är det
en vänskap som kan vara hela livet.
Det är inte ovanligt att unga vill bli döpta i
samband med skriban, för att kunna bli konfirmerade med sina kompisar. Tuija Wilman
har ofta hört deras föräldrar säga någon variant av: ”Vi ville att de skulle få välja själv.”
– Det låter väldigt bra och det är ju fint att
barnet får välja själv.
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»Dopet är
en inbjudan från
Gud till
vänskap
med
Jesus.«

Samtidigt tänker hon att ingen växer upp i
ett vakuum. Oberoende vad föräldrarna väljer får den unga i konfirmandåldern välja om
de vill säga ja till dopet.
Tuija Wilman säger att dopet också är ett
slags grönt ljus för församlingen att hålla kontakten och bjuda in till barn- och familjeverksamhet.
I Borgå får den som blir döpt det traditionella dopljuset och en annan värmande gåva
från församlingen.
– Vi har en grupp handarbetsvänner som
stickar dopsockor.
Hon visar upp sockorna: små, vita babysockor – med ett kort som innehåller en aftonbön – och blå tubsockor för de som döps
som ungdomar eller vuxna.
För varje person som döps i församlingen
hängs ett grönt, hjärtformat löv upp i dopträdet som står i domkyrkan. Följande januari bjuds de som blivit döpta in till gudstjänst
och dopträdet kläs av för att fyllas på nytt under året. I år gjordes gudstjänsten på nätet
och löven postades hem som en hälsning. Det
var uppskattat, många skickade e-post och

tackade.
– Vi tycker det är viktigt att man får lite post
och lite uppmärksamhet. Nu är man med i en
världsvid familj.

En del skjuter upp dopet
Vanligtvis går det att ordna dop hemma eller
i kyrkan – eller varför inte hos mormor eller
i trädgården. Just nu ordnas ändå alla dop i
den rymliga domkyrkan eller i Lilla kyrkan.
Under det senaste året har en del familjer
valt att skjuta upp dopet i hopp om att kunna samlas fler till dopfest En del har valt att
filma eller strömma video från dopet så att
släkt och vänner kan vara med på distans. Totalt sett har dopen i domkyrkoförsamlingen
inte minskat, även om det blev stopp ett tag
under vårmånaderna ifjol.
– Sen när det blev sommar så började telefonerna ringa här på kansliet. De som jobbat
här längre än jag sa att så här mycket dop har
vi inte haft på länge, berättar Tuija Wilman.
– Jag tror nog att sen när man får röra sig
mer fritt, då börjar telefonerna ringa igen. Jag
ser fram emot det.
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Sö 18.4 kl. 12.15: Strömmad gudstjänst via www.
domkyrkan.fi, Apostolidou, Söderström, Nelly Söderström med valthorn och sång.
KL. 13.30: Mässa i Domkyrkan. Vi firar en kort, läst
mässa med högst 5 deltagare. Anmäl dig i förväg till
liturgen Elefteria Apostolidou,040 711 2800 om du
önskar delta.
Lö 24.4. kl. 12: Café au Lady hålls undantagsvis lördag 24.4. kl. 12. Samtal och samvaro kvinnor emellan, kort andakt firas under ledning av församlingspastor Elefteria Apostolidou. Intresserad? Skicka
sms till Ele (tfn. 040 711 2800).
Sö 25. 4 kl. 12.15: Strömmad gudstjänst via www.
domkyrkan.fi, Wilman, Tollander

SIBBO

Mer information: på Sibbo svenska församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi och Facebooksidan www.facebook.com/sibbosvenskaforsamling.
Våra gudstjänster och andakter sänds på nätet och
är inte öppna för församlingsmedlemmar. Du hittar
det strömmade och bandade materialet via länkar på
hemsidan och Facebook och på Youtubekanalen Kirkko Sipoossa – Kyrkan i Sibbo.
Sö 18.4 kl. 12: Gudstjänst i Sibbo kyrka.
Må 19.4 kl. 9.30: KaffeClubben på Teams. Virtuell träff
för föräldrar som är hemma med sina barn. Förhandsanmälan till milja.westerlund@evl.fi.
Ti 20.4 kl. 10: Bönelive med Sara George. Streamas på
församlingens Facebooksida och Instagram.

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
VANDA

SÖ 18.4 kl. 10: Gudstjänst, Helsinge kyrka S:t Lars. M.
Fagerudd, A. Ekberg.
SÖ 25.4 kl. 10: Gudstjänst, Helsinge kyrka S:t Lars. M.
Fagerudd, A. Ekberg.
TO 29.4 kl. 13: Sottungsby-Håkansböle pensionärskrets, Håkansböle kyrka, Håkansbölev. 48. Kontaktperson: Annakatri Aho, tfn 050 4645068.
FR 30.4 kl. 10: Fredagsgruppen, Dickursby kyrka,
Stationsv. 12a. Max. 5 pers. Vi tar oss en promenad.
Kontaktperson: Annakatri Aho.
Gudstjänster: från Helsinge kyrka S:t Lars kl. 10
strömmas via församlingens YouTube kanal. Utan närvarande församling.
Barnverksamhet i klubbutrymmet i Myrbacka
Strömfårav. 13
Pysselklubb för åk 1–3: ti och ons kl. 12-16.30. Barnvänlig hund på plats. Max. 6 deltagare. Mera info: t.f.
barnledare camilla.koskinen@evl.fi, 050 341 4964.
Församlingens sommarläger:
3 dagsläger 7–24.6, vardagar, kl. 9–16 för barn i förskolan + åk 1–6 på Helsinggård, Konungsv. 2
1 veckan 7–11.6, 5 lägerdagar
2 veckan 14–18.6, 5 lägerdagar
3 veckan 21–24.6, 4 lägerdagar
Pris: 50 €/vecka/barn. Syskonrabatt (50%). Barnvänlig hund på plats. Förhandsanmälning via vår hemsida.
Info: t.f. barnledare camilla.koskinen@evl.fi, 050 341
4964.

Sö 25.4 kl. 12: Gudstjänst i Sibbo kyrka.
Må 26.4 kl. 9.30: KaffeClubben på Teams
Ti 27.4 kl. 14: Uppvaktning på Nationella veterandagen
vid veteranstenen i Nickby. Sänds bandad som eftersändning.
Anmälan öppen till höstens dagklubbar: i Söderkulla
kyrkas klubbutrymme tisdagar kl. 9-12 och i Kyrkoby
församlingshem tisdagar kl. 13-16. Terminsstart 7.9.
Anmälan och info: isabella.munck@evl.fi.

Isoleringen
svår för unga
Studerande behöver stöd
under undantagstiden – och
antagligen klarnar det verkliga
stödbehovet först när livet
börjar normaliseras.
TEXT: ERIKA RÖNNGÅRD
– Studerandes välmående är alltid en viktig fråga,
men just nu är den extremt viktig, säger Alexandra Eriksson. Hon sitter i styrelsen för Hankens studentkår och är socialpolitiskt ansvarig.
Just nu saknar studerande verkligen sina vardagliga kontakter. För dem som dessutom nyligen flyttat till en ny stad eller ett nytt land för
att inleda sina studier kan ensamheten vara extra tung.
Tiina Kaaresvirta har varit studentpräst på
yrkeshögskolan Metropolia sedan 2013. Hon
upplever att skillnaderna är stora mellan de studerande just nu.
– Det finns de som hittat en rutin för vardagen
och kan upprätthålla sociala kontakter, men det
finns också de som mår väldigt dåligt och upplever stress över att behöva tillbringa så mycket tid ensamma.
Alexandra Eriksson vittnar om att många särskilt saknar de alldeles vardagliga kontakterna,
som att hälsa på någon i matsalen, sitta i biblioteket och läsa eller ta en lunchkaffe med någon.
– Många känner också en enormt betungande oro för framtiden eller är utmattade.
– Det känns som om man som studerande
mister en stor del av sitt liv just nu, just när man
skulle vilja kasta sig ut i livet och lära sig mer
om sig själv, säger Eriksson.
Medan det fanns en tydlig framåtanda när

VANDA Barnverksamhet

SIBBO Veterandag

Pysselklubb och
sommarläger

Uppvaktning i Nickby
Uppvaktning på Nationella veterandagen
vid veteranstenen i Nickby tisdag 27.4 kl.
14. Sänds bandad som eftersändning.

Pysselklubb för årskurs 1–3 ordnas tisdagar och
onsdagar kl. 12-16.30. Barnvänlig hund på plats.
Max 6 deltagare. Mera info: t.f. barnledare Camilla
Koskinen, camilla.koskinen@evl.fi, 050 341 4964.
Under juni ordnas tre dagsläger för barn i förskolan och årskurs 1–6. Lägren pågår vardagar klockan
9–16 på Helsinggård, Konungsv. 2. Pris: 50 €/vecka/
barn. Syskonrabatt (50 %).
Första veckan 7–11.6 (5 lägerdagar), andra veckan
14–18.6 (5 lägerdagar), tredje veckan 21–24.6 (4 lä-
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gerdagar).
Barnvänlig hund på plats. Förhandsanmälning via
vår hemsida. Info: camilla.koskinen@evl.fi, 050 341
4964.
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KOLU M N E N

ELEFTERIA APOSTOLIDOU

Dela liv med
varandra
FOTO: PEXELS/ANDREA PIACQUADIO

Finland gick in i undantagstillståndet för ett
drygt år sedan upplever Kaaresvirta nu att
många är väldigt trötta på situationen.
– Många studerande som jag samtalar med
gråter och undrar om livet alltid ska vara så här.
Hon påminner om att för den som är ung är
ett år en förödande lång tid.
– När man är lite äldre har man hunnit vara
med om att det kommer både lättare och svårare
tider i livet och att det svåra inte varar för alltid.
Kaaresvirta upplever inte att det nödvändigtvis är fler personer än vanligt som tagit kontakt med henne, men att de ämnen som folk
vill diskutera med henne är annorlunda.
– Oavsett vad de går igenom finns coronan
alltid med i bakgrunden. När de får möta någon
som lyssnar och uppmuntrar kommer tårarna.

Studerande behöver exitplan
Alla längtar efter den vanliga vardagen just
nu. Men vare sig Eriksson eller Kaaresvir-

ta tror att enbart återgången till det normala
kommer att återge alla studerande livsglädje
och studiemotivation.
– De som haft svårast att klara av nedstängningen kommer att behöva stöd framöver, och
vi ser inte nödvändigtvis omfattningen av det
behovet än. Det är viktigt att de får tala med någon som lyssnar och stöttar och hjälper dem att
komma vidare i livet, säger Kaaresvirta.
– Vi studerande skulle också behöva en exit
plan när läget börjar lugna sig. I vilket skede
öppnar biblioteken och när får vi börja äta på
lunchrestaurangerna? säger Eriksson.
Kaaresvirta påminner om att vi behöver hopp
i dessa tider av skrämmande nyhetsinslag.
– Visst är det viktigt att vi får rapporter om
vad som händer, men det är också viktigt att
komma ihåg att världen har gått vidare från
alla tidigare perioder av epidemier och krig.
Tiderna kommer att förändras den här gången också.

BORGÅ Kvinnor

Café au Lady – samtal
kvinnor emellan
Välkommen med att uppleva glädje och gemenskap på denna online träff för kvinnor i alla åldrar.
Café au Lady hålls undantagsvis lördag
24.4. kl. 12. Anslut till träffen på Teams: https://bit.ly/3cKcPeC
Det är en träffpunkt för dig som vill umgås,
prata, lyssna och vara med. För dig som saknar att vi inte kan träffas fysiskt till exempel på
caféer eller på församlingens bruncher och läger.
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Träffen leds av Elefteria ”Ele” Apostolidou,
som är präst i Borgå svenska domkyrkoförsamling.
Frågor? Ta kontakt med Ele: 040 711 280

DET ÄR EN KONST att skapa ömsesidighet i mellanmänskliga relationer. Vi ställer ofta frågor men lyssnar
inte på svar. Att stanna upp och lyssna på en annan person är ibland svårt. Synen på våra medmänniskor har
dessutom ändrats radikalt under det gånga året: varje
människa kan ses som ett hot mot vår hälsa, och därför
har vi lärt oss att undvika fysiska kontakter.
Trots undantagsförhållanden har vi möjlighet att bli
sedda och hörda på onlinemöten som de flesta dagligen
deltar i. Mötet med andra sker dock på specifika villkor. Om man kommer ihåg att knäppa på kameran och
mikrofonen kan man interagera med andra. I detta fall
handlar interaktion om att svara på frågor som ställts.

»Ömsesidighet i ett mellanmänskligt möte handlar om
viljan att kliva in i någon
annans skor.«
Jag tror att vi människor har behov av att bli sedda och
hörda på ett djupare plan. Varje människa behöver känna sig bekräftad. Oavsett i vilken form som mötet med en
annan människa sker, ska vi se till att bekräfta hen och
hens behov. Även ett digitalt möte får en annan dimension när vi på riktigt stannar upp och ger av vår egen tid.
Att bekräfta den andra innebär att dela liv med varandra
för en liten stund. De ord som vi hör Paulus säga till de
första kristna är fortfarande giltiga: ”Gläd er med dem
som gläder sig och gråt med dem som gråter.”
VI SKA INTE HA för höga ambitioner i och med att våra
vardagsrutiner har rubbats på grund av pandemin. Eftersom hela tillvaron har vänts upp och ner, finns det många
frågor som förblir obesvarade, och många problem som
förblir olösta. Vi får ändå öva oss i att möta varandra på
nya sätt. Ömsesidighet i ett mellanmänskligt möte handlar om viljan att kliva in i någon annans skor. Det innebär också viljan att bekräfta någon för deras känslouttryck. Att dela liv med varandra är inte inhiberat.

Elefteria Apostolidou är församlingspastor i Borgå
svenska domkyrkoförsamling.
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Saknar att diskutera ansikte mot ansikte
– Det känns som att vi
unga har lämnats mer
som en sidotanke, säger
Oscar Taht.
TEXT: EMELIE WIKBLAD
VANDA Oscar Taht går andra året i
Helsinge gymnasium. Han sitter med
i ungdomsfullmäktige i Vanda och är
hjälpledare i församlingen. Under en
tredjedel av hans och hans jämnårigas gymnasietid har vardagen färgats
av coronapandemin. Han reflekterar
över hur annorlunda det var för ett
drygt år sedan.
– Alla var någonstans, alla gjorde något, ingen satt så här mycket hemma.
Nu håller han kontakt med kompisar
genom att chatta, ibland pratar de via
nätet under skoldagen eller samtidigt
som de spelar online. Pandemin och
dess följder finns i deras medvetande.
– För ett år sedan pratade vi om
corona, nu pratar vi om utegångsförbud. Det är inte så mycket tal om själva viruset utan mera om påverkan på
samhället och oss.
Vanan att tvätta händerna är något han tror han kommer bära med
sig länge.
– Jag tror att jag kommer känna mig
lite obekväm med att vara i stora folkmassor.
Vad saknar du mest?
– Nästan bara att vara ute och vara
med kompisar. Det är en tid sen jag
sett mera än en person.
Han har inga stora planer för när
restriktionerna lättar.
– Bara att få diskutera med
människor ansikte mot ansikte, för
det har man inte gjort på en tid.

Har någon frågat vad vi tycker?
Oscar Taht har skrivit sina första studentprov i vår, samtidigt som de haft
distansundervisning sedan före julen. Och det är stor skillnad på att sitta i ett klassrum eller framför datorn.
– Jag kan tänka att om jag nu skulle ha närundervisning skulle jag inte varit lika stressad.
Han tycker ändå att distansundervisningen funkar ganska bra.
– I några ämnen får vi göra mera.
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Oscar Taht blev hjälpledare för att han inte ville att skriban bara skulle bli en engångsupplevelse. FOTO: PRIVAT
I skolan kan det ibland bli att vi bara sitter och lyssnar, men nu används
uppgifterna som en närvarokoll.
Det svåra med att sitta hemma är
att undvika distraktioner.
– Det är ingen som egentligen kollar vad du gör på datorn. Om du tar
upp Netflix och tittar på en film, inte vet läraren om det.
Han har noterat att psykiskt mående har blivit något det talas mera om:
lärarna har kunnat fråga hur de mår.
– Min grupphandledare brukar påminna oss om att tala med människor,
gå ut lite.
I ungdomsfullmäktige är Oscar
Taht med och funderar på det som är
aktuellt för ungdomar i Vanda. Han
sitter också i undervisningsnämndens
svenskspråkiga sektion, där coronasituationen är ständigt aktuell. Ur hans
synvinkel kunde det ha gjorts mera

för att beakta ungdomarna.
– Det känns som att vi unga har lämnats mer som en sidotanke. När det
talas om ifall vi ska tillbaka till närundervisning, inte vet jag om det diskuteras så mycket hur vi tycker.
Han berättar att en del klasskompisar nästan varit rädda för att komma tillbaka till skolan.

Hoppas på läger
Oscar Taht har varit med i församlingens verksamhet sen han gick hjälpledarutbildningen.
Vad gjorde att du ville bli hjälpledare?
– Egentligen hur roligt det var på skriban. Jag ville att det inte skulle bli bara en gång.
Upplevelsen som ledare är inte densamma, men det är ändå givande och

roligt: att få umgås med andra hjälpledare, med konfirmanderna, lära känna nya människor.
– Det är roligt att höra hur det går
där på högstadiet när det var en stund
sen man själv var där.
De som är konfirmander nu tror han
får en annorlunda upplevelse än han
själv fick.
– Inte kan man så här via en skärm
säga ”nu ska vi gå och leka en lek”.
Skriftskolan är något man gör tillsammans, konstaterar han.
– Jag har en känsla av att det också kommer påverka hur många som
vill bli hjälpledare.
Om han kommer få möjlighet att
vara ledare på läger i sommar vet han
inte ännu, men församlingarna har
förstås förhoppningen att det ska gå
att ordna skribaläger så normalt som
möjligt.
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ÅBOLAND-ÅLAND

PÅ GÅNG LOKALT
VÄSTÅBOLAND, ÅBO
MARIEHAMN, JOMALA

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

Kärlek vid
första tonen
Frank Berger och hans vevlira Hildegard har musicerat tillsammans i åtta år.
– Hon har öppnat dörrarna till en spännande värld! säger han.
TEXT: SOFIA TORVALDS
ÅBO För ungefär tio år sedan reste Frank Berger till Budapest. Där såg han en man med
långt, vitt skägg som satt på gatan och spelade.
– Soundet i det instrumentet gjorde mig
helt begeistrad.
Hemma i Finland satte han igång och
googlade och kom snabbt fram till att det var
en vevlira han hört. Vevliran är ett gammalt
instrument som hade sin glansperiod under
senmedeltiden och renässansen. På 1700-talet blev den omodern och utkonkurrerades av
violinen, men överlevde som folkinstrument
i Ungern, lite på samma sätt som säckpipan
överlevde i Skottland.
– Jag fick reda på att det fanns en vevlirebyggare i Finland, en brittisk gentleman som
heter Billy Horne.
Han tog tåget till Åbo för att träffa Horne i
sin verkstad. Där fick han veta att vevlirorna är
Hornes bebisar – och bebisar säljer man inte.
– Men undantagsvis kunde han tänka sig
adoption. Så jag fick låna en efter att först ha
tecknat en instrumentförsäkring.

I folkmusikbandet Ratatosk spelar
Frank Berger
vevliran Hildegard. FOTO:
LENA BEHLMER

Till stora delar självlärd
Efter att ha bekantat sig med instrumentet
var Berger fortfarande intresserad.
– Horne frågade: Vill du ha en vevlira mer
än då du först tog kontakt med mig? Jo, sa
jag. Då kan vi diskutera, sa han.
Diskussionerna ledde småningom till
att han fick köpa en egen vevlira av fransk
1600-talsmodell av Horne. Han gav den namnet Hildegard efter det medeltida universalgeniet och kompositören Hildegard av Bingen.
– Jag är till stora delar självlärd, liksom de
flesta vevlirespelare. Jag har lärt mig mycket på Youtube.
Han har också lärt sig att instrumentet är
svårare att lära sig behärska än vad han först
hade trott.
– Att lära sig grunderna är enkelt. Men ska
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»Soundet
gjorde
mig begeistrad.«

man behärska det väl … om jag hade vetat hur
krävande det är hade jag kanske inte vågat ge
mig in på det.
Vevliran har melodisträngar som trycks ner
med hjälp av en knappsats. Ett hartsat hjul
drar på strängarna, som en stråke som aldrig tar slut. Dessutom har den borduntoner
som ligger på hela tiden, på samma sätt som
hos säckpipan.
– Sen har den en knarr, som gör att man

får en rytmeffekt om man lägger till en liten
knyck när man vevar. Det har varit det svåraste att lära sig.
Under de senaste åren har vevliran upplevt
en renässans – vevliror syns nu på så gott som
varje medeltidsmarknad på kontinenten.
– Själv spelar jag den bland annat i mitt folkmusikband Ratatosk. Hildegard har öppnat
dörrarna till en spännande värld för mig – en
hel subkultur som jag inte visste att fanns!
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Gudstjänster sänds varje söndag och helgdag över
internet på församlingens sida på Facebook
www.facebook.com/vasfor. Direktsändningarna hittas
även i Facebookflödet på startsidan i församlingens
webbsidas videoportal www.vastabolandsforsamling.
fi/video. Där kan alla sändningar även ses senare.
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 18.4 kl. 10: Direktsänd gudstjänst från Pargas kyrka, Harry S. Backström, Hanna Lehtonen. Endast de
medverkande på plats i kyrkan. Sänds på församlingens webbkanaler.
On 21.4 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Harry S.
Backström, Hanna Lehtonen. Begränsat antal deltagare, förhandsanmälan till pastorskansliet, tfn
040 312 440, senast på tisdag. Välkommen!
Sö 25.4 kl. 10: Direktsänd gudstjänst från Pargas kyrka,
Pär Lidén, Hanna Lehtonen. Endast de medverkande på
plats i kyrkan. Sänds på församlingens webbkanaler.
On 28.4 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Pär Lidén,
Hanna Lehtonen. Begränsat antal deltagare, förhandsanmälan till pastorskansliet, tfn 040 312 440,
senast på tisdag. Välkommen!
Nagu kapellförsamling:
Följ med gudstjänstlivet på församlingens webbkanaler. Nästa gudstjänst i Nagu kyrka den 2.5.
Korpo kapellförsamling:
Sö 18.4 kl. 11: Högmässa i Korpo kyrka, Esa Killström,
Mikael Granlund. Begränsat antal deltagare.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 18.4 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyrka, Peter Blumenthal, Uma Söderlund. Begränsat antal deltagare.
Förhandsanmälan, tfn 040 312 4452, senast 17.4.
Iniö kapellförsamling:
Sö 18.4 kl. 13: Högmässa i Iniö kyrka, Jussi Meriluoto.
Förhandsanmälan, tfn 040 312 4462, senast 17.4. Vid
behov ordnas två högmässor.

ÅBO

ta med en egen kyrkkaffematsäck. Vi använder munskydd under vandringen.
- kl 16 och 17: Söndagsmässa, Aurelia. Välkommen
att fira en kort, enkel mässa i Aurelias första våning.
Max 6 deltagare förutom tjänstgörande. Anmälan till
emma.audas@evl.fi eller 040-3417 757. Föranmälda
gudstjänstfirare har företräde, övriga i mån av plats. Vi
önskar att du använder munskydd för att skydda de
andra deltagarna.
tis 20.4:
- kl 14.30–18: Ungdomshålan, online. Kontakta Laura
Kota-aho laura.kota-aho@evl.fi för mera information.
- kl 18.30–20: Unga vuxna, online. Kontakta Laura
Kota-aho laura.kota-aho@evl.fi för mera information.
sön 25.4:
- kl 12: Gudstjänst via www.virtuaalikirkko.fi. Audas
(pred), Björkgren-Vikström (lit), Danielsson.
- kl 13-14: Präst på plats i Domkyrkan för samtal och
enskild nattvard.
- kl 13.30: Pilgrimsvandring. Välkommen med på en
vandring med start från Domkyrkans trappa. Vi delar
in oss i mindre grupper på 6 personer och vandrar ca
1,5 timme. Vi firar en andakt på vägen, man kan gärna
ta med en egen kyrkkaffematsäck. Vi använder munskydd under vandringen.
- kl 19 och 20: Söndagsmässa, Aurelia. Välkommen
att fira en kort, enkel mässa i Aurelias första våning.
Max 6 deltagare förutom tjänstgörande. Anmälan till
maria.d.bjorkgren-vikstrom@evl.fi eller 040-3417 477.
Föranmälda gudstjänstfirare har företräde, övriga i
mån av plats. Vi önskar att du använder munskydd för
att skydda de andra deltagarna.
tis 27.4:
- kl 14.30–18: Ungdomshålan, online. Kontakta Laura
Kota-aho laura.kota-aho@evl.fi för mera information.
- kl 18.30–20: Unga vuxna, online. Kontakta Laura
Kota-aho laura.kota-aho@evl.fi för mera information.

ÅLANDS PROSTERI
JOMALA

VÄSTÅBOLAND Biltvätt

En ren bil till förmån för
Gemensamt Ansvar

Pargas församlingsdistrikt ordnar igen biltvätt
till förmån för Gemensamt Ansvar. Fredagen
den 23.4 kl. 15–19 går det att få sin bil tvättad av
raska ungdomar vid Gravgårdens servicebyggnad, Kyrkoesplanaden 8 i Pargas. Det kostar
20 € – kaffe och bulle ingår medan du väntar!
Pengarna går oavkortat till årets insamling!
Mässor och andakter:
All verksamhet äger rum i S:t Olofs kyrka om inte
annat anges. Gudstjänsterna direktsänds också på
församlingens Facebook-sida (facebook.com/jomalaforsamling). Vissa söndagar kan det finnas plats för
gudstjänstdeltagare så hör av dig om du är intresserad
till Laura per telefon (018 328 312).
Sön 18.4 kl. 11.00 Högmässa: – 2 s e fastan, Den gode
herden (Misericordia Domini)
Sön 25.4 kl. 11.00 Högmässa: –3 s e påsk, Guds folks
hemlängtan (Jubilate)
Barn och unga
Barn- och ungdomsgrupperna träffas som vanligt.
Tonikan åk 1–2: tis. kl. 13-14. Fredrik Erlandsson.
Kvinten åk 1–4: ons. i Södersunda skola kl. 13-14.
Fredrik Erlandsson.
Dominanten åk 3–4: tors. kl. 14-15. Fredrik Erlandsson.
Jomala Joy åk 5–8: tors. kl. 15-16.15. Eva-Helena Hansen.
Tisdagsklubben: tisdagar kl. 18-19.30 för åk 1–4.
Ledare: Jennifer Sundberg, Jens Rosenblad och Tindra
Karlsson. Lek, pyssel och prat.
Sjung & Gung: torsdagar kl. 9-11 (sång 9.30) Vi hoppas
få starta med Sjung och Gung torsdag 29.4 om restriktionerna tillåter.

sön 18.4:
- kl 12: Gudstjänst via www.virtuaalikirkko.fi. Patrik
Hagman (pred), Janette Lagerroos (lit), Söderlund.
- kl 13-14: Präst på plats i Domkyrkan för samtal och
enskild nattvard.
- kl 13.30: Pilgrimsvandring. Välkommen med på en
vandring med start från Domkyrkans trappa. Vi delar
in oss i mindre grupper på 6 personer och vandrar ca
1,5 timme. Vi firar en andakt på vägen, man kan gärna

Församlingen följer med smittläget och följer de rekommendationer som gäller. För tillfället får vi vara
max 10 personer (inkl. personal). Detta gäller all verksamhet i församlingen både inom- och utomhus. Undantaget är barn- och ungdomsverksamheten.
Restriktionerna gäller fram till 25 april 2021.
För mer information följ med församlingens hemsida
(jomala.evl.ax) och Facebook-sida (facebook.com/
jomalaforsamling).

MARIEHAMN Lägerdags!

ÅBO Ta kontakt!

VÄSTÅBOLAND Mässa

Boka barnlägret i kalendern

Vi finns här för dig!

Veckomässor i Pargas

Sommarläger för barn
i åldern 7–12 år på
Lemböte lägergård:
BARNLÄGER
21–23 juni.
Lägeransvarig:
Lucas Gustavsson.
MUSIKLÄGER
12–14 juli.
Lägeransvarig:
Fredrik Erlandsson.

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

Pargas församlingsdistrikt återupptar veckomässorna igen i liten skala. Så länge coronarestriktionerna är i
kraft är det obligatorisk förhandsanmälan
till pastorskansliet,
tfn 040 312 4410,
dagen innan.
Veckomässorna
firas onsdagar kl. 18
i Pargas kyrka. Vid
behov ordnas en
veckomässa även
kl. 17. Välkommen!

Anmälningsblanketten hittar du på:
www.mariehamnsforsamling.fi
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Skriftskolan
Vintergruppen: träffas ons. 21.4 kl. 15-17.30 i Olofsgården.

MARIEHAMN

Morgonbön/meditation helgfria vardagar: kl. 08.3008.50 i S:t Görans kyrka.
FR 16.04 kl. 20.00: Aftonandakt, ENDAST livestreaming på församlingens Facebooksida.
SÖ 18.04 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans kyrka. ENDAST livestreaming på församlingens Facebooksida.
TI 20.04 kl. 17-19: Öppen kyrka, S:t Görans kyrka är
öppen för besök.
TI 20.04 kl. 19.00: Kvällsbön i S:t Görans kyrka.
ON 21.04 kl. 14.00: Önskepsalmen, ENDAST livestreaming på församlingens Facebooksida.
TO 22.04 kl. 12-14: Öppen kyrka, S:t Görans kyrka är
öppen för besök.
FR 23.04 kl. 20.00: Kvällsandakt, ENDAST livestreaming på församlingens Facebooksida.
SÖ 25.04 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans kyrka. ENDAST livestreaming på församlingens Facebooksida.
TI 27.04 kl. 17-19: Öppen kyrka, S:t Görans kyrka är
öppen för besök.
TI 27.04 kl. 19.00: Kvällsbön i S:t Görans kyrka.
ON 28.04 kl. 14.00: Önskepsalmen, endast livestreaming på församlingens Facebooksida.
TO 29.04 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t Görans kyrka.
TO 29.04 kl. 12-14: Öppen kyrka, S:t Görans kyrka är
öppen för besök.
Kyrktaxi till gudstjänst: tfn 018-19500. När kyrkan är:
öppen/vid kvällsbön/vid meditaion kan vi samlas max
10 personer enl. rådande restriktioner.
Med reservation för ändringar.

SUND-VÅRDÖ

Söndag 18.4 kl. 11.00: Högmässa i Vårdö kyrka. Outi
Laukkanen, Jenni Karlsson.
Tisdag 20.4 kl.14.00: Tillsammans-träff i Sunds församlingshem. Kom och drick ditt eftermiddagskaffe i
trevligt sällskap! Frivillig kollekt.
Fredag 23.4 kl. 12.30: Lunch i Vårdö församlingshem.
Anmälan till pastorskansliet senast onsdag 21.4 kl.
14.00. Frivillig kollekt.
Söndag 25.4 kl. 11.00: Högmässa i Sunds kyrka. Outi
Laukkanen, John-Adam Sjölund, Kati Juntunen.
Med reservation för ändringar.
https://www.sund-vardoforsamling.fi

JOMALA Körsång

Prova på-kväll
flyttad till 29.4.2021
Tycker du om att
sjunga? Är du intresserad av att sjunga
i kör? Eller har du
kanske sjungit i kör?
Torsdag 29 april
kl. 18.30 ordnas ett
prova på-tillfälle tillsammans med kantor Eva-Helena Hansen
och kyrkokören. Anmälan krävs och görs till
Eva-Helena (018 328 321). Lite fika bjuds det
också på.
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Bilen: frihet och
dåligt samvete
JAG HAR haft körkort i drygt 40 år och kört
och ägt ett antal bilar under årens lopp. Under
de åren har attityden till bilar och biltrafik förändrats avsevärt. Klimatförändringen gör att
jag har dåligt samvete när jag sätter mig bakom
ratten. Jag vill inte vara den som förstör Guds fina skapelse, men har, i dagsläget, svårt att avstå
från att köra bil.
Bilägandets fördelar upptäckte jag som barn
innan jag själv kunde sätta mig bakom ratten.
Mitt barndomshem var på landsbygden, långt
från allmänna vägar. Mina föräldrar hade inte
bil och skolskjutsar fanns inte på den tiden. Det
var bara att traska flera kilometer till skolan i alla väder, höst, vinter och vår. (Lärarinnan tyckte synd om oss som hade den längsta skolvägen
och när temperaturen närmare sig –25 grader fick
vi lov att stanna hemma.) Från allmänna vägen
kunde man ta bussen till kyrkbyn och till staden
för att handla eller gå till läkaren, men då måste
man passa tiden, bussarna väntade inte. Alternativet, att ta taxi, var något man tog till i nödfall. Byns enda taxichaufför fick man oftast boka långt i förväg.
När jag fick åka med i morbrors bil när han kom
och hämtade oss till mormors födelsedagsfirande blev jag för första
gången medveten om vilken frihet
bilen innebär. Man kunde själv bestämma om tiden och platsen för
resan. Ta sig till ställen som var utanför bussförbindelser, slippa gå
långa sträckor och bära tunga kassar. När jag blev stor skulle jag absolut ha en bil!

FOTO: MARI NURMI

Vuxenverksamhet
Laudamus damensemble: övar onsdagar kl. 17.3019.00. Eva-Helena Hansen.
Missionssyföreningen: tisdagar 12.30-14.30. Vi hoppas
få träffas igen tisdagen den 27.4 kl. 12.30.
All verksamhet ordnas på Olofsgården om inte annat
anges.

KOLU M N E N

EIJA GRAHN
DE BILAR som jag haft har jag skaffat för att på
enklaste sätt kunna åka långa sträckor och med
en hel del packning, både i arbetet och på fritiden. De har varit begagnade och av bättre eller
sämre kvalitet. Jag har inte varit märkestrogen,
mera plånbokstrogen, så jag har under årens lopp
kunnat jämföra olika bilmärkens för och nackdelar. Hittills har den största besvikelsen varit en
europeisk bilmodell som ofta fick var på verkstaden och kostade därefter.

»Den
slutar ofta
fungera
då man
behöver
den.«

DEN FÖRSTA bilen pappa köpte, en apelsinfärgad Fiat 600, blev känd i byn. Den rullade glatt
i många år och transporterade familjemedlemmar till alla slags evenemang, allt från julkyrka
till släktkalas. Det blev också några besök till
midsommardansen och annan nöjesåkning. När
lillebror tog körkort fick han överta bilen. När
han renoverade sitt rum ville han ha en heltäckningsmatta. Så han åkte till stan, köpte en lämplig mängd matta som rullades ihop och fästes på
biltaket. Sedan började en hemresa som väckte
munterhet hos flera åskådare och som man kom
ihåg långt efteråt. Mattrullen var nämligen lika
lång, om inte längre, än bilen!
Bilen betyder frihet och är under vissa omständigheter helt nödvändig. I dag har min hemby endast ett par fasta boende och busslinjerna
är indragna. När man ska åka dit är man beroende av egen transport.

ATT ÄGA en bil innebär en hel del kostnader och besvär, har jag blivit medveten om. Bilen slutar oftast fungera då
man bäst behöver den, det händer på
ett svårt ställe och helt utan varning.
Jag har erfarenhet av att bilen får motorstopp på vintern mitt i skogen på
kvällen, strax före en järnvägskorsning,
i en livligt trafikerad korsning eller i en
rondell. Mina bilar har fastnat på lerig
väg, fått punktering i rusningstrafiken, motorhuven har åkt upp under körning och alla bilar
har någon gång vägrat att starta. Till bilägandets nackdelar hör också att bilen lockar till sig
oönskade besök. När inbrottstjuven slår sönder
rutan hittar man glasbitar på de mest konstiga
ställen långt efter besöket.
Det goda är att jag alltid har fått hjälp i besvärliga situationer, vår Herre har sänt skyddsänglar
att vaka över mig i trafiken och det har alltid funnits medmänniskor som har varit beredda att hjälpa till när jag har råkat ut för svårigheter. Det är
jag väldigt tacksam över. Under det senaste året
har jag varit extra glad över min bil. Jag har kunnat ge olika slags praktisk hjälp till dem som varit
isolerade hemma. Samtidigt har min lilla bil skyddat mig och minskat risken att bli smittad. Bilkörningens dilemma; dåligt samvete, ja, men också
mycket glädje och frihet under ansvar.

Eija Grahn är ledande diakonitjänsteinnehavare i Åbo svenska församling.
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ÅBOLAND-ÅLAND
Ett tråkigt
men skönt år
Petra Öhman trivs i Houtskär.
Coronaepidemin har lett till
att hennes liv blivit lugnare.
– För mig är det terapi att sitta
och följa med hur mina bin
hämtar pollen.
TEXT: SOFIA TORVALDS
HOUTSKÄR När Petra Öhman för omkring
femton år sedan fick frågan om hon skulle
vilja ställa upp i församlingsvalet i Houtskär
tackade hon ja.
– Jag är uppvuxen alldeles nära kyrkan,
prästgården och Houtskärs kyrkliga folkhögskola. Kyrkan har varit vardag och fest för mig.
Före år 2009 var Houtskär en självständig
församling och de som satt i församlingsrådet kunde verkligen påverka beslutsfattandet. Efter år 2009, då Houtskär blev en kapellförsamling i Väståbolands svenska församling, har kapellrådet snarast haft en rådgivande funktion.
– Klart det har funnits en viss frustration
och en rädsla för att inte kunna påverka vad
som sker i Houtskär. Men jag tycker ändå att
den stora församlingen behandlat oss väl. Jag
upplever att vi blivit hörda, säger hon.

Förbereder valet
Coronaepidemin har inte lett till många smittfall i Houtskär, men ändå har den påverkat livet i skärgården på många sätt.
– Det är lugnare på jobbet, säger Petra Öhman, som jobbar som informationssekreterare för Pargas stad i Houtskär.
Alla de vanliga tillställningarna – även de
stora som ofta ordnas på sommaren – har fallit bort.
– Visst har det varit tråkigt, men på sätt och
vis har det också varit skönt, säger hon.
– Vanligtvis har jag haft program nästan
varje kväll. Nu har jag fått vila lite! På en liten
ort känner man ofta att om någon gör sig besväret att ordna något så vill man gärna delta.
Som sekreterare för centralvalnämnden i
Pargas har hon haft mycket att fundera på
när kommunalvalet närmar sig.
– Jag var väldigt orolig när valet kröp närmare och incidenstalen pekade uppåt. Det
var en stor lättnad att valet blev framskjutet.

16

»Under
coronaåret har
jag fått
vila lite.«

Det blir många trådar att hålla i inför valet
i juni. I och med pandemin kommer mycket
att vara annorlunda än vanligt.
– Förhandsröstningen sker under två veckor i stället för under en. Och vi måste se till att
röstningen blir så coronasäker som möjligt.
Valfunktionärerna måste sitta bakom plexi
glas, det får inte bildas täta köer – och så måste vi ha många frivilliga som kan ställa upp i
reserv om någon blir sjuk.

Biodling är terapi
Som motvikt till jobbet och sina många för-

Petra Öhman
Informationssekreterare för Pargas stad i Houtskär. Medlem
i kapellrådet i Houtskär.
Familj: Sambo och två barn.
Gör på fritiden: Är aktiv i olika föreningar. Har bin. Tycker om att läsa.
Bäst med Houtskär: ”Det är hemma för mig.” Skärgårdsnaturen
och de trevliga medmänniskorna.

troendeuppdrag sysslar Petra Öhman med
biodling.
– Det är en hobby som tar allt mer tid. Det
är skojigt, tycker jag!
Hon är utbildad biolog och har alltid tyckt
om att följa med stort och smått i naturen.
– Bin är djur som bygger sina samhällen på
ett sinnrikt sätt. Man lär sig mer om biodling
hela tiden och märker hur lite man kan. Jag
njuter av att sitta och följa med surret och se
på när bina hämtar pollen. Det är terapi för
mig. Och det ger god honung.
När hon jobbar med bina har hon alltid
skyddsutrustning, men ändå har hon blivit
stungen många gånger.
– En gång mitt på näsan precis när jag skulle på ett femtioårskalas! säger hon.
Ett allergitest har visat att hon faktiskt är
lite allergisk mot bigift, även om hon inte fått
kraftiga symtom av sticken.
– Numera försöker jag komma ihåg att alltid ha en adrenalinpenna med mig, ifall jag
skulle få en kraftig allergisk reaktion.
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SYDÖSTERBOTTEN
PÅ GÅNG LOKALT NÄRPES, KRISTINESTAD, KORSNÄS, MALAX, PETALAX, BERGÖ
Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Närpes prosteri utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Ansvarig redaktör: Pian Wistbacka, narpes@kyrkpressen.fi,
tfn 040 831 5797. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna.

”Att hitta grejen
för var och en”

Leif Tast
Speciallärare vid Merenkurkun koulu i Vasa.
Ordförande i gemensamma kyrkofullmäktige i Malax kyrkliga samfällighet.
Gift med Luisa, tre barn i
åldrarna 8, 10 och 12.
Intressen: Frivilligverksamhet, veteranbilar.

Leif Tast vill vara ett stöd för människor
omkring sig. I församlingen önskar han
sig låga trösklar.
TEXT: PIAN WISTBACKA
MALAX Till vardags jobbar Leif Tast som speciallärare på högstadiet Merenkurkun koulu i
Vasa. Mest givande är att få vara med när elever som har svårt att lära sig på olika sätt får
uppleva känslan att lyckas, konstaterar han.
– När något går hem, och eleven får känna
”Jag kan, det funkar!” Den stunden är bäst.
Det är också fint att diskutera med kolleger
som är ämneslärare och som kanske har en
smalare syn på lärandet. Jag vill lyfta fram att
det finns olika typer av elever, och olika sätt
som de lär sig på.
Viljan att hjälpa märks inte minst utanför
jobbet.
– Jag har varit stödperson i tiotals år åt barn,
ungdomar och äldre som behöver stöd. Vi är
också stöd- och krisfamilj åt behövande barnfamiljer.
För tre år sedan utvidgades familjen Tast
från fyra till fem när de fick öppna sitt hem för
ett fosterbarn. Hon har Downs syndrom och
har redan hunnit lära familjen mycket nytt.
– Visst är det tufft emellanåt, men det är också belönande. Vi har bra stöd från barnskyddet och flexibla arbetsgivare. Hon är dessutom en väldigt positiv person, så på det sättet
är det inte tungt.
Församlingsarbete och frivilligverksamhet
ligger Leif Tast nära hjärtat. Som bäst är han
ordförande i gemensamma kyrkofullmäktige
i samfälligheten i Malax. Han tycker att det
är bra att trösklarna är låga till många samlingar i församlingen.
– Vi vill hitta grejen för var och en: det som
de njuter av, som de får frid av eller som de får
tröst av. Det är så olika för olika människor.
Leif Tast har en vid och välkomnande församlingssyn.
– Vi är ekumeniskt lagda i vår familj. Min
fru Luisa är med i Ekumeniska rådet, själv
har jag frikyrklig bakgrund.
För några år sedan var de med och startade
den ekumeniska bönegruppen ”Bön för alla”.
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Leif Tast busar
med tioårige
sonen Levi.
FOTO: PRIVAT

– Det har funnits mycket gränser och gnabb i
Malax sedan gammalt. Det här tycker jag att vi
helt har kunnat överbygga. Till exempel i den
ekumeniska bönegruppen finns människor
från båda språkgrupperna och från alla olika församlingar och kommundelar. Det är ett
bönesvar.

Rostigt kan bli snyggt

»Allt går,
och det
som inte
går, det
släpar
man!«

Ett av Leif Tasts specialintressen är veteranbilar, gärna av märket Wartburg.
– Mest därför att det fanns många av dem
på 80- och 90-talet och de var billiga och enkla att reparera. Det har blivit många, många
under åren!
Att göra något praktiskt är avkopplande,

tycker han.
– Det är roligt att kunna göra någonting med
händerna och se att man kan reparera något
rostigt som blir snyggt. Sedan när man kör
runt med en sån bil blir folk alltid glada. De
har ju ett otroligt ljud, de här Wartburgarna!
Har du något motto som du följer?
– Ett motto som jag brukar använda mer på
skoj är ”Allt går, och det som inte går, det släpar man.” Det funkar också för mina bilar! säger Leif Tast glatt. Han tillägger:
– Men mitt absoluta favoritbibelord är: ”Allt
ni har gjort för en av dessa mina minsta, det
har ni gjort för mig”. Det är min ledstjärna
både på jobbet och fritiden.
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NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

Församlingens gruppverksamhet för vuxna är pausad
åtminstone fram till 30.4.
Följande gudstjänster kan avlyssnas via internet,
https://www.korsnasforsamling.fi
Sö. 18.4: Gudstjänst, Guy Kronqvist (tillgänglig från kl. 14)
Sö 25.4: Gudstjänst, Janne Heikkilä (tillgänglig från kl. 14)
Baltikumvännerna är aktiva och samlar in hela och
rena kläder och husgeråd tisdagar fram till 4.5.21,
kl.13–18.
Matutdelning varje fredag kl.08.30–09.00 vid församlingshemmet.

MALAX Oasmöte

VårOas i Malax
VårOasen ordnas i samarbete med Malax församling. Allt streamas från Malax kyrka via församlingens
Youtubekanal lördag 17.4 och söndag 18.4.
I programmet finns något för alla åldrar. Intressanta seminarier med Håkan Sunnliden från Sverige och
Kristian Norrback. Festkväll med Church Hill Boys och
Isabella Ström-Kaipios lovsångsteam. Ungdomsmöte
med vittnesbörd och lovsång och söndagsskoj med
BarnOas.
VårOasen avslutas på söndag med en högmässa
kl.11 och avslutningsmöte kl. 13. Varmt välkommen!

KRISTINESTAD

www.kristinestadssvenskaforsamling.fi
Munskydd rekommenderas vid gudstjänster och
förrättningar.
Lö 17.4 kl. 18: Helgmålsbön som ljudfil via Krs kyrka.
Engström Markus.
Sö 18.4 kl. 10: Högmässa i Kyrksalen i Lfds förs.hem.
Engström Markus, Bergqvist Raili.
Sö 18.4 kl. 12: Strömmad gudstjänst i Krs kyrka.
Engström Markus, Vättö Keijo.
Lö 24.4 kl. 18: Helgmålsbön sänds via ljudfil Krs kyrka.
Norrback Daniel.
Sö 25.4 kl. 10: Högmässa i Kyrksalen i Lfds förs.hem.
Norrback Daniel, Bergqvist Raili.
Sö 25.4 kl. 15: Högmässa i Sideby kyrka.
Norrback Daniel, kantor.

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Gudstjänsterna i samtliga kyrkor sänds endast televiserade via kyrkkanalen.
Veckans barnsång på Instagram och Facebook måndagar.
Veckans sång på Instagram fredagar.
Morgonandakt kl. 9.30 varje vardag i KyrkTV och på
nätet.
Närpes
Lö 17.4 kl. 18: Aftonmusik i S:ta Maria. S. Lindén orgel
Sö 18.4 kl. 12: Televiserad gudstjänst. Sundqvist lit.o.
pred. S. Lindén
Lö 24.4 kl. 18: Aftonmusik i S:ta Maria. S. Lindén orgel

Pörtom
Sö 25.4 kl. 12: Televiserad gudstjänst. Sundqvist pred.,
Ingvesgård lit.

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

Sö 18.4 kl. 11: Filmad högmässa från Malax kyrka,
som en del av VårOAS-helgen som i år ordnas digitalt.
Medverkande: Tomi Tonberg, Katri Lax, Jan Nygård,
Kristoffer Streng.
Sö 25.4 kl. 14: Filmad gudstjänst i samarbete mellan
Bergö, Malax och Petalax församlingar, från Bergö kyrka.
Filmade gudstjänster kan ses på Lokal-TV och via
Malax kyrkliga samfällighets Youtube-kanal. Länkar
finns på hemsidorna och facebooksidorna.

MALAX

LÖ 17.4 kl. 11: VårOasens inledning: ”Tillit – till Guds
Ord” i Malax kyrka. Tomi Tornberg, Oasrörelsens
styrelses ordförande Daniel Norrback, Isabella
Ström-Kaipios lovsångsteam (lovsång), Håkan Sunnliden (undervisning via nätet). Strömmas via Youtube.
LÖ 17.4 kl. 18: VårOasens festkväll: ”Tillit i prövningen”
i Malax kyrka. Tomi Tornberg, Church Hill Boys (sång),
Isabella Ström-Kaipios lovsångsteam (lovsång), Håkan Sunnliden (undervisning via nätet). Strömmas via
Youtube.
LÖ 17.4 kl. 21: VårOasens ungdomsmöte i Malax kyrka.

Tomi Tornberg. Ungdomsmöte med ungdomsledare
Annette Engsbo och Daniel Norrback (vittnesbörd,
lovsång). Strömmas via Youtube.
SÖ 18.4 kl. 11: Strömmad Högmässa från Malax kyrka.
Tornberg, Lax. Kristoffer Streng (solosång). Strömmas
via Malax-TV, Facebook och Youtube.
SÖ 18.4 kl. 13: VårOasens avslutning: ”Tillit - i vardagen”
i Malax kyrka. Tomi Tornberg, Håkan Sunnliden (undervisning), Daniel Norrback. Strömmas via Youtube.
SÖ 25.4 kl. 14: Strömmad gudstjänst från Bergö kyrka.
Strömmas via Malax-TV, Facebook och Youtube.

PETALAX

Sö 18.4 kl. 11: Filmad högmässa från Malax kyrka,
som en del av VårOas-helgen som i år ordnas digitalt.
Medverkande: Tomi Tonberg, Katri Lax, Jan Nygård,
Kristoffer Streng.
Ti 20 4 k. 19.05: Blott en dag, en serie samtal om liv
och tro, via Lokal-TV och Malax kyrkliga samfällighets
Youtube-kanal. I första avsnittet samtalar CayHåkan Englund och Johanna Granlund om utmattning,
att bearbeta det förgångna och om Dungeon Synth.
Bland annat!
Sö 25.4 kl. 14: Filmad gudstjänst i samarbete mellan
Bergö. Malax och Petalax församlingar, från Bergö
kyrka.
Filmade gudstjänster kan ses på Lokal-TV och via
Malax kyrkliga samfällighets Youtube-kanal. Länkar
finns på hemsidorna och facebooksidorna.

KRISTINESTAD Dagklubb

BERGÖ-MALAX-PETALAX Talkshow

Dagklubbsanmälningar
för hösten 2021

Blott en dag, en serie
samtal om livet

Nu är det dags att anmäla sig till höstens
dagklubb i Kristinestad och Lappfjärd.
Barn födda 2016 och 2017 är välkomna.
Nya klubbar börjar i september.
Mera information och anmälningar till
Christina Caldén-Back eller via
www.kristinestadssvenskaforsamling.fi

Johanna Granlund diskuterar liv och tro
utgående från psalmen Blott en dag
tillsammans med Cay-Håkan Englund,
Kristian Norrback och Heddy Norrgård
i tre avsnitt som sänds i Petalax-Bergö
Lokal-TV varannan tisdag 20.4, 4.5 och
18.5 kl. 19.05. Programmen kan ses på
Malax kyrkliga samfällighets Youtube-kanal och sänds även i
Malax-TV, om vilket annonseras skilt.
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Kärlek vid
första tonen
Frank Berger och hans vevlira
Hildegard har musicerat tillsammans i åtta år. – Hon har
öppnat dörrarna till en spännande värld! säger han.
TEXT: SOFIA TORVALDS
ÅBO För ungefär tio år sedan reste Frank Berger till Budapest. Där såg han en man med
långt, vitt skägg som satt på gatan och spelade.
– Soundet i det instrumentet gjorde mig helt
begeistrad.
Hemma i Finland satte han igång och
googlade och kom snabbt fram till att det var
en vevlira han hört. Vevliran är ett gammalt
instrument som hade sin glansperiod under
senmedeltiden och renässansen. På 1700-talet blev den omodern och utkonkurrerades av
violinen, men överlevde som folkinstrument
i Ungern, lite på samma sätt som säckpipan
överlevde i Skottland.
– Jag fick reda på att det fanns en vevlirebyggare i Finland, en brittisk gentleman som
heter Billy Horne.
Han tog tåget till Åbo för att träffa Horne i
sin verkstad. Där fick han veta att vevlirorna är
Hornes bebisar – och bebisar säljer man inte.
– Men undantagsvis kunde han tänka sig
adoption. Så jag fick låna en efter att först ha
tecknat en instrumentförsäkring.

KOLU M N E N

Till stora delar självlärd
Efter att ha bekantat sig med instrumentet
var Berger fortfarande intresserad.
– Horne frågade: Vill du ha en vevlira mer
än då du först tog kontakt med mig? Jo, sa
jag. Då kan vi diskutera, sa han.
Diskussionerna ledde småningom till att han
fick köpa en egen vevlira av fransk 1600-talsmodell av Horne. Han gav den namnet Hildegard efter det medeltida universalgeniet och
kompositören Hildegard av Bingen.
– Jag är till stora delar självlärd, liksom de
flesta vevlirespelare. Jag har lärt mig mycket på Youtube.
Han har också lärt sig att instrumentet är
svårare att lära sig behärska än vad han först
hade trott.
– Att lära sig grunderna är enkelt. Men
ska man behärska det väl … om jag hade
vetat hur krävande det är hade jag kanske
inte vågat ge mig in på det.
Vevliran har melodisträngar som trycks
ner med hjälp av en knappsats. Ett hartsat
hjul drar på strängarna, som en stråke som
aldrig tar slut. Dessutom har den borduntoner som ligger på hela tiden, på samma sätt
som hos säckpipan.
– Sen har den en knarr, som gör att man
får en rytmeffekt om man lägger till en liten
knyck när man vevar. Det har varit det svåraste att lära sig.
Under de senaste åren har vevliran upplevt en renässans – vevliror syns nu på så
gott som varje medeltidsmarknad på kontinenten.
– Själv spelar jag den bland annat i mitt folkmusikband Ratatosk. Hildegard har öppnat
dörrarna till en spännande värld för mig – en
hel subkultur som jag inte visste att fanns!
I folkmusikbandet
Ratatosk spelar
Frank Berger
vevliran Hildegard.
FOTO: LENA BEHLMER

»Soundet
gjorde
mig begeistrad.«
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HANNA HOFMAN

Livet – nästan
som ett påskägg
PÅSKEN HAR just passerat och ett och annat ägg har
slunkit ner i magen. Jag vågar påstå att jag inte är den enda som har ätit fler ägg under påskhelgen än i vanliga fall.
Det finns många teorier om varför vi äter ägg till påsk.
Enligt kristen tradition menar man att äggen symboliserar pånyttfödelse och markerar påskens budskap om
uppståndelsen.
LIKHETERNA mellan ett ägg och ett mänskligt liv är
större än vad man först tänker. Liksom påskäggens innehåll är hemliga (även om man kan ha vissa aningar) är
varje dag ett oskrivet blad för oss alla, oberoende av ålder. Vi vet ungefär hur dagen ska se ut, vi vet om vi är
lediga eller om vi ska gå till jobbet/skolan, men om resten vet vi egentligen ganska litet. Vi kan inte ta mer än
ett ögonblick i sänder. Vi når inte heller fram till äggets
innehåll genast. Först måste vi knapra bort pappret, och
gör vi det för hastigt går chokladen sönder.
På samma sätt som vi är försiktiga med ägget bör vi
vara försiktiga med vår tid och med vårt liv. Vi behöver
göra det bästa av den dag som vi har fått.
MEN DET är ju egentligen ingen nytta med ägget om
man inte äter det. Vi kan eller ska inte heller lägga livet på
hyllan, utan det sägs att vi ska leva varje dag som om det
vore den sista. Återigen kan vi dra en likhet till ägget. Har
vi bara ett kvar är vi verkligen måna om att det inte ska
gå sönder eller tappas bort. Vi vill njuta av det allra sista
också. Men vi kommer alla till en sista dag: vi människor
dör, och påskäggen blir så gamla att de måste slängas.
Men nu kommer den stora skillnaden mellan ett påskägg och en människa. Vi människor glöms inte bort, som
äggen som kastas. Vi får lita på att Guds kärlek till oss är
evig, och att denna gudomliga godhet är större och mäktigare än alla chokladägg tillsammans. Inget ägg kan avnjutas i över 2 000 år, men Guds kärlek är lika stark ännu idag, 2 000 år efter att Jesus dog och framför allt uppstod för vår skull.

Hanna Hofman är diakon i Korsnäs församling.
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SYDÖSTERBOTTEN
Hon hjälper
gärna till
Ingemo Gullans är en sann föreningsmänniska, men hon njuter också av
stillhet och ro.
TEXT: PIAN WISTBACKA
NÄRPES Ingemo Gullans driver sedan fyrtio
år bybutiken Gullans närköp i Nämpnäs tillsammans med maken Peter Gullans. På fritiden har hon sysslat en hel del med körsång och
föreningsverksamhet. Hon gör gärna en insats
på olika håll när tid ges, och trivs med gemenskapen. I Nämpnäs bönehusförening i har
hon varit sekreterare sedan slutet av 90-talet.
– Jag brukar säga att jag hjälper till överallt där det behövs, om jag kan! Jag var också
länge aktiv i Nämpnäs ungdomsförening och
Nämpnäs fiskargille som kassör.
Bönehusföreningens rötter går tillbaka till
1920-talet, då den grundades för att underhålla bönehuset (Nämpnäs bykyrka).
– Vi är en fristående bönehusförening men
får ett litet bidrag från församlingen för att
kunna hålla värme och verksamheten igång.
När det inte är coronatider ordnas det olika slag av möten i bönehuset.
– Under hösten och våren samlas aktiva damer till symöte varannan vecka. Symötena
hålls dagtid, så dem kan jag inte själv delta i, eftersom jag jobbar. Sedan ordnas det sånggudstjänster och -samlingar. Julauktionen brukar
också vara välbesökt.

Ingemo
Gullans gillar
att jaga framför allt
för naturupplevelsens
skull.
FOTO: PRIVAT

Jakt och musik
Paret Gullans har ett stort intresse för jakt, fiske och viltvård, och det syns i utbudet i butiken. Förutom livsmedel och byggnadsmaterial säljer de också jakt- och fiskeutrustning.
Ingemo Gullans jagar själv mest hjort och
rådjur. Men i jakten är det inte nödvändigtvis bytet som är det viktigaste.
– Att gå ut i skogen om kvällen är något som
ger mig ro efter en stressig dag. Det är klart
att det också ger spänning att vänta på om det
kommer något byte. Men det bästa är att jag
får ta min ryggsäck och sätta mig ute i lugn
och ro i skogen, lyssna till fåglarna och riktigt varva ner. Det är något jag längtar efter.
Sången och musiken är ett annat kärt intresse. Ingemo Gullans har sjungit bland annat i
damkör och i Laudatekören. Någon gång per
år har hon framträtt med kusinen Fred Berg
på samlingar i bykyrkorna.
– Julsångskören har jag varit med i många år,
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»Jag
behöver
inte stoj
och stim.«

det är liksom ett måste för mig, och de senaste åren har jag varit med i en kör som sjungit vid förbönskvällarna i kyrkan.
Ingemo Gullans är också kyrkvärd. Kontakten till församlingsliv fick hon redan i barndomshemmet i Skaftung.
– Min mamma var aktiv i församlingen. Hon
sjöng i kyrkokören och jag följde med henne
redan som barn. Jag var själv med i söndagsskolan och juniorverksamheten, och det är någonting som har funnits med mig sedan dess.
Vad ger dig mest i kyrkan?
– Det som ger mig mest är ju gudstjänstlivet

och gemenskapen, men också stillheten. Jag
behöver inte stoj och stim. Att gå in genom
kyrkdörrarna och få sätta mig i bänken – det
ger mig ro.

Ingemo Gullans
Bor: i Nämpnäs. Född i Skaftung, Sideby.
Gör: har tillsammans med maken Peter bybutiken Gullans närköp.
Familj: man, två döttrar och 3 barnbarn.
Hobbyer: jakt och skytte, sång.
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KORSHOLM

PÅ GÅNG LOKALT
KVEVLAX, SOLF
REPLOT, KORSHOLM

Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Korsholm utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Ansvarig redaktör: Ulrika Hansson, ulrika.hansson@kyrkpressen.fi,
tfn 040 831 6788. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna.

”Församlingen är
mitt andra hem”
Ebba-Stina Beukelman ville jobba i församling. Att det skulle vara som barnledare hade hon inte föreställt sig.
TEXT: EMELIE WIKBLAD
SOLF Hon växte upp i ett prästhem.
– Så jag visste också om avigsidorna. Jag
var inte en som ville predika, men jag tyckte om församlingsarbete, säger Ebba-Stina
Beukelman.
Hon studerade teologi när det inte ännu var
möjligt för en kvinna att bli präst, men tänkte
att en lektorstjänst kanske skulle passa henne. Istället gifte hon sig, flyttade till Holland
med sin man, fick barn.
Väl tillbaka i Finland hittade hon frivilliguppgifter i hemförsamlingen i Solf.
Hennes yngsta son gick i dagklubben och
när det behövdes en vikarie för dagklubbsledaren frågade kyrkoherden henne.
– Jag tänkte att det går jag väl i land med, när
det bara var från sportlovet till medlet av maj.
Hon såg sig inte som en barnledare. Men
ännu på hösten hade de inte hittat någon som
kunde leda dagklubben så hon gick med på
att jobba ett år till.
– Under tiden började jag känna att det här
är roligt, det här tycker jag om.
Hon blev kvar, gick en barnledarutbildning.
– På det här sättet fick jag en plats i församlingsarbetet, som jag gärna velat ha.

Ebba-Stina
Beukelman
hoppas på
att ge över
stafettpinnen
till någon
som vill ta
vara på de
möjligheter
som finns i
församlingen.
FOTO: SUSANN
NABB-VORNANEN

Gudstjänst på barnens villkor
I maj går Ebba-Stina Beukelman i pension.
– Det är nog mötet med barnen och mötet familjerna som jag tar med mig starkast.
Hon har uppskattat att få ha en del i barnens
kristna fostran. Eftersom hon själv bor i Solf
har hon sett dem också på fritiden.
– Några år framåt kommer jag att möta barn
som säger ”hej Ebba-Stina”, men sen slutar
det och då tror jag nog att jag kommer sakna det väldigt.
Hon berömmer det arbete som gjorts i stiftet
med att hålla barnledarna uppdaterade,ordna utbildningar, bygga gemenskap och ge arbetet en tydlig profil.
Teologin i bakgrunden har varit ett stöd.
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Ebba-Stina
Beukelman
Bor i Solf.
Jobbat som
barnledare i
församlingen
sedan år 2004.
Går i pension
i maj.
Är teologie
magister.
Har bott i Holland, därifrån
hennes mans
släkt kommer.

– Och lika mycket som den teologiska utbildningen har nog det att jag vuxit upp i en
församling varit till stor hjälp. Jag känner mig
hemma i en församling, den är som mitt andra hem, en naturlig miljö för mig.
Hon berättar att hon jobbat mycket med att
utveckla gudstjänstlivet.
– All verksamhet ska peka på gudstjänsten, den är församlingsverksamhetens kärna.
– När jag kom tyckte jag att familjegudstjänsten mycket var en gudstjänst för barn på
vuxnas villkor, nu har den mer och mer blivit
för barn på barnets villkor.
Solf är en ort där många barnfamiljer bosätter sig. Familjeverksamheten startar från
Föräldrabarn-träffen, som spelat en viktig roll
också för Ebba-Stina Beukelman.
– Det var där jag blev bekant med dem som
hade jämnårig barn och vi umgås fortfarande.
En morgon i veckan kan familjer träffas, äta
frukost tillsammans och sjunga med barnen.

– Vi har något år haft tusen besökare. Här
ska tröskeln vara så låg som möjligt, de får
känna att de är en del av församlingen och det
är inte besvärligt att komma med små barn
till gudstjänst.
Vad ska du gör som pensionär?
Hon skrattar lite.
– Jag har inga färdiga planer. Jag har massor med planer. En son bara flinar åt mig när
jag säger ”det ska jag göra som pensionär”,
han inser bättre än jag att jag nog inte kommer hinna med allt.
Hon vill tillbringa tid på sitt sommarställe, odla en del. Bara det blir möjligt att resa
vill hon besöka barn, barnbarn och släkt som
bor utomlands.
– Sen kommer jag nog att fortsätta i församlingen, som församlingsmedlem och som frivillig. Jag är själv ganska nyfiken på hurdan
pensionär jag blir.
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Gudstjänst: sö 18.4 kl 11 från kyrkan. Mats Björklund
och Susanne Westerlund.
Gudstjänst: sö 25.4 kl 11 från kyrkan. Rune Lindblom
och Susanne Westerlund.
Musikskolans vårmatiné: to 29.4 kl 18. Sänds på Facebook och Youtube.

KVEVLAX

Gudstjänst: sö 18.4 kl.10. Kontunen, Andrén.
Mathjälpen: ti 20.4 kl.10 i drängstugan. Utdelning av
matkassar. (Om du inte kommit tidigare – ring diakonissan före så vi vet antal, tel.nr. 0440462312).
Gudstjänst: sö 25.4 kl.10. Kass, Johannes Westö,
Lithén.
Mathjälpen: ti 27.4 kl.10 i drängstugan. Utdelning av
matkassar.

Som ett
vårregn

Om våren vill man helst att
solen ska skina. Men om det
regnar? Då kan man minnas
att ”vårregn” är ett av de
vackraste orden i Bibeln.
”Låt oss lära känna honom, låt oss sträva efter
kunskap om Herren. Så visst som gryningen
skall han träda fram, han skall komma till oss
som ett regn, ett vårregn som vattnar jorden.”
(Hosea 6:3)

REPLOT

Gudstjänst: sö 18.4 kl.10 i Replot. Svevar, Wargh.
Gudstjänst: sö 25.4 kl.10 i Replot. Svevar, Wargh.
Gudstjänst: sö 25.4 kl.12.30 i Björkö. Svevar, Wargh.
Gudstjänsterna från Replot strömmas på vår FB-sida.

SOLF

Tonårskväll: ikväll to 15.4 kl 19 på prästgårdsvinden.
Ledare Olof Jern.
Gudstjänst: sö 18.4 kl 10. Ruth Vesterlund och Heidi
Lång.
Bönegruppen: må 19.4 kl 19 på vinden i församlingshemmet. Nya välkomna med! Även böneämnen tas
emot!
Be och té: to 22.4 kl 19 på prästgårdsvinden. Ledare
Olof Jern.
Gudstjänst: sö 25.4 kl 10. Fredrik Kass och Yngve
Lithén. OBS! Strömmas från Kvevlax kyrka!
Bönegruppen: må 26.4 kl 19 på vinden i församlingshemmet.

BERGÖ

Sö 18.4 kl. 11: Filmad högmässa från Malax kyrka,
som en del av VårOAS-helgen som i år ordnas digitalt.
Medverkande: Tomi Tonberg, Katri Lax, Jan Nygård,
Kristoffer Streng.

Sö 25.4 kl. 14: Filmad gudstjänst i samarbete mellan
Bergö, Malax och Petalax församlingar, från Bergö
kyrka.
Filmade gudstjänster kan ses på Lokal-TV och via Malax kyrkliga samfällighets Youtube-kanal. Länkar finns
på hemsidorna och facebooksidorna.

MALAX

LÖ 17.4 kl. 11: VårOasens inledning: ”Tillit – till Guds
Ord” i Malax kyrka. Tomi Tornberg, Oasrörelsens
styrelses ordförande Daniel Norrback, Isabella
Ström-Kaipios lovsångsteam (lovsång), Håkan Sunnliden (undervisning via nätet). Strömmas via Youtube.
LÖ 17.4 kl. 18: VårOasens festkväll: ”Tillit i prövningen”
i Malax kyrka. Tomi Tornberg, Church Hill Boys (sång),
Isabella Ström-Kaipios lovsångsteam (lovsång), Håkan Sunnliden (undervisning via nätet). Strömmas via
Youtube.
LÖ 17.4 kl. 21: VårOasens ungdomsmöte i Malax kyrka.
Tomi Tornberg. Ungdomsmöte med ungdomsledare
Annette Engsbo och Daniel Norrback (vittnesbörd,
lovsång). Strömmas via Youtube.
SÖ 18.4 kl. 11: Strömmad Högmässa från Malax kyrka.
Tornberg, Lax. Kristoffer Streng (solosång). Strömmas
via Malax-TV, Facebook och Youtube.

REPLOT Gudstjänst

SOLF På gång

Den gode herdens
söndag

Klättra upp i granen

Välkommen med att fira gudstjänst med oss på
”Den gode herdens söndag”. Camilla Svevar och
Michael Wargh sjunger solosånger och duetter om den gode herden.
Gudstjänsten strömmas
på Facebook sö 18.4 kl.10
från Replot kyrka.
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SÖ 18.4 kl. 13: VårOasens avslutning: ”Tillit - i vardagen” i Malax kyrka. Tomi Tornberg, Håkan Sunnliden
(undervisning), Daniel Norrback. Strömmas via Youtube.
SÖ 25.4 kl. 14: Strömmad gudstjänst från Bergö kyrka.
Strömmas via Malax-TV, Facebook och Youtube.

PETALAX

Sö 18.4 kl. 11: Filmad högmässa från Malax kyrka,
som en del av VårOas-helgen som i år ordnas digitalt.
Medverkande: Tomi Tonberg, Katri Lax, Jan Nygård,
Kristoffer Streng.
Ti 20 4 k. 19.05: Blott en dag, en serie samtal om liv
och tro, via Lokal-TV och Malax kyrkliga samfällighets
Youtube-kanal. I första avsnittet samtalar CayHåkan Englund och Johanna Granlund om utmattning,
att bearbeta det förgångna och om Dungeon Synth.
Bland annat!
Sö 25.4 kl. 14: Filmad gudstjänst i samarbete mellan
Bergö. Malax och Petalax församlingar, från Bergö
kyrka.
Filmade gudstjänster kan ses på Lokal-TV och via
Malax kyrkliga samfällighets Youtube-kanal. Länkar
finns på hemsidorna och facebooksidorna.

Det händer mycket i Solf nu! Församlingen har
från och med 1.4 fått en tf. kyrkoherde, Fredrik Kass (som också är kyrkoherde i Kvevlax)
samt en ny församlingspastor, Ruth Vesterlund. Vi har också en ny kantor, Heidi Lång
(som officiellt börjar i juni). Dessa tre kommer
ni att få träffa kommande söndagar! 18.4 kl 10
är det Ruth och Heidi som håller gudstjänst,
och 25.4 strömmas gudstjänsten kl 10 från
Kvevlax kyrka och då predikar Fredrik.
Även ungdomsarbetet är i full gång och Olof
Jern ordnar Tonårskvällar varannan torsdag kl

19 (udda veckor) och Be
och té varannan torsdag
kl 19 (jämna
veckor).
Inte nog
med detta:
Olof har även
fixat en säkring i
en av de högsta granarna vid prästgården,
så nu kan man säkert klättra allra högst upp
om man vill (under hans övervakning naturligtvis!) och beundra den här vackra utsikten!
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KOLU M N E N

KORSHOLM Dagklubb

Anmälan till höstens
dagklubb är i full gång!
Dagklubben är för 4- och 5-åringar och vi
träffas på tisdagar och torsdagar kl. 12-15 i
dagklubbens utrymmen på Niklasvägen 3 i
Smedsby.
Vi leker både inne och ute, vi sjunger, pysslar och har kul med kompisar i samma ålder!
Vi äter också tillsammans ett litet mellanmål
som barnet själv tar med.

Avgiften är 50 eur/termin, men har man
syskon får man syskonrabatt som är hela 50
procent!
För anmälan och mera information, vänligen kontakta Henna: tel. 044 712 9425 eller
Sanna: 044 356 0531.
Ps. Om ni vill, får ni gärna ta en titt på vårt
instagram: barnochfamilj_korsholm så får ni
se vad vi sysslar med!

ALF-MARTIN HAAGENSEN

Nya lösningar,
nya möjligheter
JAG ÄR SEDAN två år tillbaka medlem i församlingsrådet i Solfs församling. Film och media intresserar mig,
därför har jag på min fritid också engagerat mig i ortens
Lokal-TV-verksamhet.
Viruset som drabbade oss för drygt ett år sedan inverkade snabbt på våra möjligheter att på plats i kyrkan få
närvara vid gudstjänster, konfirmationer, bröllop eller begravningar. Med ett begränsat antal personer på plats och
anvisningar om säkerhetsavstånd och desinficering fick
vi anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna.
Många var i början tveksamma till de nya streamade lösningarna, de kunde väl inte ersätta en traditionell gudstjänst? Medarbetarna fick snabbt ta ställning till tekniska utmaningar som kameravinklar, uppkopplingar, ljus
och ljud. Via datorer eller telefoner laddades livesändningar till YouTube eller till församlingens sida på Facebook. Vissa utmaningar har vi haft under resans gång
och de tekniska lösningarna kan fortfarande utvecklas,
men vi lär oss vartefter.

Anmälan till den enskilda undervisningen i
Korsholms församlings musikskola öppnar den
15.4 och är öppen en månad framåt. Musikskolan erbjuder enskild undervisning i följande
instrument: orgel, piano, sång, gitarr/elgitarr, violin, cello, harpa, slagverk och trumpet. Dessutom finns grupper och körer för alla
åldrar!

eller per
post:
Susanne
Westerlund,
Korsholms
svenska
församlings musikskola, Adelcrantzgränd 1, 65380 VASA
För mera info kan ni gärna ta kontakt med
musikskolans verksamhetsledare Susanne
Westerlund, tel. 044-275 7475!

MÅNGA KAN HA svårigheter med att ta sig till kyrkan på grund av sviktande hälsa eller helt enkelt för att
de saknar transport. Personer på annan ort kan vara intresserade av att upprätthålla kontakten till hemorten.
Streaming ger en möjlighet att ta del av händelserna direkt när de sker, eller så kan man se på sändningarna när
man har tid. Tillgängligheten till församlingens tjänster
ökar, något som torde vara till fördel för alla.
Alla församlingsmedlemmar har inte de kunskaper eller den teknik som krävs för att ta del av sändningarna
via internet. Därför har vissa sändningar med Solf lokal-TV:s hjälp lagts ut i antennandelslagets nät. Våra erfarenheter har till största delen varit positiva och jag vågar påstå att de nya lösningarna har kommit för att stanna. I Solfs församling är antalet personer som tar del av
live-sändningarna på en bra nivå. Mellan sändningarna
kan de bandade gudstjänsterna på församlingens Facebook-sida ha hundratals besök och vi har personer i olika
länder som följer vår verksamhet. Vi har fått ett utmärkt
komplement till församlingens verksamhet!
Med önskan om en solig vår!

Anmälan görs antingen via webben:
www.korsholmssvenskaforsamling.fi eller
per e-post till: susanne.westerlund@evl.fi

Mera information finner ni också på www.
korsholmssvenskaforsamling.fi/kom-med/
musik. Varmt välkomna med!

Alf-Martin Haagensen är medlem i församlingsrådet i Solfs församling.

KORSHOLM Musikskolan

Anmälan till Korsholms
församlings musikskola
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KORSHOLM
Tid att bygga
för framtiden
Våren för med sig stora förändringar i
Solfs församling. Att många som jobbat
i församlingen går vidare till annat innebär utmaningar, men församlingsrådet
ser också möjligheter.
TEXT: EMELIE WIKBLAD
SOLF – Det positiva är att vi nu har möjlighet
att ändra på strukturerna, att faktiskt ändra
på tjänsterna och fundera på arbetsuppgifterna, säger församlingsrådets viceordförande Kerstin Weckström.
Tajmingen är knepig: Kyrkoherde Mats
Björklund har tagit över kyrkoherdetjänsten i
grannförsamlingen Korsholm. Barnledare Ebba-Stina Beukelman går i pension i maj, samtidigt som diakonen Kristina Örn går tillbaka till sitt ordinarie jobb i Närpes församling.
Åtminstone ger det församlingsrådet mycket att fundera på. Rådet har bett att domkapitlet ska lediganslå kyrkoherdetjänsten. Senast den var ledig, för mindre än två år sedan,
fick de bara en sökande. Hur blir det nu? Kyrkoherdens jobb innehåller mycket pappersarbete och administration.
– Ofta är det ju inte det man vill jobba med
när man blir präst. Det är många, speciellt
yngre präster, som inte vill bli kyrkoherdar,
säger Kerstin Weckström.

I Solf
funderas
det på
framtidens
församling.
FOTO: SOLFS
FÖRSAMLING

Huvudsaken är en egen präst
– Ett alternativ som diskuterats mycket är att
man inte skulle ha en kyrkoherde i alla små
församlingar, utan ha en kaplan i varje församling och en kyrkoherde för hela samfälligheten som skulle sköta det administrativa arbetet.
Hon vet att det finns de som skulle se det
som en förlust. Personligen tycker hon inte att det borde göra någon skillnad vilken titel prästen har.
– Huvudsaken är ju att vi skulle ha en
egen präst, som är stationerad här i Solf.
För tillfället sköter Kvevlax kyrkoherde
Fredrik Kass en liten procent av kyrkoherdejobbet i Solf, medan församlingspastor Ruth
Vesterlund sköter den resterande delen.
– Församlingsrådet har diskuterat länge
och ingående hur vi skulle kunna strukturera och hur vi ska tänka i framtiden, säger
Kerstin Weckström.
Ett problem församlingen haft är att en stor
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del av tjänsterna inte är på 100 procent. För
att göra jobben i församlingen mer attraktiva och skapa kontinuitet vill rådet nu
fördela om arbetsuppgifter för att göra
någon tjänst till heltid.
– Vad lönar det sig för oss i den här
församlingen att göra så vi får störst utbyte och de anställda skulle vara nöjda?

Kerstin
Weckström.
FOTO: PRIVAT

Vi är församlingen
Mer samarbete mellan församlingarna är något som också kommer bli aktuellt. Frågan
är hur man delar någon anställds tid mellan
församlingar, utan att det blir för betungande
eller verksamheten blir lidande. Den grundläggande ekvationen som behöver gå ihop är
ekonomin och att hålla igång en verksamhet
som lämpar sig för människor idag.

– Man kan inte tänka sig att vi ska ha en
kyrkoherde, att det är kyrkoherden som är
församlingen och att det är tecknet på att vi
har en levande församling, påpekar Kerstin
Weckström.
Församlingen är mer än så.
– Vi har haft svårt att få folk till församlingsrådet. Om man tycker att församlingen
är viktig, om man vill ha verksamhet och en
kyrkoherde och så vidare – då skulle det också
vara viktigt att folk ställer upp när det är val.
Weckström vill påminna församlingsborna att delta i verksamheten om de vill att den
ska finnas – och gärna komma ihåg att be för
församlingen.
– Församlingen är ju vi. Det är vi som ska
samlas och vi som ska ställa upp och vi som
ska rösta.
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JAKOBSTAD, KRONOBY,
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE

PÅ GÅNG
LOKALT

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

Bernice Haglund-Wikström, Nina Vikman och Tanya Östman är församlingsfaddrar i Jakobstad. Haglund-Wikström är fadder åt Leo Östman, sex månader.

Fler församlingsfaddrar på önskelistan
Församlingsfaddrarna är församlingens utsträckta
hand till de allra yngsta medlemmarna. Flera som
vill axla den rollen behövs.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
JAKOBSTAD Församlingsfaddern kommer som en medmänniska som vill familjen väl. Det kan leda till långvariga vänskapsband.
– Som församlingsfadder förbinder
man sig att besöka barnet i samband
med dopdagen tills barnet fyllt fyra
och att be för familjen, säger Bernice Haglund-Wikström, församlingsfadder men också ledare för familjeverksamheten i församlingen i Jakobstads svenska församling.
För tillfället har församlingen
knappt femtio aktiva faddrar. Men
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det är inte tillräckligt. Det råder en
brist på församlingsfaddrar och familjer står på väntelistan för att få en.
– Behovet är stort och vi tar emot
hur många församlingsfaddrar som
helst. De flesta är kvinnor, men vi har
också en manlig fadder. Det finns inget som säger att inte män skulle vara
lika lämpade. Faddern är en helt vanligt människa som tycker om att besöka andra och som tycker om barn.
Tanken är att faddern ska vara en
länk mellan församlingen och familjen. De berättar om församling-

ens verksamhet för barnen, om olika
klubbar och om gudstjänst med små
och stora.
– Det som är roligt med att vara
församlingsfadder är att man träffar
människor man annars inte skulle
komma i kontakt med. Folk är trevliga, det är ett trevligt uppdrag och
man kommer i ett trevligt ärende. Man
får följa barnen och se hur de utvecklas, säger Haglund-Wikström.
Nina Vikman har varit fadder i tjugo
år. Hur många fadderbarn hon haft under tiden har hon tappat räkningen på.
– Nu har jag två familjer kvar och
tänker avsluta så småningom med ålderns rätt. Jag upplever att jag är väntad när jag kommer på besök. Ibland
har föräldrarna och barnen bakat något tillsammans. Under besöket brukar jag gå igenom materialet jag har
med mig och så leker vi. Jag brukar
leka mycket.
Under pandemin har hembesöken
varit begränsade. I stället har man hållit kontakt via telefon eller så har man
träffats ute i en lekpark.
Tanya Östman har varit fadder i

tre år och har fyra fadderbarn.
– Församlingen ska ju vara för alla
och det är svårt att ha något för bebisar. Det är församlingsfaddern perfekt
för. Man är från början en länk mellan församlingen och familjen. Från
början känner man sig trygg och välkommen, säger hon.
Varför blev du församlingsfadder?
– Jag jobbade tidigare i dagklubbben och då var Bernice min chef. När
hon berättade vad det handlade om
tyckte jag det lät roligt. Alla församlingsfaddrar jag talat med har tyckt
detsamma. Det är ett viktigt arbete.
Under normala förhållande träffas
faddrarna månatligen för gemenskap
och utbildning.
– De träffarna brukar jag se jag fram
emot. De ger en guldkant på tillvaron.
Man får alltid en kram och så diskuterar vi något aktuellt över en kaffekopp, säger Vikman.
Bernice Haglund-Wikström uppmanar dem som är intresserade av
att vara församlingsfadder ta kontakt
med henne, kontaktuppgifterna finns
på jakobstadssvenskaforsamling.fi
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PEDERSÖRE PROSTERI
JAKOBSTAD

TO-FR 15-16.4 Diakonikansli stängt.
LÖ 17.4 kl. 18.30: Fokus virtuellt från Församlingscentret. ”I mästarens spår”, Tomas Ingo. Sänds via
församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.
jakobstadssvenskaforsamling.fi
SÖ 18.4 kl. 12.00: Virtuell gudstjänst från Jakobstads
kyrka, Krokfors, Turpeinen, Wester. Camilla Warghs
gudstjänstgrupp. Sänds via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
SÖ 25.4 kl. 12.00: Virtuell gudstjänst från Jakobstads
kyrka, Edman, Borgmästars. Rainer Karvonens gudstjänstgrupp. Sänds via församlingens Youtubekanal.
Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi

KRONOBY

Sö 18.4 kl 10.00 Strömmad gudstjänst: Terjärv kyrka,
Wallis, Komulainen, Borgmästars
Sö 25.4 kl 10.00 Strömmad gudstjänst: Nedervetil
kyrka, Komulainen, Smedjebacka, Stråkkvartett

LARSMO

Sö 18.4 kl. 10 Söndagsskolgudstjänst via webben:
Sjöblom, Forsman, sång av Bosund söndagsskola.
Sänds via Larsmo När-TV och deras YouTube.
- klo 18 ja 19 Suomenkielinen ehtoollishetki kirkossa:
Sjöblom, Forsman. Ennakkoilmoittautuminen puh
040 868 6950. Enintään 10 henk/hetki.
Sö 25.4 kl. 10 Högmässa via webben: Sjöblom, Forsman. Sänds via Larsmo När-TV och deras YouTube.
Från ca 11.00 är kyrkan öppen för nattvard i små
grupper.
To 29.4 kl. 11-12 Take away sopplunch: från församlingshemmet. Ingen servering på plats.
Observera: förändringar i församlingens verksamhet
kan ske med kort varsel. Aktuell information finns på
församlingens hemsida.

NYKARLEBY

Gudstjänster
Sö 18.4 kl 10 Gudstjänst: fr Jeppo kyrka, på Youtube-kanalen, Östman, Ringwall.
On 21.4 kl 18 Veckomässa: Nkby fh, Östman, gruppvis

max 10 pers, anm t 040 868 7047.
Sö 25.4 kl 10 Gudstjänst: fr Jeppo kyrka, på Youtube-kanalen, Smeds, Lönnqvist.
On 28.4 kl 18 Veckomässa: Munsala fh, Edman,
gruppvis max 10 pers, anm t 040 868 7045.
Samlingar
Sö 18.4 kl 11.30 Kyrkvandring: Jeppo kyrka, för Jeppokonfirmander.
- kl 13 Kyrkkaffe: på Teams, ta en kopp varm dryck
och kom med hemifrån! Församlingens anställda,
Christina Harald fr Bangladesh, länk på webben o
FB-sidorna.
- kl 18 Familjekväll: Klippan Andra sjön, spårning,
bygga en bibelberättelse, andakt o sång. Ta gärna
picknickkorgen med! Anm. senast 19.4 t rebecca.ekman@kyrkansungdom.fi el KU:s kansli, 045 234 8073
Sö 25.4 kl 12.30 Kyrkvandring: Munsala kyrka, för
Munsalakonfirmander.
- kl 13 Kyrkkaffe: på Teams, ta en kopp varm dryck
och kom med hemifrån! Församlingens anställda, Camilla Skrifvars-Koskinen från FMS, länk på webben o
FB-sidorna.
Vi uppdaterar annonseringen kontinuerligt.
Följ med på församlingens webbplats och FB-sidan!
www.nykarlebyforsamling.fi

PEDERSÖRE

Veckans andakt och veckans önskepsalmer och
sånger finns på Pedersöre församlings Youtubekanal.
Lö 17.4: kl. 10. Bönevandring: Start från Purmo skola
kl.10. Vi vandrar på vägar ca 8 km. Egen matsäck med.
Anmäl senast 16.4 till Cecilia Kung 0403100463.
Sö 18.4: kl. 10. Radierad gudstjänst: Pedersöre kyrka.
Jimmy Österbacka, Diana Pandey, Henrik Östman,
körsång.
- kl. 12.30. Högmässa: Åvist bykyrka. Dennis Svenfelt.
- kl. 14. Webbsammankomst: Punsar bönehus. Anders Värnström
- kl. 15. Webbsammankomst: Flynängens bönehus.
Kristian Gäddnäs
- kl. 18. Gudstjänst, strömmas via Youtube: Esse kyrka. Dennis Svenfelt.
On 21.4: kl. 9. Bönegrupp: Bennäs kyrkhem
- kl. 9.30. Bön: Purmo prästgård
- kl. 18. Sällskap på kvällspromenaden: Start från
Bennäs kyrkhem kl 18. Promenad ca 4 eller 6 km.
Gemensam andakt. Ledare Åsa Eklund, Maria Emet
040-3100447, som också besvarar frågor.

LARSMO Sopplunch

Take away sopplunch
Torsdag 29.4 kl. 11-12 an ni hämta med
er en välsmakande köttsoppa från
församlingshemmet, ingen servering
på plats. Inga egna kärl medtages.
Användning av munskydd rekommenderas. Ta kontakt med församlingens
diakoni senast tisdag 27.4 ifall ni
önskar få soppan som
hemleverans,
Matilda Töyrä
tfn 040 868
6966.

To 22.4 kl. 18. Ungdomshäng: Purmo kyrkhem. Ungdomskväll i samarbete med SLEF. Maria Lassila.
- kl. 19.30. Bibel och bön: Forsby bykyrka.
Sö 25.4: kl. 10. Högmässa: Esse kyrka. Dennis Svenfelt, Diana Pandey.
- kl. 10. Gudstjänst, strömmas via Youtube: Purmo
kyrka. Tomas Portin, Maria Ellfolk-Lasén.
- kl. 14. Webbsammankomst: Punsar bönehus. Jorma
Pesämaa
- kl. 15. Webbsammankomst: Flynängens bönehus.
Rune Östman.
- kl. 18. Högmässa, strömmas via Youtube: Pedersöre kyrka. Dennis Svenfelt, Maria Ellfolk-Lasén.
Ti 27.4: kl. 18. Sällskap på kvällspromenaden: Start kl
18 från fd Zorro i Sandsund, promenad 4 eller 6 km.
Gemensam andakt. Åsa Eklund, Cecilia Kung som
också besvarar frågor, 040-3100463.
On 28.4: kl. 9. Bönegrupp: Bennäs kyrkhem
- kl. 9.30. Bön: Purmo prästgård.
Anmälningar till sommarens läger: Dagläger för åk
1-3 i Bennäs kyrkhem 7-18.6, anmälningstid 15.415.5. Sommarläger för åk 1-3 på Pörkenäs lägergård
22-24.6. Sommarläger för åk 4-6 på Pörkenäs lägergård 20-22.6. Anmälningstid 15.4-31.5.
Missionsstugan på Kyrkostrand är öppen måndagar
och onsdagar kl. 15-19.

PEDERSÖRE Promenad

JAKOBSTAD Grundkurs

Sällskap under
kvällspromenaden

Ny Alphakurs i höst

Det är tryggt att vandra i små grupper. Det är givande att få samtala med någon. Det är inspirerande att
få träffas.
Kom med och promenera i Bennäs,
med start från Kyrkhemmet tisdagen den
21.4 kl. 18. Promenad på 4 eller 6 km och en
gemensam andakt. Ledare är Åsa Eklund och
Maria Emet, 040-3100447, som också besvarar frågor.
Följande vecka tisdagen den 27 april kl 18 går promenaden i Sandsund med start från fd Zorro, tillsammans med Åsa Eklund och Cecilia
Kung, som också besvarar frågor, 040-3100463.
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Alpha – en grundkurs i kristen tro
erbjuds i höst igen under tio tisdagskvällar och inkluderar en weekend.
Kursen passar både de som är ovana
med kristen tro och de som vill fördjupas i sin tro. En kurskväll består
av middag, föredrag och samtal i
smågrupper. Föredragen hålls av
kaplan Jan-Gustav Björk. Anmälan via
jakobstadssvenskaforsamling.fi senast
31.8. Start 7.9.
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Kärlek vid
första tonen
Frank Berger och hans vevlira
Hildegard har musicerat tillsammans i åtta år. – Hon har
öppnat dörrarna till en spännande värld! säger han.
TEXT: SOFIA TORVALDS
ÅBO För ungefär tio år sedan reste Frank Berger till Budapest. Där såg han en man med
långt, vitt skägg som satt på gatan och spelade.
– Soundet i det instrumentet gjorde mig helt
begeistrad.
Hemma i Finland satte han igång och
googlade och kom snabbt fram till att det var
en vevlira han hört. Vevliran är ett gammalt
instrument som hade sin glansperiod under
senmedeltiden och renässansen. På 1700-talet blev den omodern och utkonkurrerades av
violinen, men överlevde som folkinstrument
i Ungern, lite på samma sätt som säckpipan
överlevde i Skottland.
– Jag fick reda på att det fanns en vevlirebyggare i Finland, en brittisk gentleman som
heter Billy Horne.
Han tog tåget till Åbo för att träffa Horne i
sin verkstad. Där fick han veta att vevlirorna är
Hornes bebisar – och bebisar säljer man inte.
– Men undantagsvis kunde han tänka sig
adoption. Så jag fick låna en efter att först ha
tecknat en instrumentförsäkring.

KOLU M N E N

Till stora delar självlärd
Efter att ha bekantat sig med instrumentet
var Berger fortfarande intresserad.
– Horne frågade: Vill du ha en vevlira mer
än då du först tog kontakt med mig? Jo, sa
jag. Då kan vi diskutera, sa han.
Diskussionerna ledde småningom till att han
fick köpa en egen vevlira av fransk 1600-talsmodell av Horne. Han gav den namnet Hildegard efter det medeltida universalgeniet och
kompositören Hildegard av Bingen.
– Jag är till stora delar självlärd, liksom de
flesta vevlirespelare. Jag har lärt mig mycket på Youtube.
Han har också lärt sig att instrumentet är
svårare att lära sig behärska än vad han först
hade trott.
– Att lära sig grunderna är enkelt. Men
ska man behärska det väl … om jag hade
vetat hur krävande det är hade jag kanske
inte vågat ge mig in på det.
Vevliran har melodisträngar som trycks
ner med hjälp av en knappsats. Ett hartsat
hjul drar på strängarna, som en stråke som
aldrig tar slut. Dessutom har den borduntoner som ligger på hela tiden, på samma sätt
som hos säckpipan.
– Sen har den en knarr, som gör att man
får en rytmeffekt om man lägger till en liten
knyck när man vevar. Det har varit det svåraste att lära sig.
Under de senaste åren har vevliran upplevt en renässans – vevliror syns nu på så
gott som varje medeltidsmarknad på kontinenten.
– Själv spelar jag den bland annat i mitt folkmusikband Ratatosk. Hildegard har öppnat
dörrarna till en spännande värld för mig – en
hel subkultur som jag inte visste att fanns!
I folkmusikbandet
Ratatosk spelar
Frank Berger
vevliran Hildegard.
FOTO: LENA BEHLMER

»Soundet
gjorde
mig begeistrad.«
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JOCKUM KROKFORS

Allt i Guds hand
DEN SENASTE tiden tror jag att många av oss har tänkt
på hur det riktigt ska bli med pandemin som härjar i vår
värld och med de restriktioner vi har. Så är det i alla fall
för mig. I skrivande stund ter sig nog åtminstone närframtiden synnerligen oviss.
I tider av osäkerhet och oro är det naturligt att vi griper tag om det trygga och bekanta. Åtminstone för mig
har herdepsalmen – Psaltaren 23 i Bibeln – blivit särskilt
viktig och kär just i tider av oro och otrygghet. Det är inte heller förvånande att det i katakomberna i Rom finns
en av de allra tidigaste avbildningarna av Jesus. Avbildningen föreställer Jesus som den gode herden med ett
får på sina axlar.
När vi nu står inför den gode herdens söndag känns
det bra att få gripa tag om Jesus egna ord om att han är
den gode herden. Han bär omsorg om sin hjord. Och beskrivningen av den gode herden går som sagt tillbaka till
vårt Gamla testamente och särskilt till Psaltaren 23. Där
har vi beskrivningen av herden som leder på rätta vägar, som vandrar med i den mörkaste dal och som leder
hem till Guds hus.
SJÄLV FINNER jag att det sammanhang i Psaltaren i
vilket herdepsalmen ingår – psalmerna 22,23 och 24 –
bildar en fantastisk helhet. I psaltarpsalm 22 beskrivs
nämligen den lidande tjänaren som utbrister ”Min Gud,
min Gud, varför har du övergivit mig?” Även i övrigt utgör psalmen i många stycken en fondvägg för Långfredagens händelser.
I den 24:e psaltarpsalmen är tonen helt annorlunda.
Här är det ärans konung som drar in. För mig blir det
ord om den segrande Herren Jesus som regerar i härlighet. Sammanhanget för herdepsalmen talar därför om
det goda herdeskapets förutsättningar och följder. Jesus har gått den svåra vägen för dig och mig i sitt lidande och i sin död och han inbjuder oss att ta emot honom
som kung också i våra liv. Den gode herden har gått från
lidande till härlighet. Och Han styr ännu hela världsförloppet i enlighet med sin plan och sina tankar. Och det
om något är tryggt att veta.

Jockum Krokfos är kyrkoherde i Jakobstads
svenska församling.
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PÅ GÅNG
LOKALT

JAKOBSTAD, KRONOBY,
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE

”Kan man gå
i julkyrkan
kan man be”
I över tio år levde Kenth Kummel och
hans fru som i två olika läger. Hon var
församlingsaktiv medan han föredrog
kompisarna på krogen.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
JAKOBSTAD – Hon frågade många gånger om
jag ville komma med till församlingen men jag
såg den som en plats för ultranationella gamla mommon. Jag var med några gånger under
åren tillsammans med henne men konstaterade att det inte var något för mig. Vi accepterade varandras val, säger han.
Kenth Kummel är privatföretagare inom
transportbranschen. För ett år sedan sålde han
en del av verksamheten.
– Efter att bolaget haft dålig lönsamhet i
några år så blev det riktigt illa 2017. I den vevan föreslog min svåger att jag skulle komma
med till Klippan en vinterdag, där det ordnades program för män. Där var det som om något klickade. Jag upptäckte att jag inte reder
upp företaget ensam utan hjälp.
Vad hände?
– Jag hade alltid tänkt att det ska gå att reda
upp med råarbete. Men det gick inte och jag
upptäckte att jag behöver lite hjälp på traven.
Jag tänkte att om man kan gå i julkyrkan så
kan pröva med att be. Jag bad att det skulle
reda upp sig med företaget.
Och han fick bönesvar.
– Helt skuldfri är jag inte men jag har fått
sålt en del av företaget och resten av skulderna ska gå att reda upp.
När företaget var sålt fick Kummel mera
tid över och frun föreslog att han skulle gå
en Alphakurs.
– Jag hade förutfattade meningar att där
sitter dömande människor. Men jag konstaterade att vi alla är samma skrot och korn.
Jag kände mig välkommen. Vi var ju i ett kristet sammanhang så man fick räkna med att
Gud, Jesus och Bibeln kommer att nämnas.
Det gjordes på ett sätt så att till och med jag
förstod. Jag hade inte slagit upp i Bibeln sen
religionstimmarna i skolan, men de kom klara instruktioner om hur man ska göra.
En av de första han mötte på kursen var en
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Även om han
fått bönesvar
har Kenth
Kummel erfarit
att det inte finns
någon kvickfix.
Det kan ta tid.

»Vi alla
är samma
skrot och
korn.«

bekant från ungdomstiden.
– Vi tittade långt på varandra och så började vi skratta. Är du här också?
Vem som helst som kan gå i julkyrkan kan
gå en Alphakurs, säger han.
– Om du är en gnutta intresserad så anmäl
dig. Om det inte känns okej så behöver du inte fortsätta. Det är ju frivilligt.
Kenth Kummel uppskattar speciellt den gemensamma måltiden under kursen.
– Då fick man sitta och fundera över livets
gång. Föreläsningarna var intressanta och diskussionerna efteråt livsnära.
Att sitta och fundera är något han har gott
om tid för när han kör.
– Numera har jag ett litet samtal med Herren
medan jag kör. Jag behöver inte vara i kyrkan
eller ett församlingshem för det. Jag frågar vad

han funderar om olika saker. Han svarar också, inte i ord men i handling. Han öppnar för
nya sätt för mig att göra saker på.

Alpha
En grundkurs i kristen tro.
Kursen innehåller mat, föredrag och samtal i
smågrupper.
Tisdagskvällar kl. 18.00-20.30 i Församlingscentret, Ebba Braheesplanaden 2 den 7.9, 14.9,
21.9, 28.9, 5.10, 12.10, 26.10, 2.11, 9.11, 16.11 +
Alphaweekend 29-31.10
För vem: Alpha passar för alla. För dig som inte
är van att gå i kyrkan, för dig som söker, vill
fördjupas, hitta en gemenskap.
Kostnad: Material 10€, matavgift och
weekend-avgift tillkommer.
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I DIN FÖRSAMLING

PROGRAMMET
UNDER TIDEN
16–29.4

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

Skicka era kyrkliga annonser till: annons@kyrkpressen.fi

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
ESBO

Vi finns här – här bor hoppet!
Den samlande verksamheten sker tills
vidare i huvudsak på nätet. Du når alla
anställda per telefon och e-post. Mer
info: esboforsamlingar.fi/kontakt
Aktuell information om verksamheten
får du på esboforsamlingar.fi, på sociala
medier och genom att ringa församlingens kansli, 09 850 3000, vardagar kl.
9–13.
Tillsammans i kyrkan på nätet: Gudstjänsterna i Esbo domkyrka söndagar
kl. 12.15 streamas på https://www.facebook.com/www.esboforsamlingar.fi
och kan ses också efter sändningstidens
slut. Egen Facebookinloggning behövs
inte.
Toivon lauluja – hoppets sånger: Streamad konsert med sångensemblen Club
for five fre 23.4 kl. 19 på https://www.
youtube.com/user/EspoonSeurakunnat
Konserten är en del av kampanjen ”Här
bor hoppet” och kan ses i två veckor efter sändningstidens slut.
Dagklubbarna för 2–5-åringar: Elektronisk anmälning till hösten senast 2.5.2021
på esboforsamlingar.fi – anmälningstiden
har förlängts! Klubbarna samlas på förmiddagen 2–4 gånger i veckan. Avgiften
beror på antalet timmar/vecka. Klubbarna börjar v. 33. De finns på Carlberg
i Gammelgård, Esbovikens kyrka, Olars
kyrka, svenska sidan, och Esbo domkyrkas församlingsgård. Mer info (klubbarna): Lisa Wentjärvi, 050 432 6861, lisa.
wentjarvi@evl.fi.: Helena Aitti-Lindberg,
040 763 6250, helena.aitti-lindberg@evl.
fi (klubbarna och anmälningen).
Barnpassning för småbarn:
Tisdagar 9.30-11 utomhus vid Sökö kapell
(lekparken) och torsdagar 9.30–11 vid
Mattby kapell. Anm. per SMS. Tisdagsgruppen Jenni Hietala, 050 475 0288
senast fredagen innan. Torsdagsgruppen
Lisa Wentjärvi, 050 432 6861 senast
måndagen innan. I meddelandet bör barnens namn, ålder och föräldrarnas kontaktuppgifter finnas med. Två barnledare
är på plats. En familj per gång får delta.
Saknar du någon att prata med?
Telefonvännerna ringer till dig under
onsdag förmiddagar och pratar bort en
stund. Vi behöver också nya frivilliga teKYRKPRESSEN NR 8 • 15.4.2021

Som ett vårregn
Om våren vill man helst att solen
ska skina. Men om det regnar? Då
kan man minnas att ”vårregn” är
ett av de vackraste orden i Bibeln.

”Låt oss lära känna honom, låt oss sträva efter
kunskap om Herren. Så
visst som gryningen skall
han träda fram, han
skall komma till oss som
ett regn, ett vårregn som
vattnar jorden.”
(Hosea 6:3)

lefonvänner! Ta modigt kontakt! Anmäl
dig till Taina Sandberg, 040-547 1856
eller taina.sandberg@evl.fi.

GRANKULLA

14-18.6 kl. 9-13. Anmälningar till daniela.
hilden@evl.fi eller tfn 050 443 0045. De
10 först anmälda ryms med.
Mera info: grankullaforsamling.fi

Sö 18.4 kl. 18: Strömmad kvällsmässa.
Direkt efter mässan delas nattvarden ut
fram till kl. 19.15.
Ulrik Sandell, Barbro Smeds.

Mer information om den uppdaterade
verksamheten hittar du på grankullaforsamling.fi

Pilgrimsvandring söndag 18.4: till Kasaberget med omnejd. Sex vandrare ryms
med utöver ledarna. Förfrågningar och
obligatorisk förhandsanmälan till daniel.
nyberg@evl.fi.
Rätt till ändringar förbehålles.

Församlingens mässor
To 15.4: Elektronisk anmälan till SommarDax dagläger för skolbarn öppen
15-30.4 på församlingens hemsida. Info:
jenny.airaksinen@evl.fi
Sö 18.4 kl. 12: Strömmad familjegudstjänst från S:t Mikaels kyrka
Lö 24.4 kl. 10-14: Nationella Lekdagen,
med temat ”via leken nära naturen”.
Kom och lek med olika bilar på Prästgårdens gård.
Sö 25.4 kl. 12: Strömmad gudstjänst från
S:t Mikaels kyrka
Ons 28.4 kl.11-12: försäljning av Take
Away mat utanför diakonikansliet, Torgvägen 3, 2€/burk.

Ti 20.4 kl. 9.30-10.30: Diakonimottagning och brödutdelning i kyrkans aula.
Sö 25.4 kl. 12: Strömmad gudstjänst, Sini
Aschan, Heli Peitsalo.
Ti 27.4 kl. 9.30-10.30: Diakonimottagning och brödutdelning i kyrkans aula.
Anmälning till höstens dagklubb: för
2,5-6-åringar pågår. Anmälningen görs
elektroniskt på www.grankullaforsamling.fi Mera info: familjearbetare Daniela
Hildén tel. 050 443 0045.
Sommarklubb: för 3-7-åringar 7-11.6 och

KYRKSLÄTT

Pastorskansliet betjänar under koronaepidemin i första hand per telefon eller
epost må-to kl. 9-15. Fredagar stängt.
Tel. 040 350 8213. Epost: kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi. www.kyrkslattsforsamlingar.fi

TAMMERFORS

All gruppverksamhet har inhiberats tillsvidare. Vi firar inga gudstjänster heller.
Om du önskar kan kyrkoherden gärna
komma hem till dig och dela nattvard.
Ring 050 464 8460 och kom överens
om tid.
En videoandakt publiceras varje lördag
på församlingens Facebook-sida facebook.com/tfors.svenska
Kantor Paulas Ditt och Datt hittar du på
adressen paulamirja.webnode.fi/paulafors/

VANDA

SÖ 18.4 kl. 10: Gudstjänst, Helsinge kyrka
S:t Lars. M. Fagerudd, A. Ekberg.
SÖ 25.4 kl. 10: Gudstjänst, Helsinge kyrka S:t Lars. M. Fagerudd, A. Ekberg.
TO 29.4 kl. 13: Sottungsby-Håkansböle
pensionärskrets, Håkansböle kyrka, Håkansbölev. 48. Kontaktperson: Annakatri
Aho, tfn 050 4645068.
FR 30.4 kl. 10: Fredagsgruppen, Dickursby kyrka, Stationsv. 12a.Max. 5 pers.
Vi tar oss en promenad. Kontaktperson:
Annakatri Aho.
Gudstjänster: från Helsinge kyrka S:t Lars
kl. 10 strömmas via församlingens YouTube kanal. Utan närvarande församling.
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Barnverksamhet i klubbutrymmet i
Myrbacka Strömfårav. 13
Pysselklubb för åk 1–3: ti och ons kl.
12-16.30. Barnvänlig hund på plats. Max.
6 deltagare. Mera info: t.f. barnledare camilla.koskinen@evl.fi, 050 341 4964.
Församlingens sommarläger:
3 dagsläger 7–24.6, vardagar, kl. 9–16 för
barn i förskolan + åk 1–6 på Helsinggård,
Konungsv. 2
1 veckan 7–11.6, 5 lägerdagar
2 veckan 14–18.6, 5 lägerdagar
3 veckan 21–24.6, 4 lägerdagar
Pris: 50 €/vecka/barn. Syskonrabatt
(50%). Barnvänlig hund på plats. Förhandsanmälning via vår hemsida. Info:
t.f. barnledare camilla.koskinen@evl.fi,
050 341 4964.

HELSINGFORS
PROSTERI
MATTEUS FÖRSAMLING

Andligt liv
Videogudstjänst: från Matteuskyrkan varje söndag kl. 10. Följ med
direkt via Matteus församlings Facebooksida och delta i gudstjänstgemenskapen i kommentarsfältet. Under två
veckors tid hittas gudstjänsten
också på församlingens Youtube-konto
samt hemsida. Mera information på
hemsidan www.helsingforsforsamlingar.
fi/matteus.
Missa inte! Kyrkkaffe: Efter
gudstjänsten dricker vi kyrkkaffe över
Facebook tillsammans med församlingens medarbetare.
Kvällsandakt på Instagram: Varje onsdag
kl. 18 sänds en kort kvällsandakt från
@matteusungdom-kontot på Instagram.
Välkommen på
andakt med ungdomsteamet!
Nattvard varje torsdag: Vi samlas högst
sex personer
åt gången i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3, varje torsdag kl. 18. Vid behov
kan också enskild nattvard firas. Anmäl
dig på förhand till Juho Kankare tfn 0503803957. Vi iakttar alla säkerhetsföreskrifter.
Missa inte! Matteus SALT online: 24.4
kl. 10 på Zoom. Guds vilja är att alla
människor ska bli frälsta och få del av det

eviga livet redan här i tiden. Vad betyder
det och hur blir man frälst? Talare: Matias
Gädda. Anmäl dig till juho.
kankare@evl.fi så får du länk till evenemanget.
Barnfamiljer
Sommarens läger: Dagläger för skolbarn
7–11.6 och 14–18.6 i Matteuskyrkan.
Barnläger för åk 1–4 på Lekholmen
21–23.6, Barnläger för åk 5–8 på Lekholmen 9–12.8. Dagläger för åk 1–4 i
Matteuskyrkan 9–13.8. Familjeläger
20–22.8 på Lekholmen. Mera information
på hemsidan. Frågor och anmälningar kan
riktas till catarina.barlund-palm@evl.fi så
får du en länk med anmälningsformuläret
på e-post.

JOHANNES FÖRSAMLING

Gudstjänster
Högmässa: söndagar kl. 12 i Johanneskyrkan, strömmas.
Mässa i vardagen: onsdagar kl. 16.30 i Johanneskyrkan. En kort, meditativ kvällsmässa för sex gudstjänstbesökare.   
Middagsbön med diakonin: tisdagar kl. 12
i Johanneskyrkan.
Gudstjänsterna strömmas via församlingens Youtubekanal och kan ses i efterhand i två veckors tid.
Uppdaterad information hittar du på helsingforsforsamlingar.fi/johannes. Barnfamiljer
Musiklek (obs! ny tid): tisdagar
(0–1-åringar) och fredagar (2–4-åringar)
kl. 10 online via Google Meet. Musikstunden är 15–20 min lång. Det bjuds också
på avslappningsmusik av musikpedagog/
kyrkomusiker Heidi Åberg. Anmälan
till heidi.aberg@evl.fi.
Gemenskap
Sköna sommardagar för äldre: 7–11.6 på
Labbnäs semesterhem. Läs mer i puffen!
Musik
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla kyrkan. Strömmas via facebook.com/helsingintuomiokirkkoseurakunta.
Ungdomar & unga vuxna
Spelkväll för ungdomar: torsdagar kl. 19–
22 spelar vi tillsammans via Discord. Ta
kontakt med Chrisu (050 343 3418) eller
Ninni (050 598 6762) om du vill komma
med! Både nybörjare och vana gamers är
välkomna.

ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

Barnpassning!

Barnpassning för småbarn:
Tisdagar 9.30-11 utomhus vid
Sökö kapell (lekparken) och
torsdagar 9.30–11 vid Mattby
kapell. Anmälan per sms (läs
mer i församlingsannonseringen). Två barnledare är på plats.
En familj per gång får delta.
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Typ Livet- och Typ Amen-poddarna: för
unga vuxna. Finns på Spotify!
Besök ungdomsarbetets hemsida johannesungdom.wordpress.com för
senaste nytt!

PETRUS FÖRSAMLING

Gudstjänster
Du kan följa med den streamade
gudstjänsten via www.facebook.com/
petrusforsamling även utan eget facebook konto. Se hemsidan för mer
information.
Missa inte! Kyrkhelg Syds avslutande
högmässa: sö 18.4 kl. 10 med bl.a. Ronny Thylin, Daniel Björk, Mathias Sandell.
Följ via Petrus Youtube. Länk på hemsidan.
Streamad högmässa sö kl. 10: 25.4
Munksnäs kyrka. Streamad
högmässa turvis från Munksnäs och
Åggelby. Det finns möjlighet för 6 förhandsanmälda personer att delta, kontakta kaplan Ronny Thylin 050-3803
548/ ronny.thylin@evl.fi. Ifall flera än
det tillåtna antalet vill vara med ordnas
en andra nattvardsgudstjänst kl. 11.30
på samma plats (streamas inte).
Nattvard: Du kan be om enskild nattvard för dig själv eller hela familjen.
Kontakta någon av prästerna.
Puls-gudstjänst: Söndagar
kl. 15.30 via Zoom. En gudstjänst för
alla åldrar. Vi ses på Zoom för gemenskap, undervisning och lovsång. Länk
på hemsidan.
Barnfamiljer
Följ Petrus Kidz-gruppen på Facebook
och hör mer om barnverksamheten!
Musiklek på Zoom: To kl. 10-10.30. Mer
info på hemsidan.
Zoom-träffar för barn sö kl. 9-9.30:
Barnen träffas online
under den tid det inte är möjligt att
samlas fysiskt. Vi lyssnar på och pratar
om bibelberättelser, ber tillsammans
och har det roligt. Länk i hemsidans
händelsekalender.
Dagläger: 7.-11.6. kl. 9-16 i Petruskyrkan. Anmälan och mer info på hemsidan. Vi leker, sjunger, pysslar, busar,
lär oss mer om Jesus och får förstås
många av nya kompisar. Avgift 50€/
följande syskon 35€.
Bön och andakt
Du kan alltid skicka in dina böneämnen: till pray.petrus@evl.fi, per post:
Petrus församling, Skogsbäcksvägen 15,
00630 Helsingfors.
Förbön och Tack: Ti 20.4 kl. 19. Tvåspråkig förbönsgudstjänst streamas från
Munksnäs kyrka. Bengt Lassus, Allan
Franzén, Mathias Sandell. Förbönstelefonen öppen må kl. 14.30-16.30, ons
kl. 18-20, 09-23407171. Du kan även
sända böneämnen till kontaktuppgifterna ovan. Kvällen streamas via Petrus
facebook, www.facebook.com/petrusforsamling.
Evenemang
Kyrkhelg Syd 16-18.4: Temat ”INFÖR
DITT ANSIKTE” uppmanar oss att re-

flektera över Gud som Sanningen, som
den Allsmäktige som leder historiens
gång och som vill leda oss i våra liv.
Årets Kyrkhelg Syd konferens streamas
via Petrus församling YouTube. Öppen
för alla! Mer info på www.petrusforsamling.net/kyrkhelgsyd/
Missa inte! Online missionskväll: 22.4
kl. 18 är församlingens missionärer i
Etiopien, Magnus och Gunilla Riska,
med över videolänk på Google Meet.
Länk i händelsekalendern på hemsidan.
Petra-frukost online: 24.4
kl. 10 via Teams. Välkommen med på en
frukost för alla kvinnor med temat Våren ger hopp! Sätt ihop en egen frukost
där hemma och kom med. Församlingspastor Anne Koivula delar några
tankar om hopp och glädje. Länk till
Teams på hemsidan och i
Facebook-evenemanget.

DEUTSCHE GEMEINDE

Information på hemsidan:
www.deutchegemeinde.fi

RASEBORGS
PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

På Youtube & Facebook:
Sö 18.4 och sö 25.4
- kl. 10 Gudstjänst
Gudstjänsterna nås lätt via länkar på
startsidan på vår webbplats.
Nattvardsmässa firas söndagar i begränsade grupper i flera av våra kyrkor.
Se närmare info om mässorna och
kyrkornas öppettider på www.ekenasnejdensforsamling.fi
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

Sö 18.4:
- kl. 10.00 Gudstjänst (tvåspråkig,
strömmad): Ingå kyrka. Gudstjänst utan
närvarande församling. Gudstjänsten
kan ses på Ingå församlings musikverksamhets YouTube-kanal. Sjöblom,
Gustafsson Burgmann
Må 19.4:
- kl. 13.15-14.45 Einsteinklubben:
Församlingshemmets källarvåning. För
barn i lågstadiet. Förhandsanmälningar
till noora-elina.nylund@evl.fi.
Sö 25.4:
- kl. 10.00 Gudstjänst (strömmad):
Ingå kyrka. Gudstjänst utan närvarande
församling. Gudstjänsten kan ses på
Ingå församlings musikverksamhets
YouTube-kanal. Hellsten, Storbacka
samt Gillescouterna.
- kl. 11.00-12.00 Ingå kyrka öppen för
bön och meditation samt möjlighet till
nattvard.
Må 26.4:
- kl. 13.15-14.45 Pysselklubb: Församlingshemmets källarvåning. För barn
i lågstadiet. Förhandsanmälningar till
noora-elina.nylund@evl.fi.
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Ti 27.4:
- kl. 11.00 Uppvaktning vid hjältegravarna, Veterandagen: Degerby. Sjöblom
- kl. 11.30 Uppvaktning vid hjältegravarna, Veterandagen. Ingå. Sjöblom
OBS! Ingen gruppverksamhet för vuxna
tillsvidare.
- Ingå församlings kansli öppet må-ti kl
9.00-12.00, ons-to endast telefonbetjäning, fre stängt.
- Ingå församlings diakonimottagning
är stängd tillsvidare - ta kontakt per telefon, tel 040-555 2090/Birgitta Lindell
(e-post: birgitta.lindell@evl.fi).
- Coronaläget kan förändras, och då
kan evenemangen inhiberas eller ändra
karaktär! Följ med aktuell information
på församlingens Facebook-sida och
församlingens hemsida: www.ingaforsamling.fi.

KARIS-POJO

Välkommen att delta via Karis-Pojo
svenska församlingens Youtube-kanal.
Du hittar kanalen via Karis-Pojo församlings webbplats.
- Gudstjänsten sö 18.4 kl.10 sänds från
Karis kyrka.
- Gudstjänsten sö 25.4 kl. 10 sänds
från Karis kyrka.
Vi firar gudstjänst i vanlig ordning i Pojo
kyrka.
- Högmässa sö 18.4 kl. 12 i Pojo kyrka.
- Kvällsmässa sö 25.4 kl.18 i Pojo kyrka.
Vi följer gällande restriktioner, kontakta
därför vänligen pastorskansliet må-to
kl. 9-13 tfn 019 279 3000 inför deltagandet i nattvardsmässan.
- Bönedag ti 27.4 kl. 9-18 i Pojo kyrka.
Kyrkan är öppen för enskild andakt.
Mera information ger Biggi tfn 040 568
7580.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

SJUNDEÅ

Strömmad gudstjänst söndag 18.4
samt 25.4 kl. 11.00 med endast medarbetare på plats.
En gudstjänst på Internationella veterandagen 27.4, publiceras på hemsidan
samt facebook.
Ingen samlande verksamhet.
Vänligen se uppdateringar på www.
sjundeaforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO

18.4. kl. 10.00 Gudstjänst i Lojo S:t
Lars kyrka förrättas utan närvarande
församling. Delar av gudstjänsten är på
svenska. Gudstjänsten radieras och du
kan lyssna på den på Radio Dei (107,2
MHz eller www.radiodei.fi/kirkko). Efter
gudstjänsten möjlighet till nattvard i
Lojo S:t Lars kyrka (kl. 11-12) och i Virkby kyrka (kl. 13-14).
25.4. Möjlighet till nattvard i Lojo S:t
Lars kyrka (kl. 11-12) och i Virkby kyrka
(kl. 13-14).
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DOMPROSTERIET
BORGÅ

Sö 18.4 kl. 12.15: Strömmad gudstjänst
via www.domkyrkan.fi, Apostolidou,
Söderström, Nelly Söderström med
valthorn och sång.
KL. 13.30: Mässa i Domkyrkan. Vi firar
en kort, läst mässa med högst 5 deltagare. Anmäl dig i förväg till liturgen
Elefteria Apostolidou,040 711 2800 om
du önskar delta.
Lö 24.4. kl. 12: Café au Lady hålls undantagsvis lördag 24.4. kl. 12. Samtal
och samvaro kvinnor emellan, kort
andakt firas under ledning av församlingspastor Elefteria Apostolidou. Intresserad? Skicka sms till Ele (tfn. 040
711 2800).
Sö 25. 4 kl. 12.15: Strömmad gudstjänst
via www.domkyrkan.fi, Wilman, Tollander

SIBBO

Mer information: på Sibbo svenska församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi och Facebooksidan www.
facebook.com/sibbosvenskaforsamling. Våra gudstjänster och andakter
sänds på nätet och är inte öppna för
församlingsmedlemmar. Du hittar det
strömmade och bandade materialet via
länkar på hemsidan och Facebook och
på Youtubekanalen Kirkko Sipoossa –
Kyrkan i Sibbo.
Sö 18.4 kl. 12: Gudstjänst i Sibbo kyrka.
Må 19.4 kl. 9.30: KaffeClubben på
Teams. Virtuell träff för föräldrar som är
hemma med sina barn. Förhandsanmälan till milja.westerlund@evl.fi.
Ti 20.4 kl. 10: Bönelive med Sara George. Streamas på församlingens Facebooksida och Instagram.
Sö 25.4 kl. 12: Gudstjänst i Sibbo kyrka.
Må 26.4 kl. 9.30: KaffeClubben på
Teams
Ti 27.4 kl. 14: Uppvaktning på Nationella
veterandagen vid veteranstenen i Nickby. Sänds bandad som eftersändning.
Anmälan öppen till höstens dagklubbar: i Söderkulla kyrkas klubbutrymme
tisdagar kl. 9-12 och i Kyrkoby församlingshem tisdagar kl. 13-16. Terminsstart
7.9. Anmälan och info: isabella.munck@
evl.fi.

ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Gudstjänster sänds varje söndag och
helgdag över internet på församlingens
sida på Facebook
www.facebook.com/vasfor. Direktsändningarna hittas även i Facebookflödet på startsidan i församlingens
webbsidas videoportal www.vastabolandsforsamling.fi/video. Där kan alla
sändningar även ses senare.

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING

Pilgrimsvandring!

Pilgrimsvandring söndag 18.4: till Kasaberget med omnejd. Sex
vandrare ryms med utöver ledarna. Förfrågningar och obligatorisk
förhandsanmälan till daniel.nyberg@evl.fi.

Pargas församlingsdistrikt:
Sö 18.4 kl. 10: Direktsänd gudstjänst
från Pargas kyrka, Harry S. Backström,
Hanna Lehtonen. Endast de medverkande på plats i kyrkan. Sänds på församlingens webbkanaler.
On 21.4 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Harry S. Backström, Hanna
Lehtonen. Begränsat antal deltagare,
förhandsanmälan till pastorskansliet,
tfn 040 312 440, senast på tisdag. Välkommen!
Sö 25.4 kl. 10: Direktsänd gudstjänst
från Pargas kyrka, Pär Lidén, Hanna
Lehtonen. Endast de medverkande på
plats i kyrkan. Sänds på församlingens
webbkanaler.
On 28.4 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Pär Lidén, Hanna Lehtonen. Begränsat antal deltagare, förhandsanmälan till pastorskansliet, tfn 040 312 440,
senast på tisdag. Välkommen!
Nagu kapellförsamling:
Följ med gudstjänstlivet på församlingens webbkanaler. Nästa gudstjänst i
Nagu kyrka den 2.5.
Korpo kapellförsamling:
Sö 18.4 kl. 11: Högmässa i Korpo kyrka,
Esa Killström, Mikael Granlund. Begränsat antal deltagare.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 18.4 kl. 11: Högmässa i Houtskär
kyrka, Peter Blumenthal, Uma Söderlund. Begränsat antal deltagare.
Förhandsanmälan, tfn 040 312 4452,
senast 17.4.
Iniö kapellförsamling:
Sö 18.4 kl. 13: Högmässa i Iniö kyrka,
Jussi Meriluoto. Förhandsanmälan, tfn
040 312 4462, senast 17.4. Vid behov
ordnas två högmässor.

ÅBO

sön 18.4:
- kl 12: Gudstjänst via www.virtuaalikirkko.fi. Patrik Hagman (pred), Janette
Lagerroos (lit), Söderlund.
- kl 13-14: Präst på plats i Domkyrkan

för samtal och enskild nattvard.
- kl 13.30: Pilgrimsvandring. Välkommen med på en vandring med start
från Domkyrkans trappa. Vi delar in oss
i mindre grupper på 6 personer och
vandrar ca 1,5 timme. Vi firar en andakt
på vägen, man kan gärna ta med en
egen kyrkkaffematsäck. Vi använder
munskydd under vandringen.
- kl 16 och 17: Söndagsmässa, Aurelia. Välkommen att fira en kort, enkel
mässa i Aurelias första våning. Max
6 deltagare förutom tjänstgörande.
Anmälan till emma.audas@evl.fi eller
040-3417 757. Föranmälda gudstjänstfirare har företräde, övriga i mån av
plats. Vi önskar att du använder munskydd för att skydda de andra deltagarna.
tis 20.4:
- kl 18.30–20: Unga vuxna, online.
Kontakta Laura Kota-aho laura.kota-aho@evl.fi för mera information.
sön 25.4:
- kl 12: Gudstjänst via www.virtuaalikirkko.fi. Audas (pred), Björkgren-Vikström (lit), Danielsson.
- kl 13-14: Präst på plats i Domkyrkan
för samtal och enskild nattvard.
- kl 13.30: Pilgrimsvandring. Välkommen med på en vandring med start
från Domkyrkans trappa. Vi delar in oss
i mindre grupper på 6 personer och
vandrar ca 1,5 timme. Vi firar en andakt
på vägen, man kan gärna ta med en
egen kyrkkaffematsäck. Vi använder
munskydd under vandringen.
- kl 19 och 20: Söndagsmässa, Aurelia. Välkommen att fira en kort, enkel
mässa i Aurelias första våning. Max 6
deltagare förutom tjänstgörande. Anmälan till maria.d.bjorkgren-vikstrom@
evl.fi eller 040-3417 477. Föranmälda
gudstjänstfirare har företräde, övriga i
mån av plats. Vi önskar att du använder munskydd för att skydda de andra
deltagarna.
tis 27.4:
- kl 18.30–20: Unga vuxna, online.
Kontakta Laura Kota-aho laura.kota-aho@evl.fi för mera information.
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Kärlek vid
första tonen
Frank Berger och hans vevlira
Hildegard har musicerat tillsammans i åtta år. – Hon har
öppnat dörrarna till en spännande värld! säger han.
TEXT: SOFIA TORVALDS
ÅBO För ungefär tio år sedan reste Frank Berger till Budapest. Där såg han en man med
långt, vitt skägg som satt på gatan och spelade.
– Soundet i det instrumentet gjorde mig
helt begeistrad.
Hemma i Finland satte han igång och
googlade och kom snabbt fram till att det var
en vevlira han hört. Vevliran är ett gammalt
instrument som hade sin glansperiod under
senmedeltiden och renässansen. På 1700-talet blev den omodern och utkonkurrerades av
violinen, men överlevde som folkinstrument
i Ungern, lite på samma sätt som säckpipan
överlevde i Skottland.
– Jag fick reda på att det fanns en vevlirebyggare i Finland, en brittisk gentleman som
heter Billy Horne.
Han tog tåget till Åbo för att träffa Horne i
sin verkstad. Där fick han veta att vevlirorna är
Hornes bebisar – och bebisar säljer man inte.
– Men undantagsvis kunde han tänka sig
adoption. Så jag fick låna en efter att först ha
tecknat en instrumentförsäkring.

»Soundet gjorde mig
begeistrad.«
Till stora delar självlärd
Efter att ha bekantat sig med instrumentet
var Berger fortfarande intresserad.
– Horne frågade: Vill du ha en vevlira mer
än då du först tog kontakt med mig? Jo, sa
jag. Då kan vi diskutera, sa han.
Diskussionerna ledde småningom till
att han fick köpa en egen vevlira av fransk
1600-talsmodell av Horne. Han gav den namnet Hildegard efter det medeltida universalgeniet och kompositören Hildegard av Bingen.
– Jag är till stora delar självlärd, liksom de
flesta vevlirespelare. Jag har lärt mig mycket på Youtube.
Han har också lärt sig att instrumentet är
svårare att lära sig behärska än vad han först
hade trott.
– Att lära sig grunderna är enkelt. Men
ska man behärska det väl … om jag hade
vetat hur krävande det är hade jag kanske
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I folkmusikbandet
Ratatosk
spelar
Frank Berger
vevliran
Hildegard.
FOTO: LENA
BEHLMER

inte vågat ge mig in på det.
Vevliran har melodisträngar som trycks ner
med hjälp av en knappsats. Ett hartsat hjul
drar på strängarna, som en stråke som aldrig tar slut. Dessutom har den borduntoner
som ligger på hela tiden, på samma sätt som
hos säckpipan.
– Sen har den en knarr, som gör att man
får en rytmeffekt om man lägger till en liten

knyck när man vevar. Det har varit det svåraste att lära sig.
Under de senaste åren har vevliran upplevt
en renässans – vevliror syns nu på så gott som
varje medeltidsmarknad på kontinenten.
– Själv spelar jag den bland annat i mitt folkmusikband Ratatosk. Hildegard har öppnat
dörrarna till en spännande värld för mig – en
hel subkultur som jag inte visste att fanns!
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