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HELSINGFORS

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,
tfn 040 831 6322. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna.

Bortom
prestationerna
”GUD ÄLSKAR DIG villkorslöst. Ditt
värde ligger inte i dina prestationer. ” Alla har vi nog varit där, upprepat dessa
klassiska och utnötta fraser för oss
själva eller andra, utan att alltid tänka på om vi ens tror på dem eller inte. Det blir lätt sådant som man bara säger – men vad händer när prestationerna försämras eller när vi inte kan prestera alls? Tror vi fortfarande
på det då?

KOLUMN
Kajsa Svenfelt
studerar vid
Helsingfors
universitet.

SJÄLV HAR JAG alltid varit en presterare. Alltifrån mina tidigaste skolår har
jag försökt göra bra ifrån mig och varje
år har jag satt ribban högre och högre för
mig själv. När jag kom till universitetet
märkte jag att det plötsligt inte längre var

lika enkelt att prestera på topp. Ettor och
tvåor började trilla in, till och med underkända tenter. Misslyckandena blev flera,
och trots att jag alltid levt med sanningen att mitt värde inte definieras av mina
prestationer märkte jag att mina tankar
om mig själv sjönk i takt med att jag inte presterade som jag brukade.

och din största prestation kanske är att
laga lunch, vad anser du då om dig själv?

HUR KÄNNER DU inför ditt eget värde
när du upplever att du misslyckats? När
det går sämre för dig på jobbet än det brukar göra? När du gör dig själv eller någon
annan besviken? Den dag då du knappt
orkar stiga upp ur sängen på hela dagen

FÖR MIG SOM var van vid att glädjas över vad jag åstadkommit krävdes
det misslyckanden för att jag skulle inse vad som egentligen avgör mitt värde. Jag behövde misslyckas för att förstå att världen inte går under – jag är lika värdefull och älskad oavsett. Bakom
allt detta gömmer sig nämligen en högfärdig attityd. ”Ju duktigare jag är, desto
mera är jag värd.” Men det funkar inte
så. Lika lite som mindre duktig betyder
mindre värd.

»Jag behövde misslyckas för att förstå
att världen inte går
under.«

DU ÄR VÄRDEFULL för att Gud säger
så. Han har definierat ditt värde en gång
för alla, sagt att du är Hans avbild, dyrbar och underbart skapad. Det kan du
inte påverka. Så om Han säger att ”ditt
värde ligger inte i vad du presterar” så
är det så. Hans auktoritet står över dina
prestationer, hur bra eller dåliga du än
må tycka att de är.

Hallå där
Ted Jakobsson!
Han är tre månader gammal och förundras av musiklek på tisdagarna.
PÅ MUSIKLEKEN får han höra andra sånger än de som
sjungs hemma – men ibland händer det att en sång från
musikleken plötsligt dyker upp hemma. Så gick det till exempel med en sång om en ängel som de vuxna både sjunger och visar med händerna.
I höst kommer han också att få utforska mattan med de
färgglada knapparna i Högbergsgårdens kafferum medan
föräldrarna pratar och dricker kaffe efter musikleken.
Musikleken är spännande, men oj så många nya intryck
man får! Efter första träffen sov han fyra timmar för att processa allt det nya.
ERIKA RÖNNGÅRD
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Frågade
vad unga
behöver
Många i Johannes församling är unga
vuxna och nu vill församlingen satsa
extra på att nå dem. I höst testar man
ny verksamhet och vill påminna om
att diakonin också hjälper unga.
TEXT OCH FOTO: ERIKA RÖNNGÅRD

V

i vill betona att vi finns
här för dem också, även
om kyrkan kanske inte
har haft en så stor plats i
deras liv, säger Viivi Suonto, diakon i Johannes

församling.
En fjärdedel av Johannes församlings
medlemmar är mellan 18 och 29 år gamla,
så kallade unga vuxna. Under våren skickade församlingen ut ett brev till de här medlemmarna, berättade om möjligheten att
få hjälp från diakonin och bad dem höra
av sig med förslag på verksamhet som de
skulle vilja se i församlingen.
Önskemålen har resulterat i att församlingen i höst kommer att erbjuda en
brädspelsgrupp, en serie temakvällar och
en grupp för föräldrar som väntar sitt första barn.
– Mest önskades brädspelskvällar och temakvällar. Om det här inte funkar testar vi
något annat i vår – vi ser vad som behövs
och vad som lockar människor. På längre
sikt hoppas vi att en gemenskap av unga
vuxna växer fram i församlingen.
18-29-åringarna är en utmanande åldersgrupp eftersom deras livssituationer kan
vara så olika – en del är studerande som
nyss flyttat hemifrån medan andra redan
håller på att bilda familj. Genom att ordna
en grupp för väntande hoppas man kunna
erbjuda något också för dem som är i familjebildningsskedet.
Höstens temakvällar kommer att fokuse-
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»Vi hoppas att en
gemenskap av
unga vuxna växer
fram i
församlingen.«

I höst ordnar Johannes
församling och diakonen
Viivi Suonto program för
unga vuxna i Hörnan och
Johanneskyrkan.

ra på ett tema per träff. Man kan ta del av
hela serien, eller bara komma på de kvällar med teman som passar en själv.
– Personerna bakom Äta sova spara-podden kommer och berättar om ekonomi i vardagen, men vi kommer också att ha teman
som andlighet, alkohol och droger, flytta
hemifrån-temat ”Hur överleva i Helsingfors?” samt mental och fysisk hälsa – teman som är aktuella just nu, helt enkelt.

Diakoni också för unga
Viivi Suonto tror att de som bad om hjälp
efter att de fått brevet från församlingen
inte skulle ha hittat till församlingens diakoni om det inte varit för brevet.
– Många sa att de inte hade vetat om att
den här möjligheten finns. Nu ska vi informera tydligare.
Bland annat hoppas hon få möjlighet att
komma till högskolorna och universitetet
KYRKPRESSEN NR 18 • 2.9.2021

Program för unga vuxna
Brädspelskvällar i Hörnan (Högbergsgatan 10)
Tisdagar kl. 18-20: 14.9, 28.9, 12.10, 26.10, 9.11,
23.11 och 7.12. Anmälan före kl 16 samma dag
till 050 407 5165 / viivi.suonto@evl.fi
Grupp för väntande – för föräldrar som väntar sitt första barn Start 20.10. Gruppen träffas
i Hörnan (Högbergsgatan 10) kl. 17.30–18.15.
Anmälan till viivi.suonto@evl.fi
Typ livet-temakvällar varannan onsdagskväll
kl. 19–20:30 i Johanneskyrkan. Ingen anmälan.
15.9. Hur överleva i Helsingfors?
29.9. Föreläsning i hur du tar kontroll över din
privatekonomi med Äta Sova Spara gänget,
Ronja Roms & Ida Stepanow
13.10. Mat & Hushåll
27.10. Ta hand om dig själv
10.11. Alkohol & droger
24.11. Livets relationer, sex, vänskap och
parrelationer
8.12. Andlighet

Temavecka för studerande
Har temat ”Hitta din gemenskap” och ordnas av de svenska församlingarna 26.9–3.10.
Under veckan erbjuder man studerande
möjlighet att testa olika typer av verksamhet i församlingarna.
Studentprästen bjuder också på kaffe och
te vid högskolorna.
Körsång, brädspel, bio med diskussion och
gudstjänster hör till församlingarnas program. Hela programmet finns på helsingforsforsamlingar.fi

regelbundet för att dela ut både kaffe och
sitt visitkort till de studerande.
– Jag tycker att det är viktigt att erbjuda
möjligheten att ta kontakt för att få komma
och prata med någon eller för att få hjälp
med ekonomin – även om man tycker att
man själv trasslat till den.
Förutom samtalsstöd, gruppverksamhet
och ekonomisk hjälp kan diakonin också
hjälpa sina klienter att fylla i blanketter
och att hitta olika stödformer.
– Hjälpen man får från diakonin är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt.
I månadsskiftet september-oktober ordnas en temavecka för studerande i samarbete mellan församlingarna och studentprästerna.
– Då kommer vi i Johannes att ordna alla
våra olika typer av verksamhet så att man
kan komma och testa dem.
Viivi Suonto är medveten om att restriktionerna kan göra det svårare att förverkliga den planerade verksamheten.
– Vi får se hur det går. Men temakvällarna
kan vi åtminstone hålla i Johanneskyrkan
om det behövs, där kan man hålla avstånd.
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KYRKAN I HELSINGFORS
PROGRAMMET GÄLLER FREDAG 3.9–TORSDAG 16.9

Matteus
församling
Andligt liv

Mässa i kyrkan och online:
Matteuskyrkan, söndagar kl.
10. Följ med direkt via Matteus församlings Facebooksida och delta i gemenskapen
i kommentarsfältet. Hittas
också på församlingens
hemsida. Mera information
på hemsidan www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
MU-mässa: Matteus Ungdoms veckomässor är tillbaka! Välkommen med, varje
onsdag kl. 18.

Barnfamiljer

Missa inte! Musiklek: På
tisdagar fr.o.m. 7.9 samlas
Matteus musiklek. Välkommen med du som är hemma
med barn och vill prata och
sjunga bort en stund. Kl. 10
för barn över 1 år och kl. 11
för barn under 1 år. För mera
info kontakta musikledare
Daniela: daniela.stromsholm@evl.fi.

Musik

Matteus körer börjar igen!
Kyrkokören: övar varje tisdag fr.o.m 7.9 kl. 18:30.
Vår Ton: övar varje onsdag
fr.o.m 8.9 kl. 15:30.
Vi följer rådande restriktioner.
Mer info om popkören och

öppet hus för barn kommer
snart!

050-380 3986 eller Mari
Johnson 050-380 3976.

Missa inte! Stickklubben:
Vi startar 16.9 kl. 11 -13. Vi
samlas udda veckor t.o.m.
25.11.

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

Motion & Mission: Den 5.9
samlas vi kl. 15 vid Hertonäs
metro. Marianne Tast fungerar som ruttledare.
Den 12.9 samlas vi kl. 15 vid
Botby Gårds metro (Prisma/ABC-sidan). Susanne
Tast-Vikström fungerar som
ruttledare. Under promenaden berättar ruttledaren
om Matteus Församlings
missionsarbete. Välkommen
med - ingen anmälan eller
förhandskunskap krävs! Men
ta gärna med din egen kaffetermos! Närmare information får du av Juho Kankare
via juho.kankare@evl.fi eller
(09) 2340 7322.
Behöver du hjälp eller stöd?
Du kan alltid kontakta församlingen anställda och
diakoniarbetarna om du
behöver hjälp eller stöd i
vardagen eller bara någon
att tala med! Våra diakoniarbetare är Carita Riitakorpi

MATTEUS Projektkör

Matteus Voice-kören
Att börja sjunga i kör kan ha en hög tröskel. Alla har inte möjlighet eller ork att förbinda sig till att öva varje
vecka, termin efter termin. Samtidigt ger körsång både glädje, energi och nya vänner. Därför finns projektkören VOICE, en blandkör då det gäller stämmor, åldrar
och erfarenhet.
Vi övar 12.9, 26.9, 17.10, 31.10, 14.11 kl. 15.30-17.30.
Mer info: daniela.stromsholm@evl.fi.

Johannes
församling
Gudstjänster

Missa inte! Gudstjänst: söndagar kl. 10 på Heikasvägen 7 C, fr.o.m. 5.9.
Högmässa: söndagar kl. 12 i
Johanneskyrkan. 12.9: Konfirmation.
Missa inte! Middagsbön:
tisdagar kl. 12 i Johanneskyrkan. Våra diakoniarbetare finns på plats i kyrkan
fram till kl. 14 om du vill
prata eller behöver hjälp
eller stöd.
Veckomässa: onsdagar kl. 18
i Gamla kyrkan.
För uppdaterad information,
besök helsingforsforsamlingar.fi/johannes.

Gemenskap      

Grupp för väntande: NYTT
startdatum 20.10 kl. 17.30–
18.15 i Hörnan. Samtalsgrupp
för föräldrar som väntar
sitt första barn. Kaffe/te kl.
18.15–19. Gruppen träffas
varannan onsdag. Anmälan
till viivi.suonto@evl.fi.
Stillhetens yoga®: torsdagar 2.9-7.10 kl. 18 i Johanneskyrkan. Anmälan
till maria.repo-rostedt@evl.
fi. Stillhetens yoga® är en
form av kristen yoga som
har utvecklats av sjukhusprästen och retreatledaren
Heli Harjunpää. Läs mera på
hemsidan.

Barnfamiljer

Musiklek: tisdagar kl. 9.30 (6
mån–1 år) och 10.30 (från 3
mån) i Hörnan. Kaffe/te efter
musikstunden.
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Musiklek: tisdagar kl. 13.30
(0–3 åringar) i Bokvillan.  
Musiklek: torsdagar kl. 10
(0–3 åringar) på Heikasvägen 7, Drumsö. Kaffe/te
efter musikstunden.
Musiklek: fredagar kl. 9.30
(1–4-åringar) och 10.30 (från
ca 9 mån–1 år) i Hörnan.
Kaffe/te efter musikstunden.  
Anmälningar: till heidi.
aberg@evl.fi, fasta grupper.
Familjekväll: NYTT startdatum 20.10. Program för
familjer med barn i åldern
ca 3–6, men alla är välkomna! Servering, musiklek, fri
samvaro. Mera info på hemsidan. Anmälningar till heidi.
aberg@evl.fi

Musik                

Lunchmusik: tisdagar kl. 12
i Gamla kyrkan.

Ungdomar &
unga vuxna                  
Spelkväll för unga vuxna:
14.9 kl 18-20, Hörnan
Högbergsgatan 10, ingång
nära A trappan. Anmälning
senast samma dag kl 16 till
viivi suonto, viivi.suonto@
evl.fi eller textmeddelande
0504075165.
Hur överleva Helsingfors:
15.9 kl 19-20.30 Typ Livet
kväll för unga vuxna med temat ”Hur överleva Helsingfors” plats: Johanneskyrkan
servering efteråt. Kontakt:
viivi.suonto@evl.fi.  
Besök ungdomsarbetets
hemsida johannesungdom.

wordpress.com för senaste
nytt!  
JOHANNES FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Kansliet: må, ti, to, fre 10–15.

Högbergsgatan 10, tel. 092340 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.

Petrus
församling
Gudstjänster

Du kan följa med högmässan online via www.facebook.com/petrusforsamling
även utan eget facebook
konto och Puls-gudstjänsten via Petrus församlings
Youtube.
Högmässa: Sö kl. 10 i
Munksnäs kyrka. Söndagskola för barn i samband
med gudstjänsten, start
5.9. Sö kl. 12 i Åggelby
gamla kyrka. Du är välkommen med på plats i båda
kyrkorna! Kyrksalen är indelad i sektioner.
Puls-gudstjänst: Sö kl.
15.30 i Petruskyrkan. Puls
är en gudstjänstgemenskap
för alla åldrar. Välkommen
med vare sig du varit med

JOHANNES Söndagar

Gudstjänster på Drumsö igen
Drumsöbor! Från och med söndag 5.9 får vi äntligen igen
regelbundet fira gudstjänst i våra tillfälliga utrymmen på
Heikasvägen 7.
Använd C-trappans ingång på Heikasvägen, inte
huvudingången vid rondellen, och kom upp till fjärde våningen. Varmt välkomna till gudstjänsten på söndag!
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tidigare eller kommer för
första gången! Barnkyrka
och CoolKids för barn ordnas samtidigt.

Barnfamiljer

Följ Petrus Kidz-gruppen på
facebook och hör mer om
barnverksamheten!
Barnens söndag: Sö kl. 15.30
Barnkyrka och CoolKids
för barn 2-6år och 7-13år i
samband med Puls-gudstjänsten. Vi lyssnar på och
pratar om bibelberättelser,
ber tillsammans och pysslar
ibland.
Musiklek: Höstens grupper
kör igång ti 7.9 i Malm och
to 9.9 i Haga. Välkommen
med i vårt glada gäng och
sjunga och leka tillsammans!
Vi börjar höstterminen med
mindre grupper (max. 14
deltagare). Har du frågor eller vill anmäla dig? Kontakta
församlingspastor Anne
Koivula (@evl.fi; tel. 050 342
9990)
Barnkör: Barnkören är för
alla barn i lågstadiet som
gillar att sjunga! Du är välkommen med på ons kl. 15 i
Petruskyrkan. Vi startar igen
i höst.

Bön och
gemenskap
Missa inte! Bön- och lovsångsdygn: Gud rör sig i vår
tid! Vi startar igång hösten i
församlingen med att stanna
upp inför Gud och välkomna
hans närvaro i vårt eget liv
och vår församling. 17-18.9
kl. 18-18 är det bön och
lovsång i Petruskyrkan hela
dygnet. Du är välkommen
men en timme eller längre. Anmälan och mer info
kommer på hemsidan och
facebook.
Dagscafé: Välkommen med
på en eftermiddag med kaffe, gemenskap och litet program. Varannan tisdag kl. 13,
start 14.9. Vi ses i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15.
Mer info av diakonissan Bodil Sandell, tel. 09 2340 7227
/ 050 3803 925
Missa inte! Förbön och Tack:
Ti 14.9 kl. 19. Tvåspråkig
förbönsgudstjänst varannan
vecka i Munksnäs kyrka. Du
är välkommen på plats eller

att följa online via Petrus
facebook. Bengt Lassus,
missionär Torsten Sandell.
Förbönstelefonen öppen
må kl. 14.30-16.30, ons kl.
18-20, 09-23407171. Eller
till pray.petrus@evl.fi, per
post: Petrus församling,
Skogsbäcksvägen 15, 00630
Helsingfors.
Hemförsamling: Gud har
skapat oss för att leva liv
i gemenskap. Väx och utmanas i din tro tillsammans
med andra och upptäcka
mer av vad det innebär att
följa Jesus i vardagen. Vi ses
hemma hos någon en gång
i veckan, umgås och äter
tillsammans. Mer info på
hemsidan.

Kurser

Alpha: Alla funderar på livets
stora frågor. Alpha är ett
tillfälle att utforska livet och
tron under 10 kvällar med
middag, videoföreläsning
och samtal. Kursen är för
alla, oberoende av tidigare
kunskap eller bakgrund. Tisdagar kl. 18 i Petruskyrkan,
start 21.9. Anmälan till Tuomas Metsäranta. Mer info på
petrusforsamling.net/alpha
Missa inte! Sorgekursen Vägen vidare: En sex kvällars kurs, varannan onsdag,
för alla som förlorat någon,
nyligen eller för lång tid sedan. Vi börjar varje kväll med
kaffe/te och tilltugg, ett kort
föredrag och möjlighet till
samtal i mindre grupper. Du
är varmt välkommen med
som du är. Kursen passar för
alla oberoende av åskådning
och var du bor. Kursen börjar
tisdag 28.9 kl. 18.30 i Petruskyrkan. Kontakt: Ronny
Thylin.

Online

Petruspodden: En podcast
för dig som vill upptäcka
livet med Jesus i en tid som
förändras snabbare än någon annan. Podden finns på
Spotify och Podbean.
Pulspodden: Du kan lyssna till undervisningen från
Puls-gudstjästerna på Pulspodden både via Podbean
och Spotify. Under sommaren uppdteras den varje
söndag.
PETRUS FÖRSAMLING
www.petrusforsamling.net

PETRUS
Alphakurs

Vad är
meningen?
Alla funderar på livets stora frågor. Vad är meningen? Varför finns jag här?
Alpha är ett tillfälle att
utforska livet och tron under 10 kvällar med middag, videoföreläsning och
samtal.
Kursen är för alla, oberoende av tidigare kunskap eller bakgrund.
Tisdagar kl. 18 i Petruskyrkan, start 21.9. Anmälan
till Tuomas Metsäranta. (@
evl.fi) Mer info på petrusforsamling.net/alpha]

Kansliet: Må-ti, to-fre kl. 1013, 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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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.

Vill pröva vingarna

Skytte blev
Elisabeth
Mattssons
gren – av
en slump.

Två somrar har Elisabeth Mattson fixat blommor och skött fastigheter vid kyrkan i Houtskär
och Korpo. Hennes dröm är att ta över hemgården liksom henne förmoder Elisabeth gjorde på
1700-talet – och tävla i skytte.
TEXT: SOFIA TORVALDS

HOUTSKÄR 18-åriga Elisabeth
Mattsson har i två somrar sommarjobbat med att ta hand om kyrkogården och fastigheterna vid kyrkorna i Houtskär och Korpo. Hon
har också städat kyrkan, hängt
upp psalmnummer och arrangerat blommor inför gudstjänster och
förrättningar.
Hon studerar för att bli trädgårds
mästare och har ett år kvar i yrkesskolan.
– Jag har alltid tyckt om att odla. När man jobbar som trädgårdsmästare blir det så tydligt vad man
gör: man ser till att det finns mat.
Mat behöver vi alla, utan det går
det inte så bra! säger hon.
Hennes dröm är att starta ett eget
företag och odla frukt och grönsaker.
– Jag får ta över vår gamla släktgård. Redan på 1700-talet fanns det
en kvinna som hette Elisabeth som
tog över gården. Henne är jag släkt
med i rakt nedstigande led, berättar hon.
Hennes pappas familj har sina
rötter i Houtskär och på Åland,
hennes mamma har rötter på fastlandet – Elisabeths morfar kom ursprungligen från Karelen.

Vann skyttetävling
Vad är det så som får en 18-åring
att bestämma sig för att stanna
kvar i Houtskär?
– Naturen och friheten, säger
hon.
Elisabeth Mattsson håller på
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med sportskytte på tävlingsnivå. År 2020 vann hon regionmästerskapet med nytt regionrekord.
Det är behändigt att hon kan träna
hemma, på familjens ägor.
Att hon blev intresserad av skytte var mer eller mindre en slump.
– Jag och en kompis besökte en
marknad i Houtskär. De hade små
tävlingar och man kunde bland annat tävla i luftgevärsskytte. Jag var
tretton år och vann damklassen.
Samma sommar var det OS i Rio,
och när jag tittade på tävlingarna fattade jag att det här var en
idrottsgren jag kunde bli bra på.

»Jag vill träna
och kämpa.«
Pröva vingarna
Att Elisabeth Mattsson vann en
skyttetävling som 13-åring handlade inte bara om tur: hon har jagat med sina släktingar sedan hon
var barn.
– Jag var tre–fyra år när jag sköt
med luftgevär för första gången.
Min farmor var helt förskräckt!
Hennes dröm är att träna hårt,
tävla så mycket hon kan och får,
och se hur långt vingarna bär.
– Jag skulle gräma mig över det
senare om jag aldrig hade försökt.
Jag vill träna och kämpa, så att jag
vet till vilken nivå jag kan nå med
de kunskaper jag har.

Elisabeth Mattsson
18 år, har sommarjobbat med att ta hand om planteringar och fastigheter
vid kyrkorna i Houtskär och Korpo.
Ska bli trädgårdsmästare. Är företagare som bland annat tillverkar kådsalva
och gör trädgårdsplaneringar.
Sysslar med sportskytte på tävlingsnivå. Under coronatiden har hon kunnat
träna hemma på gården i Hyppeis, Houtskär.
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ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt:
Sö 5.9 kl. 12: Högmässa i Pargas kyrka, Pär Lidén,
Hanna Lehtonen. Pargas kyrkokör medverkar.
Kretsarnas terminsstart med kyrkkaffe ute på
kyrkbacken efter högmässan.
On 8.9 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Pär
Lidén, Hanna Lehtonen.
Sö 12.9 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Päivi
Nuotio-Niemi, Hanna Lehtonen.
On 15.9 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Päivi
Nuotio-Niemi, Hanna Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 5.9 kl. 11: Högmässa i Nagu kyrka, Kjell Granström, Robert Helin.
Sö 12.9 kl. 11: Finska högmässa i Nagu kyrka, Kjell
Granström, Robert Helin.
Korpo kapellförsamling:
Sö 5.9 kl. 11: Högmässa i Korpo kyrka, Esa Killström, Mikael Granlund.
Sö 12.9 kl. 15: Gudstjänst i Norrskata kyrka, Esa
Killström, Mikael Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 5.9 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyrka, Peter
Blumenthal, Uma Söderlund.
Iniö kapellförsamling:
Sö 5.9 kl. 13: Högmässa i Iniö kyrka, tillsammans
med Åbo svenska församling, Jussi Meriluoto.

ÅBO

lör 4.9 kl 12: Konfirmationsmässa, Domkyrkan.
Mässan kan även ses via www.virtuaalikirkko.fi.
Konfirmation av grupp 1002. Liljeström, Danielsson, Juslin.
sön 5.9 kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Högmässan
kan även ses via www.virtuaalikirkko.fi. Wikstedt
(pred), Björkgren (lit), Juslin. Barnhörna. Gudstjänstgrupp Martha medverkar.
mån 6.9 kl. 18-20: Unga vuxna, Aurelia.
tis 7.9:
- kl 14.30–18: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.
ons 8.9 kl 13–15: Café Orchidé, Aurelia.
tor 9.9:
- kl 9.30–11.30: Familjecafé, Aurelias innergård.
- kl 14.15: Åbo Akademis inskriptionsgudstjänst,

MARIEHAMN
Familjecafé

För dig med barn!

Vuxna kan umgås och diskutera dagliga
glädjeämnen och utmaningar medan barnen
har fri lek. Ibland är det sångstund, pyssel eller inbjudna gäster som berättar om något
tema som är baby- och småbarnsrelaterat.
Kaffe, te, saft, frukt och smörgåsar finns att
köpa för 1–2 € och betalas med bankkort.
Alla är välkomna oberoende av modersmål,
kulturell-, religiös eller politisk bakgrund!
Höstterminen 6.9–17.12.2021.
Öppet: måndag kl. 13–15, tisdag kl. 10–12,
onsdag kl. 13–15, fredag kl. 10–12.
Plats: Margaretagården, Måsvägen 4 i Mariehamn.
Familjecaféet är ett samarbete mellan
Folkhälsan och Mariehamns församling.

Domkyrkan. Bernice Sundqvist (pred), Bäck (lit),
Söderlund. Gudstjänsten kan även ses via www.
virtuaalikirkko.fi.
sön 12.9:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Högmässan
kan även ses via www.virtuaalikirkko.fi. Björkgren-Vikström (pred), Häggblom (lit), Danielsson,
Juslin. Barnhörna. Hjälpisar medverkar som gudstjänstgrupp.
- kl 18.30: ”Önskepsalmer i höstkvällen!”, Välkommen att medverka på plats i Domkyrkan eller
via www.virtuaalikirkko.fi. Medverkande: Malena
Björkgren, Maria Björkgren-Vikström, Otto Lindén,
Rami Nurmi och Marjo Danielsson.
mån 13.9 kl. 14-15.30: Missionskretsen, Aurelia.
tis 14.9:
- kl 14.30–18: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.
ons 15.9:
- kl 10–12: Familjecafé, Papinholma församlingshem
- kl 12: Frukostklubben, Kåren (Tavastg. 22, Åbo).

”Vaccin, Corona och Livssyner” Mikael Lindfelt.
- kl 13–15: Café Orchidé, Aurelia.
tor 16.9:
- kl 9.30–11.30: Familjecafé, Aurelias innergård.

ÅLANDS PROSTERI
JOMALA

Församlingen och Covid-19
Ändringar kan förekomma, följ med i församlingens information på jomala.evl.ax och facebook.
com/jomalaforsamling.
Mässor och andakter
Mässor och andakter firas i Sankt Olofs kyrka om
inte annat anges. Församlingen följer smittläget
och de anvisningar som medföljer.
Söndag 5.9 kl. 11.00: Högmässa Femtonde söndagen efter pingst – Tacksamhet
Fredag 10.9 kl. 18.00: Fredagsmässa
Söndag 12.9 kl. 11.00: Högmässa Sextonde söndagen efter pingst – Guds omsorg

ÅBO Höststart!

VÄSTÅBOLAND Läger

Verksamheten
startar igen!

Familjeläger på Koupo

Efter en annorlunda tid är vi
glada över att kunna starta
upp verksamheten i församlingen igen. På vår hemsida
www.abosvenskaforsamling.fi
hittar ni mera information om
verksamheten som ordnas. Ta
frimodigt kontakt så berättar vi gärna om de olika grupperna! Kontaktuppgifter hittas
också på vår hemsida.
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Väståbolands svenska församling
ordnar familjeläger på Koupo
lägergård lördag 25.9
kl. 11 till söndag 26.9
kl. 15. Det bjuds på
program för hela
familjen. Pris 20 €/
familj, inklusive kost
och logi. Familjer från
grannförsamlingarna är
också välkomna!
För frågor, information och
anmälningar, kontakta Solveig
Björklund-Sjöholm, tfn 040 312 4416.
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All verksamhet hålls i Olofsgården om
inte annat nämns.

MARIEHAMN

LÖ 04.09 kl. 10.00: Katolskmässa på
Margaretagården.
SÖ 05.09 kl. 11.00: Högmässa i S:t
Görans kyrka, även livestreaming på
församlingens Facebooksida.
TO 09.09 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t
Görans kyrka.
TO 09.09 kl. 12.00: Sopplunch i församlingshemmet. Pris: 5€/pensionärer,
7€/ övriga.

JOMALA Söndagsskola

Familjesöndagsskola
Fundera - fixa - fika. Kom med ditt
barn eller barnbarn för att fundera och
göra något praktiskt över en bibeltext.
Första gången funderar vi på vem Jesus
var. Skilda diskussioner för barnen och
de vuxna. Vid behov delar vi även upp
barnen i åldersgrupper. Passar för barn
från ca 5 år. Kvällen avslutas med gemensamt fika. Ledare Laura Serell och
Sonja Winé.
Onsdag 15.9 kl. 18–19.30 i Barn- och
ungdomsutrymmet i Olofsgården.
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SÖ 12.09 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans kyrka.
SÖ 12.09 kl. 15.00: Sinnesromässa i S:t
Görans kyrka. Kaffeservering i församlingshemmet.
TO 16.09 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t
Görans kyrka.
TO 17.09 kl. 12.00: Sopplunch i församlingshemmet. Pris: 5€/pensionärer, 7€/
övriga.
Kyrktaxi till Gudstjänst: tfn 018-19500.

KOLU M N E N
FOTO: JOAKIM HOLMSTRÖM

Barn och unga
Sjung och gung för barn ca. 0-4 år:
Torsdagar kl. 9-11, sångstund 9.30. Start
9.9
Tisdagsklubben åk. 1-4: tisdagar kl. 1819.30. Start 7.9
Klubb på Frideborg åk. 1-3: torsdagar
kl. 18-19.30. Start 2.9
Barn- och ungdomskörer
Tonikan åk. 1-2: tisdagar kl. 14-15. Start
7.9
Kvinten åk. 1-4: onsdagar kl. 13-14 i
Södersunda skola. Start 8.9
Dominanten åk. 3-4: torsdagar kl. 1415. Start 9.9
Jomala Joy åk. 5-9: torsdagar kl. 1516.15. Start 9.9
Vuxenkörer
S:t Olofs kyrkokör torsdagar 19.00. Start
9.9 kl. 18.30 med kaffe.
Övrig verksamhet
Missionssyföreningen: tisdagar kl.
12.30. Start 7.9
Café Turné: måndag 6.9 kl. 13.30 vid
Bea’s café (Strandslingan 22, 22130
Gottby)
Helgmålsvesper: lördag 11.9 kl. 18.30
Gudstjänstgruppstart: söndag 12.9 efter
högmässan
Bokcirkel: onsdag 15.9 kl. 14-15.30 (vi
diskuterar boken Det händer när du vilar av Tomas Sjödin)
Gregoriansk sång varannan måndag:
(jämn vecka) kl. 19 i kyrkan.

SUND-VÅRDÖ

Söndag 3.9 kl. 11.00: Högmässa i Sunds
kyrka. Inskrivning av nya konfirmander.
Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund,
Kati Juntunen.
Måndag 6.9 kl. 14.30-16.00: Kyrkis i
Sunds församlingshem. Skjuts från skolan till församlingshemmet med retur
efteråt. Mellanmål serveras. Anmälan till
Kia Mansén, tfn 0400 944 841.
Onsdag 8.9 kl. 13.00 - 16.30: Kyrkis i
Vårdö församlingshem. 13.00 - 14.30
för åk 1-2, 15.00 - 16.30 för åk 3-6. Kia
hämtar barnen från skolan och går med
dem till församlingshemmet. Mellanmål
serveras. Anmälan till Kia, tfn 0400
944 841.
Söndag 12.9 kl. 11.00: Högmässa i
Vårdö kyrka. Ingemar Johansson, Jenni
Karlsson.
Med reservation för ändringar.
https://www.sund-vardoforsamling.fi

HAMMARLAND

Lö 4.9 kl.18: Helgmålsbön i Eckerö,
Benny Andersson, Catherine Frisk
Grönberg
Sö 5.9 kl. 11: Högmässa i Hammarland,
Benny Andersson, Catherine Frisk
Grönberg
Lö 11.9 kl. 18: Helgmålsbön i Hammarland, Jean Banyanga, Benny Andersson,
Catherine Frisk Grönberg
Sö 12.9 kl.11: Högmässa i Eckerö, Jean
Banyanga, Benny Andersson, Catherine
Frisk Grönberg

KATARINA GÄDDNÄS

Det hänger på
relationerna
VAD ÄR DET som gör en församling till församling?!
Inte är det förvaltningen, verksamheten, fastigheterna.
Det är relationerna, den gemensamma bönen, mässan.
Jag har tänkt mycket på det här de senaste veckorna.
Jag ska byta tjänst, efter tre år som församlingspastor
i Mariehamn blev jag erbjuden ett vikariat som tf kyrkoherde i Lemland-Lumparlands församling. Det känns
fint att ha fått det förtroendet, dessutom med löfte om
att jag efter nio månader får komma tillbaka hem till
Mariehamn. Det ska bli både roligt och spännande, ändå känner jag ett stråk av vemod över att lämna det som
nu börjat kännas tryggt och oerhört kärt: församlingsbor, medarbetare, sjukhusets personal och patienter. Vi
är våra relationer och nu står jag inför utmaningen att
skapa en massa nya på relativt kort tid.

»Kyrkan är inte ett ställe där
vi hjälper andra. Kyrkan är
gemenskap där vi hjälper
varandra.«
JAG TROR ATT vår framtid som kyrka handlar om hur
vi klarar av att skapa relationer, bygga gemenskaper.
Gemenskap som är något annat än den där lilla hälsningsnicken i söndagens högmässa. Vi är delar av Kristi kropp, varken mer eller mindre. Vi är kallade att vara
Kristi ansikte och händer. Jag tror det är svårt, nej, jag
tror det är omöjligt att vara kristen på egen hand. Vi behöver varandra. Vi är utrustade med gåvor som Gud har
tänkt att ska tas i bruk. Vi behöver få känna oss sedda
och älskade, men också behövda. Kyrkan är inte ett ställe där vi hjälper andra. Kyrkan är gemenskap där vi hjälper varandra.
Vi kan inte bara stå i våra kyrkor och ropa kom! Vi måste gå ut och möta människor, lyssna till deras frågor och
samtala om det som bränner och skaver. Hur skapar vi
möjlighet till de mötena och de samtalen?

Katarina Gäddnäs är tf kyrkoherde i LemlandLumparlands församling.
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ÅBOLAND-ÅLAND
Liten insats,
stor skillnad
Cita Nylund tog initiativ till
att starta en bönetråd på
Facebook. Varje vecka samlas gruppmedlemmarna på
sitt håll och ger av sin bönetid åt andra. – Det är ganska
stort fast det är litet.
TEXT: SOFIA TORVALDS

MARIEHAMN Facebook-gruppen Sinnesro
på Åland startades i tiden av aktiva lekmän
i Mariehamns församling. För drygt ett år
sedan föddes en virtuell bönegrupp inom
ramen för sinnesrogruppen.
– Redan före pandemin talade jag och
Angela Sjöberg, som är en av sinnesrogruppens administratörer, om att det finns ett
uppdämt behov att få utlopp för sin andlighet. Vi jobbade båda med yrkesverksamma människor och märkte hur svårt det var
att få rum för andlighet i sin vardag, berättar Cita Nylund, som lanserade idén med
den virtuella bönegruppen.
Behovet av ett andligt sammanhang blev
extra tydligt när pandemin svepte över
landet.
– De vanliga verksamhetsformerna försvann. Den vanliga gemenskapen vid gudstjänster och
andakter och i körer fanns inte
längre.
Cita Nylund har en bekant på
Island som för många år sedan
bjöd in henne till en bönegrupp
på Messenger. Ett tiotal personer
turades om med att skriva förböner,
och sedan läste alla upp dem för sig själva men ändå tillsammans.
– Jag tyckte det var en god idé och ville
testa den på Åland.

Att få av någons tid
Den första bönetråden lades ut den 24 juni ifjol. Varje onsdag lägger antingen Cita Nylund eller någon annan av administratörerna ut veckans bönetråd. I den får
sinnesrogruppens medlemmar be om förböner för sig själva eller andra, men man
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Bönetråden
har blivit
viktig för
många,
berättar
Cita Nylund.
FOTO: PRIVAT

får också sända ett privat meddelande till någon av administratörerna,
som sedan formulerar förbönen så
att ingen blir igenkänd.
– Varje torsdag vid sextiden
lägger den som startat tråden
ut en förbön. Man kan läsa den
just då eller i efterhand. När man
läst bönen får man gärna kommentera ett ”amen” eller dylikt
för att visa att ingen är ensam om
att be, att vi är många.
Det hela är kravlöst och inte så
märkvärdigt, men bönetråden har blivit viktig för många.
– Människor har kontaktat oss och berättat hur viktigt det varit för dem att bli
omfattade av bönen. Att det finns någon
som sitter hemma hos sig och tänker på
dem. Det är en liten insats som gör en stor
skillnad.
Det är kanske extra viktigt i ett samhälle där det känns att många har bråttom.
– Det är fint att få ta av någons tid. Någon

ger av sin tid för att be för någon okänd. Det
finns människor som av omtanke och välvilja sätter sig ner och ber för andra.
Först, när tråden startade, undrade Cita Nylund om uppgiften var hennes. Skulle hon leda en bönegrupp?

»Det är fint att få ta
av någons tid.«
– Sedan tänkte jag att kanske det är just
det här som jag kan bidra med.
– Man blir förvånad över hur lite som
krävs för att känna gemenskap. Det här
gör vi tillsammans! Det är ganska stort fast
det är litet.

Vill du vara med i gruppen Sinnesro på
Åland och delta i bönetråden? Du är välkommen! Gruppen är öppen för alla, inte
bara för dem som bor på Åland. Leta fram
”Sinnesro på Åland” på Facebook och gå
med.
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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,
tfn 040 831 6788. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna.

”Sot och aska
dämpar alla ljud”
– Efter en brand är skogen kusligt tyst,
inget hörs förutom någon gren som
knäcks. Linus Stråhlman var med i
släckningsarbetet vid skogsbranden i
Kalajoki.
TEXT: ULRIKA HANSSON
BORGÅ Till vardags jobbar Linus Stråhlman som notarie vid domkapitlet i Borgå
stift. På sin fritid gör han något helt an
nat, han är nämligen gruppchef i Tolkis
frivilliga brandkår. I slutet av juli fylldes
nyhetsflödet av inslag om en skogsbrand i
Kalajoki, den största skogsbranden i Fin
land på femtio år. Räddningsverk och fri
villiga brandkårer från hela landet deltog
i släckningsarbetet.
– Det hade lugnat sig lite när vi anlände.
Min grupp vaktade ett område som var cir
ka en halv kilometer gånger en kilometer
stort. Det var en sektor där det inte brann
längre. Men branden far neråt i marken,
till en halv meters djup eller mer, där den
pyr långsamt. Vi patrullerade och såg till
att inga härdar flammade upp.
Räddningspersonalen knuffade också
till trädstammar för att se om de stod sta
digt eller om rotverket brunnit upp.
– Efter en brand är skogen kusligt tyst.
Du ser inga löv och inget hörs, förutom nå
gon gren som knäcks. Sot och aska däm
par alla ljud. Det luktar surt och bränt. Allt
går i monotona grå och bruna toner. Och
så täcks allt av en tjock svart sörja, som
fastnar under skorna och på handskarna.
Det är torv som brunnit och blandats med
sot och vatten.
För människor kan en skogsbrand vara
katastrofal ekonomiskt sett, men för sko
gen är den en del av levnadscykeln.
– Bara några timmar efter branden kan
man höra fågelkvitter igen, och myror
kommer upp till ytan och börjar jobba på.
Linus Stråhlman tycker att att all logis
tik fungerade väldigt bra i Kalajoki, allt
från inkvartering av räddningsmanskapet
till vattentillförsel. Cirka hundra personer
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En skogsbrand lämnar
ett öde landskap efter
sig, men är
ändå en del
av skogens
levnadscykel,
konstaterar
Linus
Stråhlman.
FOTO: PRIVAT

jobbade samtidigt på det 227 hektar sto
ra området som brann. Merparten av den
skog som brann är församlingens egendom.
– Vi hade savolaxare på ena sidan om oss
och folk från Birkaland på andra.
– Tankbilar körde skytteltrafik mellan
tankställen och branden. Där vi patrulle
rade hade en slang på 110 millimeter i dia
meter, som ger släckningsvatten, lagts ut
kring hela området. Det är krävande att
dra ut en stor och otymplig slang kilome
tervis i skogen.

»Bara
några
timmar
efter
branden
kan man
höra fåKrävs det mod för att delta i räddningsgelkvitter arbete?
igen.«
– Både ja och nej. Vi har vårt gäng och övar

en gång i veckan året runt, har kurser och
utbildade chefer. När larmet går är adrena
linkicken så stor att man går in i ett tun
neltänk, det flyter på. Efteråt kanske man
stannar upp och tänker vad man varit med
om. Alla upplever rädsla i något skede.
Har din tro betydelse i räddningsarbetet?
– Jag har gått igenom vad jag tror på, är så
att säga på det klara med mitt inre och mitt
tankeliv när jag möter svåra saker. Jag har
en tillit till något större, också i en speci
ellt svår situation där människors liv kan
ske blir förstörda. Bönen kan vara ett boll
plank och ett sätt att processa det hela på.
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BORGÅ

Lö 4.9 kl. 12.30: Tvåspråkig gudstjänst i samband
med Kullo byadag. Wilman, Tollander.
Sö 5.9 kl. 10: Gudstjänst i Svartbäck-Spjutsunds
skärgårdskyrka, Wilman, Tollander
Kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan, välsignelse av
hjälpledare, Eisentraut-Söderström, Wilman, Söderström
Må 6.9 kl. 9.15 -11.30: Babyträff i Domprostgårdens klubbrum, Sussi Hindsberg.
kl. 10: Motion och mission; Motionspromenad i
sällskap. Kom med! Ring Sanna tfn 040 528 6577,
för mera info.
Kl. 14-16: Babymassage i Domprostgårdens
klubbrum, Hindsberg. Anmäl dig till susanne.hindsberg@evl.fi.
Ti 7.9 kl. 12: Andakt med lunch i församlingshemmet, Lundagatan 5. För pensionärer, lunchpris 7,50
€, och arbetssökande lunchpris 2 €.
On 8.9 och 9.9 kl. 10-13: Café Ankaret öppnar i
svenska församlingshemmet, Runebergsg. 24.
Kom in på en kopp kaffe, läs dagens tidningar, prata med värdinnorna och titta på utställningen ”I vår
Herres hage” av Else-Maj Kullberg.
On 8.9 kl.10.30 Tjejträffen, pensionerade dagklubbsledare träffas i musikrummet i församlingshemmet, Sanna Lindström, tel. 040 528 6577.
To 9.9 kl.9-11.30: Baby och knatterytmik leds av
Jenna Romberg och samlas i Domprostgårdens
soffrum på torsdagar 9.9–2.12 (höstlov 21.10). Anmälan till Borgå Medborgarinstitut öppnar 19.8 kl.
10. Avgift 10 €.
Samtidigt familjecafé med Jenni Antila.
Lö 11.9 kl. 10-14: FadderKul på Domprostgårdens
gård. 2-språkigt evenemang för faddrar med fadderbarn, kl. 10-12 under skolåldern och kl. 12-14
i skolåldern. Uppgiftsbana, konsert med Sås och
Kopp, servering mm. Avgift: 2 €/ person. De anmälda får mera info per epost. Förhandsanmälning
före 5.9 till tuija.wilman@evl.fi
Sö 12.9 kl. 10 Gudstjänst i S:t Olofs, Pellinge, Ståhlberg, Tollander.
Kl. 12.15: Festmässa på teckenspråk och svenska
strömmas. Maria Lindberg, Rebecka Stråhlman,
teckenspråkstolk, Wilman, Hätönen och frivilliga.
Kyrkkaffe I Brobacksstugan.
Må 13.9 kl. 10: Motion och mission; Motionspromenad i sällskap. Kom med! Ring Sanna tfn 040
528 6577, för mera info.
KL. 14: Baby massage i Domprostgården i

klubbrummet, Hindsberg
Kl. 17.30-19: Mammaträff för dig som väntar sitt första barn, med Sussi Hindsberg. Anmäl dig till susanne.hindsberg@evl.fi. Följande träffar är 11.10, 15.11.
kl. 13-14.30: Sjömansmissionskretsen samlas i
Café Ankaret, Göta Ekberg 040 737 5323.
Ti 7.9 kl. 12: Andakt med lunch i församlingshemmet, Lundagatan 5. För pensionärer, lunchpris
7,50 €, och arbetssökande lunchpris 2 €.
On 15.9 och 16.9 kl. 10-13: Café Ankaret öppet
Kl. 13.30-15 Mariakretsen samlas i Café Ankaret,
frivillig ledare Inge Blom
Kl. 17: Missions o bibelkväll i Café Ankaret, svenska
församlingshemmet, Lindström
To 16.9 kl.9-11.30: Baby och knatterytmik leds
av Jenna Romberg och samlas i Domprostgårdens
soffrum på torsdagar 9.9–2.12 (höstlov 21.10).
Anmälan till Borgå Medborgarinstitut öppnar 19.8
kl. 10. Avgift 10 €. Samtidigt familjecafè med Jenni
Antila.

SIBBO

Mer information: på Sibbo svenska församlings
hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi
På grund av osäkerheten gällande cororonarestriktioner kan det ske ändringar i evenemang
och i grupper. Mer information på Sibbo svenska
församlings hemsida www.sibbosvenskaforsam-

ling.fi.
Sö 5.9 kl. 12: Högmässa i Sibbo kyrka. Folkvisemässa som bygger på kända melodier. Strömmas i
Youtubekanalen Kirkko Sipoossa – Kyrkan i Sibbo.
Länk på hemsidan, Facebook och Instagram.
Må 6.9 kl. 9.30: KakaoClubben i Söderkulla kyrkas
klubbutrymme. Terminsstart. Med Isabella Munck
och Karin Åstrand.
Må 6.9 kl. 13: KakaoClubben i Kyrkoby församlingshem. Terminsstart. Munck, Åstrand.
Ti 7.9 kl. 18: Bibelstudium i Söderkulla kyrka. En ny
serie med bibelstudium inleds tillsammans med
Stefan Djupsjöbacka.
To 9.9 kl. 18.30: Kvinnor mitt i livet. En samtalsgrupp för kvinnor i alla åldrar i Prästgården. Med
Katja Korpi.
Lö 11.9 kl. 13: Gå ett yrke till en kvinna vid Söderkulla kyrka. Anmälan kl. 12.30. Uppvärmning med
Sipoon Syke. Två rutter lämpade att gå med barnvagn, den längre är ca 5 km.
Sö 12.9 kl. 12: Högmässa i Sibbo kyrka. Start för
temaveckan Goda val.
Må 13.9 kl. 7: Morgonandakt i Sibbo kyrka. Morgonmål. Temaveckan Goda val.
Må 13.9 kl. 13: Pensionärsutfärd till Nilsas. Buss
från Södra Sibbo: Gesterby vägskäl kl. 12.30 - Söderkulla gård 12.35 - Linda 12.40 – Box-- Nilsas.
Anmälan via församlingens hemsida eller direkt

BORGÅ Väntan

SIBBO Nya perspektiv

Mammaträff

Bibelstudium i
Söderkulla

Mammaträff för dig som väntar ditt första barn!
I september startar en grupp i Domprostgården för gravida kvinnor som väntar sitt
första barn.
I gruppen får man samtala och dela sina
tankar om väntetiden och att bli mamma.
Vi gör också avslappningsövningar och äter något smått tillsammans.
Gruppen, som leds av Sussi Hindsberg, träffas: 13.9, 11.10, 15.11 och 13.12
kl. 17:30-ca 19. Du får välja hur länge du vill stanna.
Begränsat antal deltagare. Anmälning fr.o.m. 12.8 till Susanne ”Sussi”
Hindsberg, susanne.hindsberg@evl.fi.
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Stefan Djupsjöbacka håller under
hösten en serie kvällar med bibelstudium i Söderkulla kyrka.
– Det är ett sätt att öppna upp ett
nytt perspektiv på Bibeln, vad den
innehåller, vad det betyder och hur
den ska läsas, säger Djupsjöbacka.
Bibelstudiet inleds den 7 september kl. 18. Ingen förhandsanmälan.
Välkommen med!
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till diakon Sara George 050 566 3691. Gäst från
Marthakransen. Temaveckan Goda val.
Ti 14.9 kl. 13: Pensionärsutfärd till Nilsas. Buss från
Norra Sibbo: Haléns hållplats kl.12.00. S-Paipis
12.10-Mixvägen/Storbondsvägen via Nickbyvägen
12.20 - Församlingshemmet 12.30 - Nilsas. Gäst från
Marthakransen. Anmälan: se info om måndagens utfärd.
Ti 14.9 kl. 19: Min kropp, mitt tempel i Söderkulla kyrka. Stretchning, bön och avslappning. Ta med egen
jumpamatta och vattenflaska. Med Sara George.
On 15.9 kl. 12: Orgellunch i Sibbo kyrka. En stund av
orgelmusik följd av sopplunch, kaffe och tilltugg. Ta
gärna med egna kärl och bestick. Temaveckan Goda
val. OBS: ingen 8-euroslunch 15.9!
Fr 17.9 kl. 19: Musikafton i Sibbo kyrka. Sarina
Kettunen och husbandet Good choice, stråktrion NOX.
Talkshow om veckans tematik. Temaveckan Goda val.
Sö 19.9 kl. 12: Högmässa i Sibbo kyrka. Furahakören
deltar. Temaveckan Goda val.

VANDA

SÖ 5.9 kl. 10 Högmässa, Helsinge kyrka S:t Lars, K.
Willis, A. Ekberg
SÖ 12.9 kl. 10 Högmässa, Helsinge kyrka S:t Lars, A.
Paavola, A. Ekberg
TI 14.9 kl. 13 S:t Martins krets, Virtakyrkan i Myrbacka,
Råtorpsvägen 8
Kaffe med dopp, andakt och samtal, diakonin deltar.
Högmässorna från Helsinge kyrka S:t Lars strömmas via församlingens YouTube kanal.
ViAnda – kören inleder sina övningar på onsdagar på
Helsinggård, Konungsvägen 2 i Dickursby.
Nya sångare hjärtligt välkomna! Info: Anders Ekberg,
tfn 0503107096, anders.ekberg@evl.fi
Ungdomskvällarna startar igen onsdag 15.9 kl. 18-20.
Kontakta Jona Granlund för mera info, jona.granlund@
evl.fi
Kursen Ekonomi i vardagen är en kurs som strävar till
att hjälpa oss ha bättre koll på vår vardagsekonomi.
Träff en gång i månaden kl. 12.30 följande måndagar:27.9, 18.10 och 22.10.
Vi börjar med gratis lunch. Anmäl dig till Heidi Salminen 0503301828.
Med förbehåll för ändringar och annulleringar i programmet p.g.a. pandemin.
Kansliets öppettider september-december är må-fre kl.
9-12 , tfn 09-8306 262, e-post: vandasvenska@evl.fi.
Prästdejour enligt överenskommelse. Diakonin har
öppen mottagning torsdagar kl. 10-11.30.

VANDA Engelska

The Message –
bibelstudiegrupp
Välkommen med i vår bibelstudiegrupp på
engelska! Vi fördjupar oss i Eugene Petersons fria översättning av Bibeln och diskuterar den på engelska.
”The Message” är skriven på vardagligt
språk och den är lätt att förstå.
Gruppen samlas i Dickursby kyrka, Stationsvägen 12, sista torsdagen i månaden; 30.9, 28.10, 25.11 kl 14-16.
Under varje samling har vi kaffeservering. Vi studerar bibeln, ber och
dessutom diskuterar vi dagens tema. Anmäl dig senast 24.9 till Heidi
Salminen 050 330 1828.
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KOLU M N E N

IRINA LEMBERG

Min vän
HENNES ANSIKTE berättar om smärta och uppgivenhet.
Hon kom till Finland för sex år sedan. Då trodde hon att al
la hennes barn dött under ett bombardemang. Några år se
nare fick hon veta att de lever. Idag har några av dem åter
förenats med henne. Kvar i hemlandet bor ännu några av
barnen med familjer. De lever under mycket dåliga förhål
landen. Infrastrukturen i byar och städer är sönderbombad.
De har el några timmar i veckan. Det finns knappt om mat.
HON ÄR själv sjuk nu och hennes planer på utbildning och
jobb får vänta. Vi har känt varandra i fyra år. Hon har under
åren fått ett nätverk av vänner. Hon är generös och gästvän
lig. Hon är tacksam för den hjälp hon får via vårt sociala sys
tem. Hon har blivit kristen.
Men ändå kvarstår det faktum att hon fortfarande lever i
en tärande situation.

»Då konturerna av levande
människor växer fram blir
åsikterna färre och mindre
tvärsäkra.«
VI SOM bor i trygga förhållanden utan krig kan inte förstå
vad det innebär att vara på flykt. I nyheterna de senaste veck
orna har bilderna på flyende afghaner flimrat förbi. Ännu en
humanitär katastrof med människor som du och jag.
I vårt land diskuteras om vi ska ta emot människor på flykt,
om vi ska ge möjlighet till familjeåterförening, på vilka grunder
vi ska ge asyl och så vidare. Det är lätt att ha åsikter så länge
man inte känner människorna bakom siffrorna. Då konturer
na av levande människor växer fram blir åsikterna färre och
mindre tvärsäkra. Då väcks i bästa fall nästankärleken i oss.

Irina Lemberg är diakoniarbetare i Borgå svenska
domkyrkoförsamling.
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Sibbo svenska församling är en arbetsplats som det känns lätt att stiga in i varje morgon, säger kyrkoherde Camilla Ekholm. FOTO: MIKAEL GRÖNROOS

”Jag är en bilbedjare”
Camilla Ekholm som är kyrkoherde
i Sibbo har valt att se hoppfullt på
hösten. Och pandemin har lärt henne
några mycket viktiga saker.
TEXT: ULRIKA HANSSON
Du hann vara kyrkoherde i tre månader innan pandemin slog till, hur har
det format dig och ditt jobb?
– Flera planer blev pausade innan jag rik
tigt hann bli varm i kläderna. För en otålig
människa har det inte varit det lättaste. Å
andra sidan har pandemin varit en god lä
rare i hur inkluderande, tydlig, lyhörd och
öppen jag ska vara i min kommunikation.
När jag tycker jag är öppen, behöver jag va
ra ännu öppnare.
– Tillit föder kreativitet. Jag har fått se
hur känslorna gått upp och ner för oss alla
men hur vi turvis sporrat och peppat var
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»Vi
behöver
andas
tillhörighet.«

andra i arbetslaget och jag har också fått
se hur församlingsbor ställt upp för varan
dra. Och jag har förstått hur otroligt vär
defull den fysiska gemenskapen är. Aldrig
vill jag att någon ska komma in i en kyr
ka och känna sig utanför. Vi behöver an
das tillhörighet och inkluderande även ef
ter pandemin.
Hur ser du på höstens verksamhet?
– Jag har valt att se hoppfullt på höstens
verksamhet. Vi startar upp allt enligt det
vi planerat men delvis i mindre grupper ef
tersom restriktionerna kräver det. Mycket
måste vi tänka om med, men vi har gått in
för att göra allt vi kan inom myndigheternas
gränser för att öppna upp på ett tryggt sätt.
Vad gör du själv när livet känns för stres�sigt eller ovisst?
– Jag är en bilbedjare. Jag pendlar till och
från jobbet och den sträckan är min egen
tid mellan jobb och familj. I bilen ber jag
högt, lyssnar på musik på hög volym, sjung
er högt och nollar mig själv.
– Jag rör också mycket på mig och lyss
nar på ljudböcker, det är avkoppling för
mig. I de stunder då allt stormar hårt om
kring mig är det personer med lyssnande

öron och stora hjärtan som bär mig. Jag är
tacksam över att jag har sådana i mitt liv.
Hurdan är Sibbo församling?
– Sibbo svenska församling är en arbets
plats som det känns lätt att stiga in i var
je morgon. Det beror på att det är en ar
betsgemenskap som är varm och fylld av
skratt och en församling som ger av sig
själv. Många ställer upp, bjuder till, delar
med sig, bryr sig om, ber och uppmuntrar.
Vad tror du är viktigt att satsa på för att
Sibboborna ska uppleva sin församling
som relevant nu och i framtiden?
– Att lyssna in; hela tiden fråga oss om vi
gör rätt saker, för vem vi gör det och hur vi
gör det. Vi måste ha högt i tak utan att för
lora substans och djup, och visa i ord och
handling att våra gudstjänster är försam
lingens gemensamma fest som vi skapar
tillsammans och firar tillsammans. Ing
en ska någonsin behöva känna att den in
te blir sedd eller accepterad då den kom
mer till kyrkan.
– Församlingen behöver också alltmer fin
nas där människor är och det genom att till
exempel pricka in de händelser i kommu
nen där vi vet att många människor rör sig.
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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.

Han vill göra
en insats

Jan-Erik Ravals
Gör: Föreningsaktiv, pensionerad banktjänsteman
Intressen: Jakt och fiske, skogsarbete
Familj: Fru, två utflugna barn,
tre barnbarn
Korsnäspärlor för besökare?
”Museiområdet och kyrkan, gruvområdet med
naturstigen – och så skärgården!”

– Vi har inte råd att vara negativa
i Korsnäs! säger Jan-Erik Ravals.
Han är en Korsnäsbo med många
järn i elden.
TEXT: PIAN WISTBACKA
KORSNÄS På en liten ort behöver siktet hela tiden vara inställt på framtiden.
– Företagsamheten är vår styrka, men
jag skulle gärna se att fler människor bosatte sig i Korsnäs, säger Jan-Erik Ravals.
– Det är något vi måste jobba med här –
att folk stannar kvar och att företagen utvecklas så att det finns arbetsplatser. Vi
har fina företag här, men gärna skulle det
få etableras flera.
Själv har han en bakgrund inom bankvärlden och hann jobba i 40 år som banktjänsteman. Efter pensioneringen har han
fortsatt med bokförings- och notariatuppdrag inom sitt eget företag. Dessutom är
han aktiv i många olika sammanhang på
orten.
– Ska jag räkna upp allihop? säger han
och skrattar till när han får frågan vilka
föreningar han är engagerad i.
Det är en diger samling. För tillfället
är han aktiv bland annat som kassör för
prästgårdsmuseet, jaktföreningen och
bysamfälligheten. Han är också engagerad i Skogsvårdsföreningen Österbotten,
Andelslaget Solrutten, som arbetar med
att hålla farlederna i skick från Karleby
till Sideby, och i Malax-Korsnäs hjärtförening.
– När jag deltar vill jag inte bara vara
med, utan jag vill verkligen göra en insats,
säger han om sitt engagemang.

Jan-Erik
Ravals vid
prästgårdsmuseet i
Korsnäs.
FOTO: PRIVAT

”Bra med nytänkande”
Jan-Erik Ravals har också gjort en långvarig insats som förtroendevald i församlingen. Det blev hela 32 år.
– Jag kom med redan i början av 1970-talet, när jag blev invald i kyrkorådet och blev
ordförande i ekonomisektionen. Det hände en hel del under de åren.
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»Det är
viktigt
att nya
kommer
med.«

Bland annat renoverades kyrkan och
målades in- och utvändigt. Kyrkbänkarna
byttes ut och placerades glesare, och värmesystemet byttes. Församlingens samlingshus Strandhyddan i Molpe byggdes.
– Det var hela tiden något på gång. Mycket föll på min lott att övervaka och följa
med.
Numera har han stigit av som förtroendevald.
– Det är viktigt att nya människor kommer med, och det är alltid bra med lite nytänkande! Vi har duktiga förtroendevalda
både i kyrkofullmäktige och kyrkorådet.
Han ger gärna en handräckning i försam-

lingen när det finns behov för det.
– Min fru och jag brukar ställa upp med
kaffekokning och servering, och så brukar
vi vara kyrkvärdar när det behövs. Om vi
skulle få med mera män i kyrkokören skulle jag gärna delta i den.
En verksamhet som han tycker är särskilt viktig är scoutverksamheten.
– Ungdomarna är lite vilsna idag. Scoutkåren, som sköts i samarbete med församlingen, har gjort ett väldigt bra jobb. Jag
tror att det har varit viktigt för de ungdomar som har varit med att få växa upp med
scouterna. Jag hoppas att den får en fortsättning.
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NÄRPES PROSTERI

MALAX Inkluderande mässa

KORSNÄS

Mässa med Alla

Sö. 5.9. kl. 11: Högmässa, Heikkilä, Granholm
Sö 12.9. kl. 11: Gudstjänst, Heikkilä, Granholm
Byasamlingar varannan vecka till förmån för missionen. Vi samlas först för samling inomhus och
därefter möjlighet till gemensam promenad i egen
takt. Start 6.9 (jämn vecka). Jämna veckor kl.
09.30-11.00: Kyrkbyn på måndagar, Korsbäck på
torsdagar. Ojämna veckor: Molpe (bönehus)
måndagar kl. 13.30-15.00, Harrström torsdagar kl.
09.30-11.00 (fiskehamens samlingshus).
Vänstugan i församlingshemmet start 6.9 kl. 1314.30, varannan vecka. Samling i trevligt sällskap,
kaffe och diskussion. Den som vill får ta med
sticksömmen eller annat handarbete!
Barnkör för barn i åk 1-6 torsdagar 9.9 kl. 18.00 i
församlingshemmet. Ledare Deseré Granholm.
Kara-och kvinnosamling fredag 17.9, mera info i
nästa KP.
Silvergruppsträffarna inleds onsdag 29.9 kl.13.00.
Gäst Leif Eriksson.

KRISTINESTAD

www.kristinestadssvenskaforsamling.fi
Sö 5.9 kl. 10: Högmässa i Lappfjärds kyrka. Engström, Martikainen.
Sö 5.9 kl. 12: Strömmad högmässa i Krs kyrka.
Martikainen, Engström.
On 8.9 kl. 19: Konsert i Krs kyrka. Konsert med
orgelmusik, Keijo Vättö, orgel, Anna Karin Martikainen, sång.
Sö 12.9 kl. 12: Gudstjänst i Krs kyrka. Norrback
Daniel, Vättö Keijo
Sö 12.9 kl. 15: Högmässa i Sideby kyrka. Norrback
Daniel, Vättö Keijo.
On 15.9 kl. 19: Glädjedropparnas sångövningar
startar i Sideby kyrka. Välkommen med!
To 16.9 kl. 11.30: Pensionärssamling i Sideby kyrka.
För transport ring 0400-763325 dagen före.

Korsholms prosteri ordnar Mässa med
Alla i Malax församling tillsammans
med Claus Terlinden, omsorgspräst i
Borgå stift, 12.9 kl. 11.00.
Mässa med Alla är inkluderande och
lätt att förstå. Omsorgsprästen använder tecken som stöd som hjälpmedel under hela mässan och därför
är mässan lätt att ta till sig för alla. Även vid psalmerna används
stödtecken. Mässan är en nattvardsmässa och speciellt riktad till
personer med olika funktionsnedsättningar, men passar för alla.
Vi tar hänsyn till det rådande coronaläget och
använder munskydd inne i kyrkan. Vi beaktar
säkerhetsavstånd och använder handdesinfektionsmedel, som finns att tillgå i kyrkan.

Alla är varmt välkomna att ta del av en annorlunda mässa i Malax kyrka, hälsar Korsholms
prosteri, prosteriets diakoniarbetare och Malax församling.

KRISTINESTAD Musik

Orgelkonsert
Orgeln i Kristinestads kyrka har
putsats och stämts. En orgelkonsert hålls för att fira detta onsdag 8 september kl. 19.
Svenska och finska församlingens kantorer medverkar: Keijo
Vättö orgel, Anna Karin Martikainen solosång.

PETALAX-BERGÖ Kör

MALAX Vandra

Kyrkokörerna
startar

Pilgrimsvandring

Nu är det terminsstart för kyrkokörerna! Bergö kyrkokör startar
onsdag 22 september kl. 18, och
Petalax kyrkokör övar torsdag 23
september kl. 18.30.
Välkommen med!
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Lördag 11 september ordnas en pilgrimsvandring med Frank Isaksson.
Vi startar från kyrkan kl. 14 och går en
vandring på cirka 4 km.
Välkomna med!
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NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes:
OBS! Samtalsgrupp för att upprätthålla
nykterheten. Start 7.9 vid Café Albert
kl. 14–16. Förhandsanmälan med SMS
senast 3.9 till missbrukarkoordinator
Camilla Sten: 050 4349730 el. diakon
Birgitta Lillbäck Engström: 050 3864565.
Åtta deltagare ryms med, välkommen!
Lö 4.9 kl. 18: Aftonmusik i S:ta Maria
kyrka. Erica Nygård, Ann-Louise Vägar,
Dan Lönnqvist.
Sö 5.9 kl. 12: Gudstjänst. Ingvesgård,
Lindén-Liljehage.
Sö 12.9 kl. 12: Gudstjänst. Jakobsson,
Heikkilä.
Ti 14.9 kl. 10: Karasamling i församlingshemmet. Blomberg.
Övermark:
Sö 5.9 kl. 10: Gudstjänst. Jakobsson,
Heikkilä.
Pörtom:
Sö 12.9 kl. 10: Gudstjänst. Sundqvist,
Granholm.
Ons 15.9 kl. 13: Karasamling i församlingshemmet. Blomberg.

KORSHOLMS
PROSTERI
BERGÖ

Sö 5.9 kl. 14: Högmässa med konfirmation. Begränsat antal platser i kyrkan,
mässan filmas.
Sö 12.9 kl. 14: Gudstjänst, Isaksson, Lax.
Sö 19.9 kl. 14: Familjemässa. Heddy
Norrgård avtackas. Servering.
On 22.9 kl. 18: Kyrkokören övar i församlingshemmet. Terminsstart!
On 22.9 kl. 18: Minior-junior i församlingshemmet. Terminsstart!

NÄRPES Välmående

Samtalsgrupp
En samtalsgrupp för att upprätthålla nykterheten startar 7 september vid Café
Albert kl. 14–16. Förhandsanmälan med
SMS senast 3 september till missbrukarkoordinator Camilla Sten: 050 4349730
eller diakon Birgitta Lillbäck Engström:
050 3864565. Åtta deltagare ryms med.

Välkommen!

MALAX

SÖ 5.9 kl. 10: Högmässa i kyrkan. Norrback, Lax.
TI 7.9 kl. 19: Diskussionsgruppen Amici
i KH. Vi diskuterar aktuellt och gammalt
inom teologi, psykologi och filosofi.
TO 9.9 kl. 13: Vi fortsätter med Motion
för Mission och stöder FMS:s insamling
till moderskapsförpackningar. Vi träffas
kl. 13.00 vid FH i Övermalax och promenerar tillsammans - enligt vars och ens
egen förmåga. Välkommen med både
tidigare och nya deltagare. Även 16.9,
23.9 och 30.9.
LÖ 11.9 kl. 14: Pilgrimsvandring med
Frank Isaksson. Vi startar från kyrkan kl
14 och går en vandring på ca 4 km. Välkomna med!
SÖ 12.9 kl. 11: Mässa för alla, med omsorgsprästen i Borgå stift, Claus Terlinden.
MÅ 13.9 kl. 18: Ekumenisk bön i KH.
TO 16.9 kl. 13: Minnescafé i KH. Arr. Österbottens Minneslots.

PETALAX

Sö 5.9 kl. 12: Högmässa. Isaksson, Brunell.
Fr 10.9 kl. 13: Fredagssamling i församlingshemmet. Isaksson, Brunell.
Sö 12.9 kl. 12: Gudstjänst, Isaksson, Lax.
Sö 19.9 kl. 11: Familjemässa i kyrkan.
Heddy Norrgård avtackas. Servering.
OBS tiden!
To 23.9 kl. 18.30: Kyrkokören övar i församlingshemmet. Terminsstart!
To 23.9 kl. 18.30: Minior-junior i ladan.
Terminsstart!

KOLU M N E N

MARKUS ENGSTRÖM

Hem, ljuva hem
”SOMMAREN ÄR kort, det mesta regnar bort.” Refrängens ord i den kända och omtyckta sången brukar korrekt beskriva vårt nordiska klimat. Men i år har solen fått mycket att säga till om där jag och min familj har vistats. Det har
regnat mycket sparsamt.
Också runtom i världen har solen sannerligen gassat.
Skräckinjagande höga temperaturer har mätts på ställen
där det inte brukat vara hett. Omfattande skogsbränder har
härjat i Europa, även i vårt land. Extremt väder åt motsatt
håll har också registrerats i sommar: plötsliga störtregn och
-floder har åstadkommit död och förstörelse i Mellaneuropa.
Helt naturligt går tankarna till vad det är som sker och
varför.
Dels är klimatet hela tiden statt i förändring. Varmare tidsperioder har alltid växlat med kallare. Dels lever vi i en syndig värld som går mot sin undergång. Guds profetiska ord
talar om naturkatastrofer som ska inträffa före slutet.
På YouTube finns intressanta och fascinerande videor om
andra planeter, främmande världar. Till exempel kan man
följa med den amerikanska upptäcktsfärden på planeten
Mars, en himlakropp som liknar öknar och torra bergstrakter på jorden. Ändå är Mars obeboelig och direkt dödlig för
oss människor, liksom alla andra kända och främmande
himlakroppar.
VÅRT RÄTTA hem på den här sidan om evigheten är jorden.
Just så har vår Gud och Skapare velat ha det. I sitt ord säger Han att Han inte skapat jorden för att vara öde utan bebodd. ( Jes. 45:18) ”Jag har inte talat i hemlighet, någonstans
i ett mörkt land. Jag har inte sagt till Jakobs avkomlingar:
’Ni ska söka mig förgäves.’ Jag är Herren, som talar sanning
och förkunnar vad som är rätt” ( Jes. 45:19).
Vi har all orsak att tacka Gud för att Han skapat denna
värld och jord just för oss människor till ett vackert och ändamålsenligt hem, som dock en dag ska ge plats för det eviga när tiden är inne.
Tills dess ska vi ha god hand om vårt jordiska hem och inte
smutsa ner det. Men vi ska också lyssna till Frälsaren, Herren Jesus, och Hans ord i tro. För enbart tack vare Honom
har vi en ljus framtid och ett osvikligt gott hopp om att en
dag få bo i världen där rättfärdighet bor.

Markus Engström är kaplan i Kristinestads svenska
församling.
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SYDÖSTERBOTTEN
Malax kyrka
Byggd: 1829 i empirestil.
Arkitekt: Charles Bassi.
Klockstapeln: 34,7 meter hög.
Den första kapellkyrkan i Malax byggdes år
1602. Senare byggdes en ny kyrka under
åren 1659–69. Den tredje, nuvarande kyrkan
byggdes år 1829 av bönder och torpare som
dagsverksarbete.

Kerstin Hägen (t.v.) är nöjd med den
nya broschyren. FOTO: PRIVAT.
Lillklockan väger 176 kg och köptes
från Stockholm år 1723. Lyran är placerad på orgelläktarens norra vägg.
FOTON: UR BROSCHYREN.

Malax kyrka
fick ny broschyr
Malax kyrka har fått en ny, bildrik broschyr.
– Broschyren är resultatet av ett bra teamarbete, säger Kerstin Hägen.
TEXT: MARIA YLÖSTALO
MALAX Kerstin Hägen har varit
med om att ta fram broschyren tillsammans med broschyrkommittén
som hon är ordförande för.
Varför ville ni göra en ny?
– Helt enkelt för att den gamla tog
slut. Den förra broschyren var nästan 20 år gammal. I den fanns bara
en interiörbild, som dessutom var
felaktig, eftersom det har gjorts restaureringar sedan bilden var tagen.
Vi beslöt att göra en ny. Vi har jobbat väldigt mycket på den.
– Nuförtiden läser i synnerhet
yngre människor hellre bilder än

18

text. Därför bestämde vi oss för att
fotografera och skriva förklarande
text till varje bild, så att också skriftskolelever orkar läsa om det som
finns i kyrkan. Anne-Mari Tornberg, en av kommittémedlemmarna, var fenomenal på layout och fotografering. Hon har tagit de flesta bilderna som ingår i broschyren.
Var det något nytt ni upptäckte
under processen?
– Jag kände nog till det mesta, det
var bara att fördjupa sig i det. Jag
är väldigt intresserad av historia,
så jag har grävt en hel del i gamla

protokoll. Vi hittade lite nya uppgifter om hur gamla föremålen är
och när de har kommit till kyrkan.
– Lyran har jag sett tidigare men
dess historia har jag inte känt till.
Det var en Malaxbo som snidade
den och skänkte den till kyrkan.
Den har flyttat runt, från bönehus
till församlingshem, men nu har
den fått komma tillbaka.
Vad är ni mest stolta över i
kyrkan?
– Jag tycker att det finaste enskilda
föremålet är krucifixet, det tilltalar mig. Det är det äldsta föremålet
som finns i kyrkan och är tillverkat på 1500-talet, kanske redan på
1400-talet. Krucifixet har troligtvis
funnits i alla de tre kyrkor som vi
har haft i Malax. Det restaurerades
för tio år sedan. Konservatorerna

»I synnerhet
yngre människor läser
hellre bild
än text.«

fick fram den ursprungliga färgen.
– Det finns väldigt mycket som
är vackert i vår kyrka som vi är
stolta över att kunna bevara. Lillklockan skaffades efter stora ofreden som tog slut 1721. Då hade kyrkan ingen klocka alls, och nästan
alla människor hade varit på flykt i
Sverige. Bondesamhället fick börja
riktigt från början. Ändå samlade
man ihop pengar till en klocka som
beställdes från Stockholm, där den
göts. Så finns de vackra ljuskronorna. De tre stora är gjorda i Malax.

På tre språk

Det återstår ännu att översätta broschyren till finska och engelska. Den
engelska versionen görs främst för
amerikanska turister som kommer
till sitt eller farfars gamla hemland.
– De f lesta är barnbarn
till den generation
som for iväg på 1920talet. På den gamla kyrkogård som finns här vid
kyrkan kan de hitta gamla
gravar som tillhör familjen.
Det är en väldigt stor upplevelse för många av dem.
MALAX KYRKA
KYRKPRESSEN NR 18 • 2.9.2021
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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.
Fredrik Kass är glad
över att så många
församlingsmedlemmar i Solf är
aktiva och ansvarstagande. FOTO:
SUSANN NABB-VORNANEN

”Församlingen
är vi alla”
Solf församling har många nya anställda; tf står det framför titlarna. Men
verksamheten är väl inte tf? Hur ser
Fredrik Kass på nuet och framtiden?
TEXT: ULRIKA HANSSON
SOLF Fredrik Kass är tf kyrkoherde i Solf
just nu. Han ansvarar för administration
och personalledning, medan församlingspastor Ruth Vesterlund är prästen på plats.
Hur ser Fredrik Kass på denna turbulenta
tid och hur hanterar han stress?
Det står tf framför de flesta titlarna i
personalen nu. Men verksamheten är
knappast tf ändå?
– Solf församling är en aktiv församling där
många medlemmar varit med och burit ansvar i långa tider. Fastän det medför sina
KYRKPRESSEN NR 18 • 2.9.2021

»Många
medlemmar har
burit
ansvar
i långa
tider.«

utmaningar när anställda byts ut finns det
en jättebra grund på de olika verksamhetsområdena. Så verksamheten är inte tf nej!
– Går man långt bak i tiden så får man
en bra påminnelse om att kyrkan inte är
de anställda utan alla vi som bär kyrkan
tillsammans.

en promenad. Jag behöver egen tid, då brukar tankarna skingras och jag inser att inte allt kretsar kring mig och mina problem.
– Jag pratar också med min fru. När det
är mycket där hemma med barn och vardagsbestyr är det viktigt att möta en vuxenblick och känna av det stödet.

Vad vill du hälsa församlingsmedlemmar och anställda?
– Just nu har det varit en lång tid med corona, och vi är inte förbi krönet än. Allt är
därför lite öppet med verksamheten. Men
jag hoppas det ska normaliseras mer och
mer i höst och framför allt under våren.
– När det kommer nya anställda finns det
möjlighet att stanna upp och fundera: Vad
vill vi göra? Alla kommer in med nya synvinklar och visioner. Samtidigt är det viktigt att inte lägga för hög press på de nya,
utan ge varandra tid för att hitta gemenskapen och se vilka vägar vi behöver gå.

Hur ser du på hösten och framtiden?
– Vaccinationerna som tar fart ger hopp.
Samtidigt har vi hela tiden tänkt: Då blir
det bättre! Jul kan vi fira normalt! Påsken
blir sig lik! Men det har kommit bakslag
hela tiden, så det är en tudelad känsla. Jag
hoppas det blir bättre, men har varit med
om att hoppet kommit på skam.
– Om man ser längre fram står hela kyrkan, Korsholms kyrkliga samfällighet och
Solfs församling inför stora utmaningar i
framtiden. Vi måste fundera på strukturer
och framförallt på församlingslivet: Hur
ska vi nå nya människor, göra församlingslivet relevant och bygga gemenskaper där
människor känner sig hemma?
– Vi får komma ihåg att församlingen är
vi alla! Det är det som ger hopp och tröst när
man funderar på hur saker ska gå. Kristus
är församlingens mitt och hopp, där kring
honom står vi.

Vad gör du själv när livet är fullt av förändringar och stress?
– Jag försöker få tid för stillhet, såsom bönestunder. Jag bor i prästgården nära kyrkan
i Kvevlax och har förmånen att kunna gå
till kyrkan och sätta mig en stund, eller ta
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Föräldra-barnträff i Smedsby fr 3.9 kl 9.30-11.
Kaffeservering utomhus, men möjlighet att gå in
(max 10 personer åt gången)
Högmässa sö 5.9 kl 11 i kyrkan. Rune Lindblom
och Ann-Christine Nordqvist-Källström. Musiken
i samarbete med YH Novias sångstuderande och
Vasa Baroque.
Konsert sö 5.9 kl 16 i Korsholms kyrka med Vasa
Baroque.
Missionssyföreningen samlas må 6.9 kl 13 i rum
Glöd i Smedsby fg.
Föräldra-barnträff i Karperö on 8.9 kl 9.30. Träff
ute men möjlighet att gå in.
Öppet hus för ungdomar to 9.9 kl 18 i ungdomsutrymmena i Gamla Vasa.
Föräldra-barnträff i Smedsby fr 10.9 kl 9.30-11
Gudstjänst sö 12.9 kl 11 i kyrkan med Mats Björklund och Susanne Westerlund. OBS! Strömmas på
församlingens FB-sida!
Högmässa sö 12.9 kl 13 i Smedsby fg med Björklund och Westerlund.
Missionssyföreningen samlas må 13.9 kl 13 i rum
Glöd i Smedsby fg.
Föräldra-barnträff i Tölby on 15.9 kl 9.30. Träff ute
men möjlighet att gå in.
Öppet hus för ungdomar to 16.9 kl 18 i ungdomsutrymmena i Gamla Vasa.
KORSHOLMS FÖRSAMLINGS MUSIKSKOLA INLEDER VERKSAMHETEN V. 36:
Minikören för 1-3-åringar, musiksalen, ons. kl.
17.15-17.45
Lilla barnkören för 4-6-åringar, musiksalen, ons.
kl. 18-18.30
Körskolan, åk 1-4, kyrkan, ons. kl. 17.30-18.10
Ungdomskören Germivox, från åk 5, Sockenstugan, to 17.30–18.30
Kör för alla, församlingshemmet (kaffe från kl. 18),
varannan ons. kl. 19-20.15 (udda veckor)
Korall-kören ((Korsholms sv. församlings kyrkokör,
kyrkan, to. kl. 19–20.30.
Sångarglädje i Smedsby fg, kyrksalen, varannan to
kl. 13–14 (jämna veckor)
Kammarkören Psallite, kyrkan, ons. kl. 18.45–
20.45. Kaffe från kl. 18.15 i Sockenstugan! (kontakta Susanne Westerlund)
Orkester för alla, sockenstugan, varannan ti. kl.
19-20.15 (udda veckor)
Korsholms kammarorkester i kyrkan, fre. 18.15–

KVEVLAX Hembygd
FOTO: MIKAEL HERRGÅRD

Gudstjänstfolk på vandring
Söndag 5.9 kl 16 firar vi gudstjänst ute tillsammans med
Kvevlax hembygdsförening. Vi går en kort runda (högst 600
m) och stannar till vid olika byggnader och vid några minnesmärken och gravar. Mikael Herrgård och Ulla-Maj Salin berättar, Emilia Kontunen är med som präst och Rodney
Andrén sjunger med oss. Vi startar vid klockstapeln. Efteråt
fortsätter gemenskapen över en kopp kaffe med dopp.
Fotot visar en av få gamla, bevarade gravplatser vid
kyrkan. I bakgrunden museet Magasinet.

KVEVLAX Konsert

Musikkväll med
Johannes Westö
I våras hade vi präststuderande Johannes Westö på
praktik här hos oss i Kvevlax församling, vi trivdes med
honom och han trivdes med oss! Söndag 19.9 kl.18
kommer han till Kvevlax kyrka med konsertprogrammet
”Sånger av Johannes – nyskrivna sånger i kristen tradition”. Det är gratis inträde till konserten, och vi ber alla att tänka på säkerheten och skydda varandra i dessa
coronatider. Välkommen!

20.15 (kontakta SW)
Adelcrantz blockflöjtsensemble (kontakta SW)
För mera info: www.korsholmssvenskaforsamling

KVEVLAX

Friluftsgudstjänst: sö 5.9 kl.16. Vandringsgudstjänst med start vid klockstapeln. Kontunen, Andrén, Mikael Herrgård, Ulla-Maj Salin.
Knattemusik: må 6.9 kl.18 i Krubban.
Bön för bygden: må 6.9 kl.19 i Krubban.
Mathjälpen: ti 7.9 kl.10 i drängstugan. Utdelning av
matkassar. (Om du inte kommit tidigare – ring diakonissan före så vi vet antal, tel.nr. 0440462312).

Gudstjänst: sö 12.9 kl.10. Kass, Rodney Andrén.
Knattemusik: må 13.9 kl.18 i Krubban.
Mathjälpen: ti 14.9 kl.10 i drängstugan. Utdelning av
matkassar.

REPLOT

Högmässa: sö 5.9 kl.10 i Replot. Svevar, Mitts.
Unga röster övar: to 9.9 kl.15.40-16.30.
Skärikyrkans kör övar: to 9.9 kl.17.30-18.30.
Skäriblåset övar: to 9.9 kl.19-20.
Högmässa: sö 12.9 kl.12.30 i Björkö. Vesterlund,
Wargh.

REPLOT Musik

KORSHOLM Barnfamiljer

Nystart för
musiken!

Träffar för barn och föräldrar

Musikverksamheten kör igång i
Replot den 9 september!
Torsdagen är musikdagen i
Replot, då finns det grupper
och verksamhet för alla åldrar:
Unga röster kl.15.40-16.30; Skärikyrkans kör – en blandad
kör för vuxna kl.17.30-18.30; Skäriblåset – en blåsensemble kl.19-20.
Nya medlemmar till samtliga grupper är välkomna!
Samtliga grupper medverkar under de gudstjänster och
tillfällen som församlingen ordnar under kyrkoåret.
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Korsholms svenska församlings barnledare Henna och Sanna bjuder in föräldrar och barn till träffar också i höst! Henna och Sanna träffar familjerna
i Smedsby varje fredag kl 9.30-11 (vid församlingsgården), varannan onsdag (jämna veckor) är de i
Karperö (vid Carpella) och varannan onsdag (udda
veckor) hittar ni dem i Tölby vid Uf-lokalen.
Kaffe och saft, med dopp, serveras ute, men
man får också gå in om man vill, dock max tio personer åt gången!
Glad höst och varmt välkomna på träff önskar vi er alla!
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SOLF

Gudstjänst sö 5.9 kl 18 med Fredrik Kass
och Heidi Lång.
Söndagsskola sö 5.9 kl 10! Nya söndagsskolbarn är varmt välkomna med!
Gudstjänst sö 12.9 kl 10 med Ruth Vesterlund och Heidi Lång.
Pensionärsträff on 15.9 kl 13 i församlingshemmet. Program med bl.a. Joanna
Holm, Ruth Vesterlund och Heidi Lång.
FÖRSAMLINGENS BARNGRUPPER STARTAR V. 35:
Junior måndagar kl 12.30–14.30 på prästgårdsvinden. Ledare Olof Jern. Start 30.8.
Föräldra-barnträffar tisdagar med dropin från kl 9.30 i församlingshemmet. Ledare Joanna Holm. Start 31.8.
Chill på vinden onsdagar 14.30-16.30 på
prästgårdsvinden. Ledare Olof Jern. Start 1.9.
Söndagsskola söndagar kl 10 på vinden i
församlingshemmet. Start 5.9.
Be & Te torsdagar varannan vecka (jämna
veckor) kl 19 på prästgårdsvinden. Ledare
Olof Jern.
Solfångarna övar på fredagar kl 12.15 i
skolans musiksal. Start 15.9. Ledare Heidi
Lång.
Tonårskväll varannan torsdag (udda
veckor) kl 19 på prästgårdsvinden. Start
16.9. Ledare Olof Jern.
För mera info: www.solfsforsamling.fi!

i KH. Vi diskuterar aktuellt och gammalt
inom teologi, psykologi och filosofi.
TO 9.9 kl. 13: Vi fortsätter med Motion för
Mission och stöder FMS:s insamling till moderskapsförpackningar. Vi träffas kl. 13.00
vid FH i Övermalax och promenerar tillsammans - enligt vars och ens egen förmåga.
Välkommen med både tidigare och nya
deltagare. Även 16.9, 23.9 och 30.9.
LÖ 11.9 kl. 14: Pilgrimsvandring med Frank
Isaksson. Vi startar från kyrkan kl 14 och
går en vandring på ca 4 km. Välkomna
med!
SÖ 12.9 kl. 11: Mässa för alla, med omsorgsprästen i Borgå stift, Claus Terlinden.
MÅ 13.9 kl. 18: Ekumenisk bön i KH.
TO 16.9 kl. 13: Minnescafé i KH. Arr. Österbottens Minneslots.

PETALAX

Sö 5.9 kl. 12: Högmässa. Isaksson, Brunell.
Fr 10.9 kl. 13: Fredagssamling i församlingshemmet. Isaksson, Brunell.
Sö 12.9 kl. 12: Gudstjänst, Isaksson, Lax.
Sö 19.9 kl. 11: Familjemässa i kyrkan.
Heddy Norrgård avtackas. Servering. OBS
tiden!
To 23.9 kl. 18.30: Kyrkokören övar i församlingshemmet. Terminsstart!
To 23.9 kl. 18.30: Minior-junior i ladan.
Terminsstart!

BERGÖ

Sö 5.9 kl. 14: Högmässa med konfirmation. Begränsat antal platser i kyrkan,
mässan filmas.
Sö 12.9 kl. 14: Gudstjänst, Isaksson, Lax.
Sö 19.9 kl. 14: Familjemässa. Heddy Norrgård avtackas. Servering.
On 22.9 kl. 18: Kyrkokören övar i församlingshemmet. Terminsstart!
On 22.9 kl. 18: Minior-junior i församlingshemmet. Terminsstart!

MALAX

SÖ 5.9 kl. 10: Högmässa i kyrkan. Norrback, Lax.
TI 7.9 kl. 19: Diskussionsgruppen Amici

SOLF Samvaro

Promenader och
pensionärsträffar i Solf
Måndagen 6.9 kl. 9 traskar vi iväg på höstens första Motion-för-mission-promenad!
Vi samlas på parkeringen vid församlingshemmet för en kort andakt, sedan går vi ut
och går, och till sist får man gärna donera
en slant till förmån för missionen. Nya motionärer är varmt välkomna med!
Onsdagen 15.9 kl. 13 är det äntligen dags för pensionärsträff! Församlingens nya anställda kommer att stå för programmet, så medverkande är församlingspastor Ruth Vesterlund, kantor Heidi Lång och diakoniarbetare Joanna
Holm. På programmet står trevlig samvaro och gott kaffe!

KYRKPRESSEN NR 18 • 2.9.2021

KOLU M N E N

OLOF JERN

Tänk om de visste
hurdan jag är
JAG LÄSTE en gång en novell om en man som kunde läsa tankar. Han ville ha kontakt med någon liknande. Efter viss möda och mycket tid hittade han en som var likadan. De flyttade ihop och trodde att de skulle bli lyckliga.
Efter en tid skildes de. Det enda de då kände var hat. Det
är inte så bra att kunna läsa varandras tankar.
MÅNGA MÄNNISKOR, kanske de flesta, är rädda att bli
avslöjade. Tänk om mina arbetskolleger får reda på hurdan
jag egentligen är, hur lite jag kan och hur mycket som blir
ogjort för att jag inte vill. Tänk om mina vänner får reda
på hurdan jag är, alla mina tankar och all min själviskhet.
Tänk om min familj får veta hurdan jag egentligen är ...
Som tur är så finns ju sociala medier. Där kan jag putsa
min fasad och visa allt sådant som framhäver mina finare sidor. Där kan jag visa upp en världsvan, vältränad och
lycklig bild av mig själv och där kan jag samla gillanden.

»Det enda de då kände var
hat. Det är inte så bra att kunna läsa varandras tankar. «
SANNINGEN ÄR väl den att de flesta nog vet ungefär
hurdan jag är och accepterar mig ändå, men det är ju
svårt att ta till sig.
DET FINNS dock en som känner mig utan och innan
och ändå älskar mig villkorslöst. Jesus älskar mig och
han inte bara accepterar mig utan han gjorde vad som
behövdes på Golgata kors.

Olof Jern är tf ungdomsarbetsledare i Solfs församling.
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KORSHOLM

Från vänster
dagklubbsbiträde
Sanna Huhta,
barnledare
Annika Lumme
och diakoniarbetare Joanna
Holm. FOTO: SUSANN
NABB-VORNANEN

Träffa tre nya!
Tre nyanställda i Solfs församling fick svara på frågorna: 1. Vem är du? 2. På vilket sätt finns du till
för församlingsborna / Vad vill du hälsa dem?
TEXT: ULRIKA HANSSON

Joanna Holm, diakoniarbetare
1. – Jag bor vid Söderfjärden i Solf
tillsammans med min man, två barn
och en katt. Jag är special- och klasslärare samt merkonom till utbildningen och har tidigare jobbat i skolvärlden, mest i Korsholm. Nu i augusti har jag börjat jobba som diakoniarbetare i Solfs församling men
jag har varit med i församlingens
verksamhet på många olika sätt ända sedan jag gick i dagklubben, så
jag känner mig väldigt hemma här.
På fritiden tycker jag om att vara ute
i naturen och röra på mig, till exempel vandra, springa eller skida.
2. – Det viktigaste i mitt arbete är
att finnas till för medmänniskor i
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alla åldrar, speciellt när livet känns
svårt på olika sätt, till exempel vid
plötslig livsförändring, sorg, ensamhet eller ekonomiska svårigheter. Diakonin kan erbjuda stöd
genom samtal, hembesök och tillfällig ekonomisk hjälp.
– Jag tycker om bilden av diakonen som en medvandrare, och jag
hoppas att tröskeln att ta kontakt
är låg för församlingsborna. Kyrkan är också gemenskap och därför hoppas jag verkligen att församlingens olika grupper får komma
igång i höst.
– Nytt för i år är att jag som diakoniarbetare ansvarar för föräldra-barnträffarna. Jag hoppas det
kommer många nya och gamla

med. Tanken är att det ska vara en
kravlös mötesplats. Vi leker, sjunger och äter en sen frukost. De första gångerna i höst träffas vi i Tallbacksparken men sen börjar vi samlas i församlingshemmet. Välkommen med!

Annika Lumme, barnledare
1. – Jag är en sexbarnsmamma med
vuxna barn, och barnbarn. Jag hade min första barngrupp inom kyrkan redan då jag var 12 år, och sedan dess har det fortsatt med arbete bland olika åldersgrupper inom
kyrka och kommun.
– Havet är otroligt viktigt för mig,
och jag har alltid bott nära vatten.
Kanske beror det på att jag är född
på Hangö udde. Jag tycker om att
sjunga karaoke och att sjunga och
spela gitarr med vänner. Gym, motionsdans och pardans är roliga motionsformer. Och jag älskar att resa och uppleva nya platser.
– Gudstron är en naturlig del av
mitt liv. ”Allt är nåd” är mitt favorituttryck.
2. – Coronan har ställt till och ställer till mycket, men det är inte för-

sta gången som pandemier har slagit till i Finland. Människor har rest
sig igen och livet har återgått till
det vanliga. Så blir det också den
här gången. Försök att ta vara på
stunder för dig själv eller med barnen i naturen. Träna dig i tacksamhet över det du har. Lyssna på god
musik. Kanske finns det tid för att
sköta din andliga sida. Gå på någon konsert, delta i en gudstjänst
eller något liknande och förnya din
inre styrka.

Sanna Huhta, dagklubbsbiträde
1. Jag är trebarnsmamma och bor i
Munsmo. På den lilla fritid jag har
tycker jag om att gå på gym, ta långpromenader, lyssna på ljudböcker och hjälpa sambon med renovering av vårt hus, ett evighetsprojekt utan slut!
2. Jag tror att barnen kommer att
märka att med mig går det att prata
om vad som helst, jag har en trygg
famn att sitta i, läsa saga eller sjunga
”Prästens lilla kråka” och på vintern kommer ni garanterat att se
mig i pulkabacken!
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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.

För Tony
Forsbacka står
församlingen för
trygghet.

Hällgrund väckte
församlingsintresset
Ett läger för pojkar på Hällgrund väckte Tony
Forsbackas intresse för församlingen när han
var tretton år.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
NYKARLEBY – Det lägret blev en
kickoff för min del. Det kom att
prägla mitt liv med scouting och
tonårsträffar. Senare började jag leda just sådana grupper, säger han.
Han har vuxit upp i en församlingsaktiv familj, så församlingen
är välbekant för Tony Forsbacka redan från barnsben.
– Jag har alltid varit trygg i tron
som jag fått från hemmet. Jag har
växt upp i den. Jag gillar församlingslivet. Jag gillar också föreningsliv. Föräldrarna, församlingen
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och föreningslivet har gett mig ramar och trygghet.
Som barn, medan familjen bodde i Jakobstad, var Tony Forsbacka
med i minor, junior, söndagsskola
och en pojkgrupp.
– När vi flyttat till Nykarleby började jag uppleva församlingens läger på Pörkenäs som speciella.
Det mest speciella lägret var ändå det på Hällgrund.
– Bjarne och Karl-Erik Wikström
tog några tonårspojkar dit för fyra–fem dagar. Vi var uppe tidigt på

morgnarna och följde med när de
vittjade ryssjorna. Vi gjorde mycket roligt tillsammans. På Hällgrund
upptäckte jag min grej.
Vad det ett gudsmöte på Hällgrund?
– Jag kan inte beskriva det på det
sättet. Det var bara roligt och spännande, allt vad jag ville. Då visste
jag inte att jag skulle bli en ledare.
Men det ledde till det.
På den tiden hade Nykarleby församling ingen scoutverksamhet.
Den kom igång långt senare, och
då var Tony Forsbacka inblandad.
Men före det var han med om att
starta Tonårsträffen.
– Jag var kanske tjugo år och hade flyttat tillbaka efter studierna
när den kom igång. Den var lite i
scoutanda också, fast jag inte riktigt visste var scouting var på den
tiden. Vi var ganska mycket utom-

»Där upptäckte
jag min grej.«

hus, ofta vid Klippan vid Andra sjön.
I slutet av nittiotalet tog en del
föräldrar kontakt och önskade en
scoutkår i församlingen.
– Calle Eriksson hade då scouter
i Missionskyrkan. Innan vi började
diskuterade vi ihop oss, för jag ville ju inte störa det han höll på med.
Vi kom överens om att han tar från
unga år, och vi från fjärde klass. Det
fungerade riktigt bra.
Sedan tjugoårsåldern till denna
dag har Tony Forsbacka varit förtroendevald i kyrkorådet och -fullmäktige med ett uppehåll på fyra år.
För tillfället sitter han med i rådet.
– Jag tycker det är intressant att
få vara med och diskutera och ta
ansvar. Just nu är det kyrkrenoveringen där man som förtroendevald
fått ta ställning till vissa detaljer
som dyker upp. Vi försöker också
skapa en vi-anda som omfattar hela församlingen.
Föreningen Flyktingvännerna,
där han är ordförande, ligger honom
nära hjärtat. Nästan dagligen har
han kontakt med flyktingpojkarna.
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PEDERSÖRE PROSTERI
JAKOBSTAD

FR 3.9 kl. 19.00: In da house i Församlingscentret,
Nylund-Wentus, Mård.
LÖ 4.9 kl. 18.30: Fokus i Församlingscentret.
”Kristi kropp”, Boris Salo. Knytkalas.
SÖ 5.9 kl. 12.00: Gudstjänst med små och stora
i Jakobstads kyrka, Björk, Wester, Tallgren, Haglund-Wikström. Välsignelse av nya medarbetare.
Eftis medverkar. Sänds även via församlingens
Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
TI 7.9 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön
och samtal.
TI 7.9 kl. 12.00: Taizébön i Johanneskapellet, Borgmästars.
TI 7.9 kl. 14.30: S.O.S (Sexan och Sjuan) i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.
TI 7.9 kl. 17.00: Junior i Församlingscentrets ungd.
utr., Nylund-Wentus.
TO 9.9 kl. 12.00: Lunchmusik i Jakobstads kyrka,
Borgmästars.
TO 9.9. kl. 13.30: Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands förs.hem., andakt Edman.
FR 10.9 kl. 19.00: In da house i Församlingscentret, Nylund-Wentus, Mård.
SÖ 12.9 kl. 12.00: Gudstjänst i Jakobstads kyrka,
Turpeinen, Wester. Sänds även via församlingens
Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
MÅ 13.9 kl. 13.30: Sjömanskyrkokretsen i Församlingscentret, andakt Edman.
TI 14.9 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön
och samtal.
TI 14.9 kl. 11.00: Vestanlidgårdens strängband övar
i Församlingscentret, Forss.
ON 15.9 kl. 15.00: Unga röster för barn 8-12 år
övar i Församlingscentret, Wester.
ON 15.9 kl. 18.00: Kyrkokören övar i Församlingscentret, Wester.
TO 16.9 kl. 12.00: Lunchmusik i Jakobstads kyrka,
Wester.
TO 16.9 kl. 18.30: Gloriakören övar i Församlingscentret, Borgmästars.
TO 16.9 kl. 18.30: Adorate (manskör) övar i Johanneskapellet, Wester.

Anmälan till skriftskola 2021-2022: för år 2007
och tidigare födda görs på adressen www.jakobstadssvenskaforsamling.fi/konfirmation under
tiden 1-30.9.2021.

KRONOBY

Sö 5.9 kl 13.00 Mässa: Kronoby kyrka.
Sö 12.9 kl 10.00 Gudstjänst: (Strömmas) Kronoby
kyrka.
Terjärv
Sö 5.9 kl 10.00 Familjegudstjänst: Terjärv kyrka,
välsignelse av årets förstaklassister. Catrine Ahlberg avtackas.
Sö 12.9 kl 10.00 Mässa: Terjärv kyrka.
Nedervetil
Sö 5.9 kl 10.00 Finskspråkig mässa: (Strömmas)
Nedervetil kyrka.
Sö 12.9 kl 13.00 Gudstjänst: Nedervetil kyrka.
Sommarmusik: Lö 4.9 kl 19.00 Terjärv kyrka,
Sven-Olof Ray, orgel; Lisbeth Zittra, recitation..

LARSMO

Gudstjänsterna och högmässorna strömmas via
församlingens YouTube kanal Larsmo församling
live. Förändringar i församlingens verksamhet kan
ske med kort varsel. Aktuell information finns på
församlingens hemsida.
Lö 4.9 kl. 14-17 Missionsvandring vid församlingshemmet och prästgården: info om församlingens
missionsprojekt, tävlingar, mete, ponnyridning,
servering.
Sö 5.9 kl. 10 Gudstjänst: Lassila, Forsman, sång
Mikael Svarvar. Kyrkvärd: Risöhäll.
kl. 10 Söndagsskolstart: vi börjar i kyrkan och går
sen över till församlingshemmet.
kl. 18 Välsignelse av ettorna: Lassila, Forsman,
barnledare.
Må 6.9 kl. 9.45-11.15 Föräldra-barn utomhus vid
Västerby bönehus: terminsstart.
kl. 10.00-11.30 Föräldra-barn utomhus i Bosund:
terminsstart.
kl. 10.00-11.30 Holm föräldra-barn utomhus vid
prästgården: terminsstart.
kl. 12-14 Syföreningen i Bosund missionsstuga:
terminsstart.
Ti 7.9 kl. 18-20 Bibelträdgårdens plantloppis: vid
prästgården. Försäljning av plantor, krukväxter, skördeprodukter, loppissaker, hembakt, lotteri, servering.
Gåvor till försäljning tas emot med tacksamhet.

PEDERSÖRE Orgelsafari

Orgelsafari
i Pedersöre kyrka
Organisterna Anders
Forsman, Henrik Östman,
Diana Pandey och Maria
Ellfolk-Lasén bjuder på
orgelmusik Pedersöre
kyrka lördagen den 11.9
kl. 18-20 Kom och gå när
du vill, lyssna en stund
eller länge! Evenemanget är en del av Orgelsafari-veckan som pågår 3-12 september.

On 8.9 kl. 10.00-11.30 Föräldra-barn utomhus vid
Furugården: terminsstart.
kl. 13-15 Stick-in café i Holm bönehus: terminsstart.
kl. 13-15 Furugårdens syförening: terminsstart.
To 9.9 kl. 18.30 Vinterskriftskolans start: i kyrkan
för konfirmander och föräldrar.
Fre 10.9 kl. 13 Nattvard för personer i riskgrupper:
i församlingshemmet, Sjöblom, Forsman.
Sö 12.9 kl. 10 Gudstjänst: Sjöblom, Wiklund. Kyrkvärd: Risö, Grev.
kl. 18 Finsk mässa: Sjöblom, Wiklund.
On 15.9 kl. 13.30-15.00 Västerby bönehus syförening: terminsstart.

NYKARLEBY

Gudstjänster
Sö 5.9 kl 10 Gudstjänst: Jeppo kyrka, Smeds,
Lönnqvist
- kl 12 Högmässa: S:ta Birgitta, Edman, Ringvall
- kl 14 Nattvardsgudstjänst: Pensala bönehus,
Östman, Niclas Nylund.
Sö 12.9 kl 10 Gudstjänst: Munsala kyrka, Anderssén-Löf, Ringvall
- kl 12 Högmässa: Jeppo kyrka, Anderssén-Löf,
Ringvall
- kl 18 Kvällsgudstjänst: Nkby fh, Smeds, Ringvall

LARSMO Vandring

JAKOBSTAD Terminsstart

Missionsvandring
i Fagernäs

Start för höstens körer och grupper

Lördag 4.9 kl. 14-17 ordnas en
vandring vid församlingshemmet
och prästgården till förmån för
missionsarbetet. Vi berättar om
våra missionsprojekt och övrigt
program består av bland annat
tävlingar, mete och ponnyridning.
Servering av hotdog samt kaffe/trip med sött tilltugg. Evenemanget passar alla åldrar.
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I Jakobstads svenska församling startar grupp- och körverksamheten under september och
oktober. Information finns på
www.jakobstadssvenskaforsamling.fi, församlingens Facebooksida och på församlingens
anslagstavlor. I våra grupper tar
vi hand om varandra, använder munskydd och håller säkerhetsavstånd. Vi deltar inte om vi har förkylningssymtom. Alla hjärtligt
välkomna med!
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Vi uppdaterar annonseringen kontinuerligt. Följ med på församlingens webbplats
och FB-sidan! Alla gudstjänster från Jeppo kyrka ljudströmmas.
Mer info: www.nykarlebyforsamling.fi

PEDERSÖRE

Lördag 4.9 kl. 19 Sammankomst: Lepplax
bykyrka
Söndag 5.9 kl. 10 Högmässa: Pedersöre
kyrka, Österbacka, Pandey
- kl. 10 Gudstjänst med välsignelse av
ettor: Purmo kyrka, strömmas via youtube, Granlund, Ellfolk-Lasén
- kl. 10 Gudstjänst: Esse kyrka, Svenfelt,
Malmsten-Ahlsved
- kl. 11 Terasscaféets avslutning: Purmo
kyrkhem
- kl. 14 Sammankomst: Punsar bönehus
- kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus

Torsdag 9.9 kl. 14 Sångstund i Essehemmet: Eklund
Lördag 11.9 kl. 18-20 Orgelsafari: Pedersöre kyrka, Anders Forsman, Henrik Östman, Diana Pandey, Maria Ellfolk-Lasén.
Söndag 12.9 kl. 10 Högmässa: Esse kyrka.
Granlund, Malmsten-Ahlsved
- kl. 10 Högmässa: Pedersöre kyrka. Österbacka, Pandey
- kl. 14 Sammankomst: Punsar bönehus
- kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus
- kl. 19 Gudstjänst, strömmas via Youtube: Purmo kyrka. Portin, MalmstenAhlsved
Onsdag 15.9 kl. 18 Ungdomssamling: Purmo kyrkhem, Lassila. Varannan vecka
Onsdag 22.9 kl. 12 Lunch för daglediga:
Esse förs.hem, Österbacka, Eklund. Anmäl
till Barbro, tfn 0403100458 senast 17.8.
Terminsstarter:
St Olofskören: ons 8.9 kl. 18 i Bennäs
kyrkhem, träff ang. körstart, Pandey
Församlingskören: ons 8.9 kl. 18 i Esse
förs.hem, Malmsten-Ahlsved
Kyrkokören: to 9.9 kl. 18.30 i Kyrkostrands förs.hem, Pandey
Bön: ons 8.9 kl. 9.30 i Purmo prästgård
Bibel och bön: to 9.9 kl. 19 i Forsby
bykyrka
Söndagsskolor: sö 12.9 kl. 10.15 i Lövö
bönehus, kl. 10.30 i Forsby bykyrka
Dagklubbar: 6.9 eller 7.9 i Bennäs, Esse,
Kållby och Lepplax
Familjeklubbar: ons 15.9 kl. 9.30 i Kållby
församlingssal, Esse förs.hem Arken,
Bennäs kyrkhem och Lepplax bykyrka.
Ons 22.9 kl. 9.30 i Purmo kyrkhem
Barnkör i Esse frs.hem: ons 8.9 kl. 13.3014.15 för åk 1-3; kl. 14.30-15.15 för åk 4-6.
Anm. till Mikka, tfn 0403100453.
Barnkör i Bennäs kyrkhem: ons 15.9 kl.
17.30. Barn 6 år uppåt välkomna. Anm. till
Diana, tfn 0403100445.
Manskören: to 16.9 kl. 14 i Kyrkostrands
förs.hem, Hans Häggblom
Häftisklubbar: startar v. 38.

NYKARLEBY Skriftskolan

Anmälan till skriftskolan
Konfirmandundervisningen för ungdomar
födda 2007 och tidigare inleds. Skriftskola 1
är avsedd huvudsakligen för Jeppo- och
Munsalaungdomar och startar på Mikaelidagen 3.10 med gudstjänster och föräldrainfo.
Skriftskola 2 (huvudsakligen för S:ta Birgitta
område / centrumområdet) startar söndagen 26.9 med gudstjänst och info. Anmälan till
båda skriftskolorna tas emot på matrasten
vid Zachariasskolan torsdag 16.9 kl. 11-13 av
skriftskolteamen. Mer info skickas per brev
till medlemmarna och publiceras på församlingens webbplats. Välkomna med!
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KOLU M N E N
FOTO: LINNEA EKSTRAND

Grupper och samlingar
To 2.9 kl 19 Ungdomssamling: Loftet,
Jeppo fh, för åk 7 o uppåt, Häggblom
To 3.9 kl 9.30 Små o stora: Munsala
prästgård, Vesternäs
Må 6.9 kl 9 Bön: Nkby fh, varje måndag
- kl 9.30 Små o stora: Socklot bönehus, Ek
On 8.9 kl 9.30 Små o stora: Nkby fh,
Dahlskog
To 9.9 kl 13 Eftisklubben: Nkby fh, Ek
Fr 10.9 kl 9.30 Små o stora: Kovjoki bönehus, Ek
- kl 9.30 Små o stora: Pensala skola,
Vesternäs
Sö 12.9 kl 18 Smågrupp: Munsala prästgård, för ungdomar 16+
Ti 14.9 kl 9.30 Små o stora: Jeppo fh,
Vesternäs
On 15.9 kl 14.45 Junior: Munsala fh, för
åk 4-6
- kl 15 Hjälpledarutbildning: Munsala
prästgård
To 16.9 kl 11-13 Anmälan till skriftskolorna: Zachariasskolan, ungdomsarbetsledarna m.fl.
- kl 13 Samtalsgrupp: för män, Nkby fh,
Edman

HELENA SMEDS

Augustimånad har
många ansikten
DET ÄR ljuvlighetens månad, vemodets månad, hoppets månad.
Augustimånads ljuvlighet finns i naturen. Vi samlar
in bärskörd. Blomsterprakten lyser ännu i delar av trädgården. Skymningen förflyttar sig från natt till kväll och
vaggar den kvällströtte i milt skymningsljus. Äppelträdets grenar blir tunga och böjer sig allt lägre för varje
dag. Växtligheten berättar på många sätt om en fullbordan, att allt blev som det skulle bli och att det blev gott.
Så sliter en augustistorm i trädens grenar och drar upp
havets vågor, som i stora kaskader kastar sig över strandklipporna där vi nyss satt och njöt av värme och dofter.
Vemodet tränger sig på. Solstolen ser plötsligt malplacerad ut där den står på terrassen.

»I augusti finns början på
något nytt.«
LJUVLIGHETEN och vemodet går i par under augusti
och drar in i mitt sinne. Bland bärskörd och höstperenner finns förgänglighetens vemod, i de höstlika dagarna finns en stolt ljuvlighet. Ljuvligheten och vemodet
skapar ömsom saknad hos mig, tomrum, längtan, ömsom tacksamhet och stillhet. Augustimånad vidrör djupa ackord i sinnet.
Barn i olika åldrar byter shorts till långbyxor, och återvänder till skolan med hästsvans guppande i nacken. På
arbetsplatserna återvänder de sista semesterfirarna och
på långkonferens sker uppdatering, utvärdering av sommarmånaderna och planering av hösten. Ännu har vi fyra månader kvar av kalenderåret, men skolvärldens nya
läsår är för många familjer och enskilda starten på ett
nytt år. Nya veckoscheman tar form, med hämta, föra,
passa, minnas. Vi förs in i en ny tid. Ljuvlighetens och
vemodets augustiackord blandas med hoppets toner. I
augusti finns början på något nytt. ”Nu gör jag något
nytt. Det spirar redan, märker ni det inte?” ( Jes 43:19).

Helena Smeds är församlingspastor i Nykarleby.
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Nykarleby församling får nu börja söka sig en ny kyrkoherde. FOTO: BÖRJE SANDBERG

Edman föreslås
bli tf herde
Kaplan Mats Edman kan bli tf kyrkoherde i Nykarleby tills Mia AnderssénLöfs efterträdare har valts.
TEXT: JOHAN SANDBERG
NYKARLEBY Församlingen hinner inte välja
någon ny kyrkoherde förrän Mia Anderssén-Löf börjar jobbet i Pedersöre. Därför
förordar kyrkorådet i Nykarleby församlingens kaplan Mats Edmans anhållan
om att bli tf kyrkoherde tills tjänsten blir
ordinarie besatt.
Kyrkorådet anhåller också om att församlingspastor Helena Smeds förordnande ska förlängas och att hon blir tf kaplan
från den 18 oktober, under tiden Edman
är kyrkoherde.
Det är domkapitlet som ska bevilja församlingens anhållan.
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Kyrkorådet gick senaste vecka genom
den formella ordningen för kyrkoherdevalet. Tidtabellen för valet ligger också hos
domkapitlet. Domkapitlets nästa möte är
den 30 september.
Då domkapitlet hittills föredragit direkta
kyrkoherdeval, där medlemmarna väljer,
kan hela processen ta över sex månader. En
indirekt valprocess där kyrkorådet väljer
kan genomföras med snabbare tidtabell.
– Ambitionen i Nykarleby har i flera år
varit att minska antalet präster. Och det
kan vi göra nu då jag stiger åt sidan, säger
Anderssén-Löf.
Hur prästläget ser ut när en ny ordinarie kyrkoherde är på plats får rådet ta ställning till då.
– Men för tillfället klarar vi oss med interna lösningar.
Mia Anderssén-Löf tar över som kyrkoherde i Pedersöre den 1 december då Kaj
Granlund går i pension. För att hon ska
hinna jobba parallellt med Granlund före
hans semester börjar hon jobba i Pedersöre den 1 november.

»Jag slår
snabbt
rot, och
uppbrott Har något blivit på hälft i Nykarleby?
är svåra.« – Läget i Nykarleby församling är förhål-

landevis bra. Många frågor som jag varit
engagerad i har kommit till ett avslut. Jag
tror det är något av Guds försyn. Vi har haft
en större organisationsprocess som kommit till sitt slut. Kyrkrenoveringen rullar
på och det jag som kyrkoherde har kunnat bidra med har jag redan gjort. Men
församlingen är ju som arbetet i ett kök,
den blir aldrig färdig och det finns hela tiden saker att göra. Hade jag stannat kvar
hade jag börjat se mig om efter nya saker
att ta itu med.
Hon beskriver det som ett sorgearbete
att lämna Nykarleby församling.
– Att se kärleken från den församling jag
är på väg att lämna är hjärtskärande. Gemenskapen i Nykarleby har betytt mycket för mig och jag hade inte önskat dem
ett avsked.
– Jag har mitt hjärta med i det jag gör.
Jag slår snabbt rot, vilket betyder att varje uppbrott är svårt. Det vet jag från förr
och jag vill inte ha det på något annat sätt.
När hon sörjer lyssnar hon på sorgliga
ballader och äter choklad.
– Unbreak my heart och My heart will go
on. Ju mera hjärtknipande desto bättre.
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I DIN FÖRSAMLING

PROGRAMMET
UNDER TIDEN
3.9–16.9

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

ESBO

Barockmusik
av Vivaldi
Esbo barocks konsert i Esbo domkyrka
lördag 11.9 kl. 19.30: Vivaldi. Milla Mäkinen, sopran, Kirsti Apajalahti, violin,
Esbo barocks orkester. Barnhemmet
Ospedale della Pietà i Venedig grundades på 1300-talet av en grupp nunnor.
Antonio Vivaldi arbetade vid barnhemmet som violin- och altviolinlärare, körledare och slutligen som huvudansvarig
för hela musikverksamheten vid institutionen. Medan barnhemmets pojkar
fick undervisning i handarbetsyrken fick
flickorna lära sig att spela instrument
under ledning av Vivaldi. Barnhemmet
blev snart känt för sina skickliga violinister. En stor del av Vivaldis verk är
komponerade till barnhemmets flickor.

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
ESBO

Högmässor:
Esbo domkyrka sö 5.9 kl. 12.15. Skapelsens söndag.
Esbo domkyrka sö 12.9 kl. 12.15.
Vid högmässor, konserter och förrättningar är antalet besökare begränsat.
Vid alla evenemang följer vi myndigheternas anvisningar om säkerhetsavstånd och ansiktsmasker. Uppgifterna
om evenemang och deltagarantal
kan förändras. Aktuell information
om verksamheten får du på esboforsamlingar.fi och sociala medier. Du
kan också ringa församlingens kansli,
09 8050 3000, vardagar kl. 9–13.
Gemensamt Ansvar-temadag: Lö 11.9
kl. 10–14 vid Olars kyrka. Hela evenemanget hålls utomhus, under tak och i
tält. Kläder enligt väder.
Kl. 10-14: Våffel- och mjödservering,
frivillig avgift för Gemensamt Ansvar
Kl. 10-12: Fågelholks-, fågelbrädesoch stenmålningsverkstad för alla
åldrar, avgift 10 €/barn + vuxen.
Kl. 11, 12 och 13: Guidade vandringar
vid Olars kyrka och i urnlunden.
   
Kl 12: Andliga evergreens och
önskesånger i countrystil med Rolf
och Ann-Charlotte Edberg, sång och
gitarr.
Esbo barocks konsert: Esbo domkyrka lö 11.9 kl. 19.30. Vivaldi. Milla MäkiKYRKPRESSEN NR 18 • 2.9.2021

nen, sopran, Kirsti Apajalahti, violin,
Esbo barocks orkester. Barnhemmet
Ospedale della Pietà i Venedig grundades på 1300-talet av en grupp nunnor som kallades Consorelle di Santa
Maria dell’Umiltà. Antonio Vivaldi
arbetade vid barnhemmet som violin- och altviolinlärare, körledare och
slutligen som huvudansvarig för hela
musikverksamheten vid institutionen. Medan barnhemmets pojkar fick
undervisning i handarbetsyrken fick
flickorna lära sig att spela instrument
under ledning av Vivaldi. Barnhemmet
blev snart känt för sina skickliga violinister. En stor del av Vivaldis verk är
komponerade till barnhemmets flickor. Konserten är en del av festivalen
Esbo barockdagar. Fritt inträde, program 20 €. Max. 170 pers. i publiken,
kyrkan är indelad i sektorer.
Allt mellan himmel och jord - Maan ja taivaan väliltä: Om samkönat
äktenskap - Tasa-arvoisesta avioliitosta: Alberga kyrka to 16.9 kl. 18. TD
Björn Vikström talar om samkönat
äktenskap. Möjlighet till diskussion
på svenska och finska. Översättning
samtidigt på YouTube och på plats.
Arr. i samarb. m. Leppävaaran srk.
Familjeklubbar för föräldrar och småbarn: Vi träffas på följande platser
kl. 9.30–11.30: Sång och lek i Sökö kapell varje ti. Esbo domkyrkas församlingsgård varje on. Imse-Vimseklubben i Mattby kapell varje to. Köklax
kapell varje fre. Alla vuxna använder
ansiktsmask, vi följer också alla andra

säkerhetsföreskrifter. Kläder enligt
väder, klubbarna kan också hållas
utomhus.
Samlingar för daglediga kl. 13–14.30:
Träffdax i Köklax kapell ti 7.9 och 14.9,
max. 9 pers. Olars kyrka, svenska sidan, ti 7.9, max. 11 pers. Södrik kapell
on 8.9. Karabacka kapell, max. 25
pers. Temat för höstens samlingar är
finlandssvenska författare från Topelius till Vikström. Vi bekantar oss med
författarnas liv och produktion och
läser ur deras böcker.
Symamsellerna: Ti 14.9 kl. 16–19 i Vita
huset, Prästgårdsgr. 1. Vi handarbetar
för internationell diakoni och mission.
Diakonin stöder och hjälper: Ta kontakt med diakonerna Nina, Taina och
Henrika per telefon och e-post: Nina
050 432 4323, nina.wallenius@evl.fi,
Taina 040 547 1856, taina.sandberg@
evl.fi, Henrika 050 597 3313, henrika.
lemberg@evl.fi samt på WhatsApp,
Facebook eller med elektronisk
tidsbokning: https://asiointi.espoonseurakunnat.fi/home Mer info också
på esboforsamlingar.fi/stod-ochhjalp/samtalshjalp
Esbo svenska församlings kansli på
Kyrkogatan 1: Från 1.9.2021 betjänar vi
per telefon må–fre kl. 9-13. Öppet för
besök må och to kl. 9–13 eller enligt
överenskommelse.
Bokning av dop, vigsel och jordfästning samt beställning av ämbetsbetyg
och släktutredningar sköts av Esbo

regioncentralregister, som betjänar
per telefon och e-post må–ti kl. 9–15
och on–to kl. 9-12, fre stängt. Tfn 09
8050 2600, e-post keskusrekisteri.
espoo@evl.fi, Bokningstjänster, 09
8050 2601, varauspalvelut.espoo@
evl.fi, begravningstjänster, 09 8050
2200, hautatoimisto.espoo@evl.fi

GRANKULLA

FÖRSAMLINGSRETREAT 17-19.9.2021
PÅ SNOAN I LAPPVIK, HANGÖ: Retreatledare är Kent Danielsson. Pris 80 €/
förs. medl. 160 €/andra. Anmälningar
senast 7.9 till församlingens kansli, tfn
050 500 7000 eller Arla Nykvist, tfn
040 502 9756.
Lö 4.9: Den tvåspråkiga skriftskolans
konfirmation har vi p.g.a. pandemin i
två grupper.
Kl. 13 på finska och kl. 14.30 på
svenska i Grankulla kyrka.
Sö 5.9 kl. 18: Kvällsmässa, Sini Aschan, Heli Peitsalo.
Ti 7.9 kl. 9.30- 10.30: Diakonimottagning och brödutdelning i kyrkans aula.
Kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos. Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
Kl. 15: Glad idag – tvåspråkig mentalvårdsgrupp träffas alla tisdagar kl. 15
i Sebastos,
Grankullav. 11. Välkommen med!
On 8.9 kl. 14.00: Kyrkosyföreningen
samlas varje onsdag i kyrkans övre
brasrum för handarbete, andakt och
en kopp kaffe. Välkommen med!
To 9.9 kl. 10-11: Lovsångs- och
förbönsgrupp i övre brasrummet,

15

Catherine Granlund.
Lö 11.9 kl. 15-18: Stickcafé för dig som
är handarbetsintresserad i Sebastos.
Förhandsanmälan till Daniela Hildén
050 443 0045.
Sö 12.9 kl. 12: Högmässa, Sini Aschan,
Barbro Smeds.
Ti 14.9 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos. Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 10.30: Diakonimottagning
och brödutdelning i kyrkans aula.
Kl. 13: Sångstund för pensionärer i
nedre salen, Barbro Smeds. Nya välkomna med!
Kl. 13.30-15: Tisdagsträffen för pensionärer och andra daglediga samlas i
kyrkans övre sal varannan tisdag
(udda veckor). Leila Lukander-Pajula,
Ulrik Sandell, Barbro Smeds.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine
Granlund.
Kl. 18: Graziakören i kyrksalen, Heli
Peitsalo. Nya är välkomna med! Graziakören tar emot nya sångare, både
damer och herrar.
On 15.9 kl. 14: Kyrkosyföreningen i övre brasrummet.
Kl. 17.15-19.15: Familjekväll i Grankulla
kyrka med matservering, program och
andakt, Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
To 16.9 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos. Daniela Hildén.
Kl. 10-11: Lovsångs- och förbönsgrupp i
övre brasrummet, Catherine Granlund.
LÖ 18.9 kl 12-14: 5-ÅRSFEST i Grankulla kyrka lördag 18.9 kl.12-14, för alla
barn som under året fyllt eller fyller
5 år. På programmet står mat, sång,
lek, skattjakt, pyssel mm. Förhandsanmälning och mera info: daniela.hilden@evl.fi. De 10 först anmälda ryms
med på festen.

KYRKSLÄTT

Sö 5.9 kl. 12: Konfirmationsmässa i S:t
Mikaels kyrka
Ons 8.9: Sista anmälningsdagen till
församlingslägret på Räfsö med Risti
kogudus 17-19.9.2021. Info och anmälan på hemsidan eller via Jenny, tfn.
050 376 1488
Sö 12.9 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels kyrka
Visst kom du ihåg att anmäla dig till
vårt Familjeläger?
www.kyrkslattsforsamlingar.fi
tel. 040 350 8213

TAMMERFORS

Sön 5.9 kl. 11: Högmässa i Svenska
Hemmet, Kim Rantala, Paula Sirén
Tis 7.9 kl. 10-11.45: Familjelyktan
(tidigare Mammor, pappor och barn)
i Svenska Hemmet, anmälningar till
barnledare Piu Heinämäki, tfn 040
804 8587
Tis 7.9 kl. 12.30-15.45: Tisdagsklubben för eleverna i årskurs 3 i Svenska
Hemmet, förfrågningar ungdomsarbetsledare Kaisa Niinimäki, tfn 050
337 2922
7-9.9 Höstläger för seniorer och daglediga i Ilkko, förfrågningar diakon
Eila-Sisko Helisma 050 527 2290
Ons 8.9 kl. 18.30: A-män bastukväll
i Ilkko, i samband med höstlägret,
möjlighet att delta i nattvard kl. 18.30.
Om du behöver skjuts, kontakta Kim
Rantala, tfn 050 464 8460.
Fre 10.9 kl. 15: Tyskaklubben i Svenska
Hemmet, Wir reisen in verschiedenen
Ländern. Vi träffas vid en kaffekopp
och samtalar på tyska. Deltagarantalet är begränsat. Vi önskar anmälan
senast en dag före samlingen paula.
siren@evl.fi eller 050 433 7373
Sön 12.9 kl. 16: Festmässa i Gamla
kyrkan på finska, engelska och svenska, bl.a. biskop Matti Repo, Kim Rantala, Petra Perttula, Aija-Leena Ranta
Tis 14.9 kl. 10-11.45: Familjelyktan i
Svenska Hemmet, anmälningar till
barnledare Piu Heinämäki, tfn 040
804 8587
Tis 14.9 kl. 12.30-15.45: Tisdagsklubben för eleverna i årskurs 3 i Svenska
Hemmet
Ons 15.9 kl. 13: Onsdagskaffe (OBS!)
på Svenska Klubben, Otavalankatu 9,
Höstens start

VANDA

SÖ 5.9 kl. 10 Högmässa, Helsinge kyrka S:t Lars, K. Willis, A. Ekberg
SÖ 12.9 kl. 10 Högmässa, Helsinge
kyrka S:t Lars, A. Paavola, A. Ekberg
TI 14.9 kl. 13 S:t Martins krets, Virtakyrkan i Myrbacka, Råtorpsvägen 8
Kaffe med dopp, andakt och samtal,
diakonin deltar.
Högmässorna från Helsinge kyrka
S:t Lars strömmas via församlingens
YouTube kanal.
ViAnda – kören inleder sina övningar
på onsdagar på Helsinggård, Konungs-

TAMMERFORS

Lär dig tyska!
Fre 10.9 kl. 15: Tyskaklubben
i Svenska Hemmet , Wir reisen in verschiedenen Ländern. Vi träffas vid en kaffekopp och samtalar på tyska.
Deltagarantalet är begränsat.
Anmälan senast en dag före
samlingen: paula.siren@evl.fi
eller 050 433 7373.
16

vägen 2 i Dickursby.
Nya sångare hjärtligt välkomna! Info:
Anders Ekberg, tfn 0503107096, anders.ekberg@evl.fi
Ungdomskvällarna startar igen onsdag 15.9 kl. 18-20. Kontakta Jona
Granlund för mera info, jona.granlund@evl.fi
Kursen Ekonomi i vardagen är en kurs
som strävar till att hjälpa oss ha bättre koll på vår vardagsekonomi. Träff
en gång i månaden kl. 12.30 följande
måndagar:27.9, 18.10 och 22.10. Vi
börjar med gratis lunch. Anmäl dig till
Heidi Salminen 0503301828.
Med förbehåll för ändringar och annulleringar i programmet p.g.a. pandemin.
Kansliets öppettider september-december är må-fre kl. 9-12 , tfn 098306 262, e-post: vandasvenska@
evl.fi.
Prästdejour enligt överenskommelse.
Diakonin har öppen mottagning torsdagar kl. 10-11.30.

HELSINGFORS
PROSTERI
JOHANNES

Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Missa inte! Gudstjänst: söndagar kl. 10
på Heikasvägen 7 C, fr.o.m. 5.9.
Högmässa: söndagar kl. 12 i Johanneskyrkan. 12.9: Konfirmation.
Missa inte! Middagsbön: tisdagar kl. 12
i Johanneskyrkan. Våra diakoniarbetare finns på plats i kyrkan fram till kl.
14 om du vill prata eller behöver hjälp
eller stöd.
Veckomässa: onsdagar kl. 18 i Gamla
kyrkan.
För uppdaterad information, besök
helsingforsforsamlingar.fi/johannes.
GEMENSKAP      
Grupp för väntande: NYTT startdatum 20.10 kl. 17.30–18.15 i Hörnan.
Samtalsgrupp för föräldrar som väntar
sitt första barn. Kaffe/te kl. 18.15–19.
Gruppen träffas varannan onsdag. Anmälan till viivi.suonto@evl.fi.
Stillhetens yoga®: torsdagar 2.97.10 kl. 18 i Johanneskyrkan. Anmälan
till maria.repo-rostedt@evl.fi. Stillhetens yoga® är en form av kristen yoga
som har utvecklats av sjukhusprästen
och retreatledaren Heli Harjunpää. Läs
mera på hemsidan.
BARNFAMILJER
Musiklek: tisdagar kl. 9.30 (6 mån–1
år) och 10.30 (från 3 mån) i Hörnan.
Kaffe/te efter musikstunden.
Musiklek: tisdagar kl. 13.30 (0–3
åringar) i Bokvillan.  
Musiklek: torsdagar kl. 10 (0–3 åringar) på Heikasvägen 7, Drumsö. Kaffe/
te efter musikstunden.
Musiklek: fredagar kl. 9.30
(1–4-åringar) och 10.30 (från ca 9

mån–1 år) i Hörnan. Kaffe/te efter
musikstunden.  
Anmälningar: till heidi.aberg@evl.fi,
fasta grupper.
Familjekväll: NYTT startdatum 20.10.
Program för familjer med barn i åldern
ca 3–6, men alla är välkomna! Servering, musiklek, fri samvaro. Mera info
på hemsidan. Anmälningar till heidi.
aberg@evl.fi
MUSIK                
Lunchmusik: tisdagar kl. 12
i Gamla kyrkan.
UNGDOMAR & UNGA VUXNA                  
Spelkväll för unga vuxna:
14.9 kl 18-20, Hörnan Högbergsgatan
10, ingång nära A trappan. Anmälning
senast samma dag kl 16 till viivi suonto, viivi.suonto@evl.fi eller textmeddelande 0504075165.
Hur överleva Helsingfors: 15.9 kl 1920.30 Typ Livet kväll för unga vuxna
med temat ”Hur överleva Helsingfors”
plats: Johanneskyrkan servering efteråt. Kontakt: viivi.suonto@evl.fi.  
Besök ungdomsarbetets hemsida
johannesungdom.wordpress.com för
senaste nytt!  

MATTEUS

Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3
www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus
ANDLIGT LIV
Mässa i kyrkan och online: Matteuskyrkan, söndagar kl. 10. Följ med
direkt via Matteus församlings Facebooksida och delta i gemenskapen
i kommentarsfältet. Hittas också på
församlingens hemsida. Mera information på hemsidan www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
MU-mässa: Matteus Ungdoms veckomässor är tillbaka! Välkommen med,
varje onsdag kl. 18.
BARNFAMILJER
Missa inte! Musiklek: På tisdagar
fr.o.m. 7.9 samlas Matteus musiklek.
Välkommen med du som är hemma
med barn och vill prata och sjunga
bort en stund. Kl. 10 för barn över 1 år
och kl. 11 för barn under 1 år. För mera
info kontakta musikledare Daniela:
daniela.stromsholm@evl.fi.
MUSIK
Matteus körer börjar igen!
Kyrkokören: övar varje tisdag fr.o.m
7.9 kl. 18:30.
Vår Ton: övar varje onsdag fr.o.m 8.9
kl. 15:30.
Vi följer rådande restriktioner.
Mer info om popkören och öppet hus
för barn kommer snart!
Missa inte! Stickklubben: Vi startar
16.9 kl. 11 -13. Vi samlas udda veckor
t.o.m. 25.11.
Motion & Mission: Den 5.9 samlas vi
kl. 15 vid Hertonäs metro. Marianne
Tast fungerar som ruttledare.
Den 12.9 samlas vi kl. 15 vid Botby
Gårds metro (Prisma/ABC-sidan).
Susanne Tast-Vikström fungerar som
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ruttledare. Under promenaden berättar ruttledaren om Matteus Församlings missionsarbete. Välkommen med
- ingen anmälan eller förhandskunskap krävs! Men ta gärna med din egen
kaffetermos! Närmare information får
du av Juho Kankare via juho.kankare@
evl.fi eller (09) 2340 7322.
Behöver du hjälp eller stöd?
Du kan alltid kontakta församlingen
anställda och diakoniarbetarna om
du behöver hjälp eller stöd i vardagen
eller bara någon att tala med! Våra
diakoniarbetare är Carita Riitakorpi

PETRUS

Petruskyrkan Skogsbäcksvägen 15
www.petrusforsamling.net
GUDSTJÄNSTER
Du kan följa med högmässan online
via www.facebook.com/petrusforsamling även utan eget facebook konto och Puls-gudstjänsten via Petrus
församlings Youtube.
Högmässa: Sö kl. 10 i Munksnäs kyrka.
Söndagskola för barn i samband med
gudstjänsten, start 5.9. Sö kl. 12 i Åggelby gamla kyrka. Du är välkommen
med på plats i båda kyrkorna! Kyrksalen är indelad i sektioner.
Puls-gudstjänst: Sö kl. 15.30 i Petruskyrkan. Puls är en gudstjänstgemenskap för alla åldrar. Välkommen
med vare sig du varit med tidigare
eller kommer för första gången! Barnkyrka och CoolKids för barn ordnas
samtidigt.
BARNFAMILJER
Följ Petrus Kidz-gruppen på facebook
och hör mer om barnverksamheten!
Barnens söndag: Sö kl. 15.30 Barnkyrka och CoolKids för barn 2-6år och
7-13år i samband med Puls-gudstjänsten. Vi lyssnar på och pratar om
bibelberättelser, ber tillsammans och
pysslar ibland.
Musiklek: Höstens grupper kör igång
ti 7.9 i Malm och to 9.9 i Haga. Välkommen med i vårt glada gäng och
sjunga och leka tillsammans! Vi börjar
höstterminen med mindre grupper
(max. 14 deltagare). Har du frågor eller
vill anmäla dig? Kontakta församlingspastor Anne Koivula (@evl.fi; tel. 050
342 9990)
Barnkör: Barnkören är för alla barn i
lågstadiet som gillar att sjunga! Du är
välkommen med på ons kl. 15 i Petruskyrkan. Vi startar igen i höst.
BÖN OCH GEMENSKAP
Missa inte! Bön- och lovsångsdygn:
Gud rör sig i vår tid! Vi startar igång
hösten i församlingen med att stanna
upp inför Gud och välkomna hans
närvaro i vårt eget liv och vår församling. 17-18.9 kl. 18-18 är det bön och
lovsång i Petruskyrkan hela dygnet.
Du är välkommen men en timme eller
längre. Anmälan och mer info kommer
på hemsidan och facebook.
Dagscafé: Välkommen med på en
eftermiddag med kaffe, gemenskap
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och litet program. Varannan tisdag kl.
13, start 14.9. Vi ses i Petruskyrkan,
Skogsbäcksvägen 15. Mer info av diakonissan Bodil Sandell, tel. 09 2340
7227 / 050 3803 925
Missa inte! Förbön och Tack: Ti 14.9
kl. 19. Tvåspråkig förbönsgudstjänst
varannan vecka i Munksnäs kyrka. Du
är välkommen på plats eller att följa
online via Petrus facebook. Bengt
Lassus, missionär Torsten Sandell.
Förbönstelefonen öppen må kl. 14.3016.30, ons kl. 18-20, 09-23407171.
Eller till pray.petrus@evl.fi, per post:
Petrus församling, Skogsbäcksvägen
15, 00630 Helsingfors.
Hemförsamling: Gud har skapat oss
för att leva liv i gemenskap. Väx och
utmanas i din tro tillsammans med
andra och upptäcka mer av vad det
innebär att följa Jesus i vardagen.
Vi ses hemma hos någon en gång i
veckan, umgås och äter tillsammans.
Mer info på hemsidan.
KURSER
Alpha: Alla funderar på livets stora
frågor. Alpha är ett tillfälle att utforska
livet och tron under 10 kvällar med
middag, videoföreläsning och samtal.
Kursen är för alla, oberoende av tidigare kunskap eller bakgrund. Tisdagar
kl. 18 i Petruskyrkan, start 21.9. Anmälan till Tuomas Metsäranta. Mer info på
petrusforsamling.net/alpha
Missa inte! Sorgekursen - Vägen vidare: En sex kvällars kurs, varannan
onsdag, för alla som förlorat någon,
nyligen eller för lång tid sedan. Vi
börjar varje kväll med kaffe/te och
tilltugg, ett kort föredrag och möjlighet till samtal i mindre grupper. Du är
varmt välkommen med som du är.
Kursen passar för alla oberoende av
åskådning och var du bor. Kursen börjar tisdag 28.9 kl. 18.30 i Petruskyrkan.
Kontakt: Ronny Thylin.
ONLINE
Petruspodden: En podcast för dig
som vill upptäcka livet med Jesus i en
tid som förändras snabbare än någon
annan. Podden finns på Spotify och
Podbean.
Pulspodden: Du kan lyssna till undervisningen från Puls-gudstjästerna på
Pulspodden både via Podbean och
Spotify. Under sommaren uppdteras
den varje söndag.

RASEBORGS
PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

Sö 5.9:
- kl. 10: Högmässa i Ekenäs kyrka,
Yliportimo, Nygård.
- kl. 12: Högmässa i Bromarvs kyrka,
Westerholm, Lindroos.
Sö 12.9:
- kl. 10: Högmässa i Ekenäs kyrka,
Lindström, Nygård.
- kl. 10: Gudstjänst i Tenala kyrka,

PETRUS FÖRSAMLING

Förbön och tack
Förbön och tack tisdag 14.9
kl. 19: Tvåspråkig förbönsgudstjänst varannan vecka i
Munksnäs kyrka. Bengt Lassus, missionär Torsten Sandell.
Förbönstelefonen öppen må
kl. 14.30–16.30, ons kl. 18-20,
09-23407171. Eller till pray.
petrus@evl.fi
Westerholm, Lindroos.
- kl. 12: Högmässa i Snappertuna kyrka, Yliportimo, Nygård.
- kl. 18: Stenmässa i Ekenäs kyrka,
Lindström, Lindroos. En stillhetens,
eftertankens, bönens och gemenskapens gudstjänst med nattvard.
Terminsstarten för barnklubbar, körer, kretsar och luncher sker v. 35-37.
Mera info på vår webbplats.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

Fre 3.9:
- kl. 18.00 Israelisk dansövning: Församlingshemmet. Viveca Unnérus.
Sö 5.9:
- kl. 10.00 Tvåspråkig högmässa: Ingå
kyrka. Sjöblom, Gustafsson Burgmann. Max antal deltagare: 80 pers.
Må 6.9:
- kl. 13.15-15 Pysselklubb för barn i
lågstadieålder: Församlingshemmet.
Anmälningar: Noora Nylund, tel. 050501 1755 eller e-post noora-elina.
nylund@evl.fi.
Ons 8.9:
- kl. 19.00-21.00 Kyrkokörens övning - höststart: Församlingshemmet.
Gustafsson Burgmann.
To 9.9:
- kl. 11.30-13.00 Matservering (4
€/person): Församlingshemmet.
Sköld-Qvarnström.
- kl. 18.00 Bönegruppen (tvåspråkig):
Prästgården. Tanja Kakko.
Fre 10.9:
- kl. 17.30 Kvällsandakt vid brasan:
Stora Fagerö. Start från hamnen kl
17.30, tillbaka ca kl 21. Förhandsanmälan senast 8.9. kl 12 tel 09-221 9030
eller e-post: inga.kansli@evl.fi.
Sö 12.9:
- kl. 10.00 Högmässa: Degerby kyrka.
Hellsten, Gustafsson Burgmann.
Må 13.9:
- kl. 13.15-15 Einsteinklubb (en vetenskaps- och forskningsklubb) för barn
i lågstadieålder: Församlingshemmet.
Anmälningar: Noora Nylund, tel. 050501 1755 eller e-post noora-elina.
nylund@evl.fi.
Må 13.9:
- kl. 18.00 Bibelgrupp: Prästgården.
Hellsten.
To 16.9:
- kl. 11.30-13.00 Matservering (4

€/person): Församlingshemmet.
Sköld-Qvarnström.
- kl. 13.00-14.30 Minnesträningsgrupp och stödgrupp för närstående
i Ingå: Prästgården. I samarbete med
Nylands Minneslots.
- kl. 18.00 Bönegruppen (tvåspråkig):
Prästgården. Tanja Kakko.
OBS!
• Coronaläget och restriktionerna kan
förändras – följ med aktuell information på församlingens Facebook-sida
och hemsidan www.ingaforsamling.fi.
• Ingå församlings kansli öppet må-ti
kl. 9-12, 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).

KARIS-POJO

Skapelsens söndag 5.9:
- kl. 10: Högmässa i Karis kyrka. Präst
Yvonne Terlinden och kantor Päivi Tiitu.
- kl. 12: Högmässa i Pojo kyrka. Präst
Yvonne Terlinden och kantor Päivi Tiitu.
- ca kl. 13.15: Kyrklunch i Pojo församlingshem efter högmässan i Pojo
kyrka.
Församlingens verksamhet börjar:
-sö 5.9 kl. 19: Böneligan i Lilla prästgården i Karis
-må 6.9 kl. 14: Bibelgruppen i Svartå
kyrkstuga
-må 6.9 kl. 18.30: Församlingskören
börjar öva i Pojo församlingshem
-ti 7.9 kl. 9-12: Tvåspråkigt familjecafé
ute vid Pojo församlingshem
-ti 7.9 kl. 14: Missionklubben i Pojo
församlingshem
-ons kl. 9-17: Bönedag i Karis kyrka –
välkommen till kyrkan
-ons 8.9 kl. 14: Diakonisyföreningen
och Karlakaffe i Pojo församlingshem
-to 9.9 kl. 9.30-11.30: Familjecafé ute
vid Lilla Prästgården i Karis
- to 9.9 kl. 18-20: Spelhålan öppen för
ungdomar i Karis församlingshem
- to 9.9 kl. 19.30-20.30: Stillhetens
bön i Karis kyrka
-fre 10.9 kl. 10.30: Babykyrka i Karis
kyrka och efteråt soppa och kaffe i
Stora Prästgården
Söndag 12.9:
-kl. 10: Gudstjänst i Karis kyrka. Präst
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Pentti Raunio och kantor Päivi Tiitu.
-kl. 12: Högmässa i Pojo kyrka. Präst
Pentti Raunio och kantor Håkan
Lindroos.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

SJUNDEÅ

Mässa i S:t Petri kyrka: sön 5.9 kl. 12
To 9.9 kl 10: Klapp&Klang, Skojig
sång- och lekstund för föräldrar och
barn (0-4 år) utomhus på Lugnets
gård torsdagar kl. 10-12. Tid för egen
fika och pratstund ingår. Förfrågningar
och anmälning till Kati Kvarnström.
Gudstjänst i S:t Petri kyrka: sön 12.9
kl. 12.00
To 16.9 kl 10: Klapp&Klang, Skojig
sång- och lekstund för föräldrar och
barn (0-4 år) utomhus på Lugnets
gård torsdagar kl. 10-12.

ESBO STIFT
LOJO

5.9. kl. 13.00: Högmässa i Virkby kyrka. Kyrktaxi, kyrkkaffe.
7.9. kl. 13.30: Samling för daglediga
(tidigare ”Svenska kretsen”) i Virkby
kyrka. Trevlig samvaro och kaffe. Taxi.

DOMPROSTERIET
BORGÅ

Lö 4.9 kl. 12.30: Tvåspråkig gudstjänst
i samband med Kullo byadag. Wilman,
Tollander.
Sö 5.9 kl. 10: Gudstjänst i Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka,
Wilman, Tollander
Kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan, välsignelse av hjälpledare, Eisentraut-Söderström, Wilman, Söderström
Må 6.9 kl. 9.15 -11.30: Babyträff i
Domprostgårdens klubbrum, Sussi
Hindsberg.
kl. 10: Motion och mission; Motionspromenad i sällskap. Kom med! Ring
Sanna tfn 040 528 6577, för mera info.
Kl. 14-16: Babymassage i Domprostgårdens klubbrum, Hindsberg. Anmäl
dig till susanne.hindsberg@evl.fi.
Ti 7.9 kl. 12: Andakt med lunch i församlingshemmet, Lundagatan 5. För
pensionärer, lunchpris 7,50 €, och
arbetssökande lunchpris 2 €.
On 8.9 och 9.9 kl. 10-13: Café Ankaret
öppnar i svenska församlingshemmet,
Runebergsg. 24. Kom in på en kopp
kaffe, läs dagens tidningar, prata med
värdinnorna och titta på utställningen ” I vår Herres hage” av Else-Maj
Kullberg.
On 8.9 kl.10.30 Tjejträffen, pensionerade dagklubbsledare träffas i musikrummet i församlingshemmet, Sanna
Lindström, tel. 040 528 6577.
To 9.9 kl.9-11.30: Baby och knatterytmik leds av Jenna Romberg och
samlas i Domprostgårdens soffrum
på torsdagar 9.9–2.12 (höstlov 21.10).
Anmälan till Borgå Medborgarinstitut
öppnar 19.8 kl. 10. Avgift 10 €.
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Samtidigt familjecafé med Jenni Antila.
Lö 11.9 kl. 10-14: FadderKul på Domprostgårdens gård. 2-språkigt evenemang för faddrar med fadderbarn, kl.
10-12 under skolåldern och kl. 12-14
i skolåldern. Uppgiftsbana, konsert
med Sås och Kopp, servering mm. Avgift: 2 €/ person. De anmälda får mera
info per epost. Förhandsanmälning
före 5.9 till tuija.wilman@evl.fi
Sö 12.9 kl. 10 Gudstjänst i S:t Olofs,
Pellinge, Ståhlberg, Tollander.
Kl. 12.15: Festmässa på teckenspråk
och svenska strömmas. Maria Lindberg, Rebecka Stråhlman, teckenspråkstolk, Wilman, Hätönen och
frivilliga. Kyrkkaffe I Brobacksstugan.
Må 13.9 kl. 10: Motion och mission;
Motionspromenad i sällskap. Kom
med! Ring Sanna tfn 040 528 6577, för
mera info.
KL. 14: Baby massage i Domprostgården i klubbrummet, Hindsberg
Kl. 17.30-19: Mammaträff för dig som
väntar sitt första barn, med Sussi
Hindsberg. Anmäl dig till susanne.
hindsberg@evl.fi. Följande träffar är
11.10, 15.11.
kl. 13-14.30: Sjömansmissionskretsen
samlas i Café Ankaret, Göta Ekberg
040 737 5323.
Ti 7.9 kl. 12: Andakt med lunch i församlingshemmet, Lundagatan 5. För
pensionärer, lunchpris 7,50 €, och
arbetssökande lunchpris 2 €.
On 15.9 och 16.9 kl. 10-13: Café Ankaret öppet
Kl. 13.30-15 Mariakretsen samlas i
Café Ankaret, frivillig ledare Inge Blom
Kl. 17: Missions o bibelkväll i Café Ankaret, svenska församlingshemmet,
Lindström
To 16.9 kl.9-11.30: Baby och knatterytmik leds av Jenna Romberg och
samlas i Domprostgårdens soffrum
på torsdagar 9.9–2.12 (höstlov 21.10).
Anmälan till Borgå Medborgarinstitut
öppnar 19.8 kl. 10. Avgift 10 €. Samtidigt familjecafè med Jenni

SIBBO

Mer information: på Sibbo svenska
församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi
På grund av osäkerheten gällande
cororonarestriktioner kan det ske
ändringar i evenemang och i grupper.
Mer information på Sibbo svenska
församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi.
Sö 5.9 kl. 12: Högmässa i Sibbo kyrka.
Folkvisemässa som bygger på kända
melodier. Strömmas i Youtubekanalen
Kirkko Sipoossa – Kyrkan i Sibbo.
Länk på hemsidan, Facebook och
Instagram.
Må 6.9 kl. 9.30: KakaoClubben i
Söderkulla kyrkas klubbutrymme.
Terminsstart. Med Isabella Munck och
Karin Åstrand.
Må 6.9 kl. 13: KakaoClubben i Kyrkoby församlingshem. Terminsstart.

Munck, Åstrand.
Ti 7.9 kl. 18: Bibelstudium i Söderkulla
kyrka. En ny serie med bibelstudium
inleds tillsammans med Stefan Djupsjöbacka.
To 9.9 kl. 18.30: Kvinnor mitt i livet. En
samtalsgrupp för kvinnor i alla åldrar i
Prästgården. Med Katja Korpi.
Lö 11.9 kl. 13: Gå ett yrke till en kvinna vid Söderkulla kyrka. Anmälan
kl. 12.30. Uppvärmning med Sipoon
Syke. Två rutter lämpade att gå med
barnvagn, den längre är ca 5 km.
Sö 12.9 kl. 12: Högmässa i Sibbo kyrka. Start för temaveckan Goda val.
Må 13.9 kl. 7: Morgonandakt i Sibbo
kyrka. Morgonmål. Temaveckan Goda
val.
Må 13.9 kl. 13: Pensionärsutfärd till
Nilsas. Buss från Södra Sibbo: Gesterby vägskäl kl. 12.30 - Söderkulla gård
12.35 - Linda 12.40 – Box-- Nilsas.
Anmälan via församlingens hemsida
eller direkt till diakon Sara George 050
566 3691. Gäst från Marthakransen.
Temaveckan Goda val.
Ti 14.9 kl. 13: Pensionärsutfärd till
Nilsas. Buss från Norra Sibbo: Haléns
hållplats kl.12.00. S-Paipis 12.10-Mixvägen/Storbondsvägen via Nickbyvägen 12.20 - Församlingshemmet 12.30
- Nilsas. Gäst från Marthakransen . Anmälan: se info om måndagens utfärd.
Ti 14.9 kl. 19: Min kropp, mitt tempel i
Söderkulla kyrka. Stretchning, bön och
avslappning. Ta med egen jumpamatta
och vattenflaska. Med Sara George.
On 15.9 kl. 12: Orgellunch i Sibbo kyrka. En stund av orgelmusik följd av
sopplunch, kaffe och tilltugg. Ta gärna
med egna kärl och bestick. Temaveckan Goda val. OBS: ingen 8-euroslunch 15.9!
Fr 17.9 kl. 19: Musikafton i Sibbo
kyrka. Sarina Kettunen och husbandet Good choice, stråktrion NOX.
Talkshow om veckans tematik. Temaveckan Goda val.
Sö 19.9 kl. 12: Högmässa i Sibbo kyrka. Furahakören deltar. Temaveckan
Goda val.

ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt:
Sö 5.9 kl. 12: Högmässa i Pargas kyrka, Pär Lidén, Hanna Lehtonen. Pargas kyrkokör medverkar. Kretsarnas
terminsstart med kyrkkaffe ute på
kyrkbacken efter högmässan.
On 8.9 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Pär Lidén, Hanna Lehtonen.
Sö 12.9 kl. 10: Högmässa i Pargas
kyrka, Päivi Nuotio-Niemi, Hanna
Lehtonen.
On 15.9 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Päivi Nuotio-Niemi, Hanna
Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 5.9 kl. 11: Högmässa i Nagu kyrka,
Kjell Granström, Robert Helin.

Sö 12.9 kl. 11: Finska högmässa i
Nagu kyrka, Kjell Granström, Robert
Helin.
Korpo kapellförsamling:
Sö 5.9 kl. 11: Högmässa i Korpo kyrka, Esa Killström, Mikael Granlund.
Sö 12.9 kl. 15: Gudstjänst i Norrskata
kyrka, Esa Killström, Mikael Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 5.9 kl. 11: Högmässa i Houtskär
kyrka, Peter Blumenthal, Uma Söderlund.
Iniö kapellförsamling:
Sö 5.9 kl. 13: Högmässa i Iniö kyrka,
tillsammans med Åbo svenska församling, Jussi Meriluoto.

ÅBO

lör 4.9 kl 12: Konfirmationsmässa,
Domkyrkan. Mässan kan även ses
via www.virtuaalikirkko.fi. Konfirmation av grupp 1002. Liljeström,
Danielsson, Juslin.
sön 5.9 kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Högmässan kan även ses via
www.virtuaalikirkko.fi. Wikstedt
(pred), Björkgren (lit), Juslin. Barnhörna. Gudstjänstgrupp Martha
medverkar.
mån 6.9 kl. 18-20: Unga vuxna,
Aurelia.
tis 7.9:
- kl 14.30–18: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.
ons 8.9 kl 13–15: Café Orchidé, Aurelia.
tor 9.9:
- kl 9.30–11.30: Familjecafé, Aurelias
innergård.
- kl 14.15: Åbo Akademis inskriptionsgudstjänst, Domkyrkan. Bernice
Sundqvist (pred), Bäck (lit), Söderlund. Gudstjänsten kan även ses via
www.virtuaalikirkko.fi.
sön 12.9:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan.
Högmässan kan även ses via www.
virtuaalikirkko.fi. Björkgren-Vikström
(pred), Häggblom (lit), Danielsson,
Juslin. Barnhörna. Hjälpisar medverkar som gudstjänstgrupp.
- kl 18.30: ”Önskepsalmer i höstkvällen!”, Välkommen att medverka
på plats i Domkyrkan eller via www.
virtuaalikirkko.fi. Medverkande: Malena Björkgren, Maria Björkgren-Vikström, Otto Lindén, Rami Nurmi och
Marjo Danielsson.
mån 13.9 kl. 14-15.30: Missionskretsen, Aurelia.
tis 14.9:
- kl 14.30–18: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.
ons 15.9:
- kl 10–12: Familjecafé, Papinholma
församlingshem
- kl 12: Frukostklubben, Kåren (Tavastg. 22, Åbo). ”Vaccin, Corona och
Livssyner” Mikael Lindfelt.
- kl 13–15: Café Orchidé, Aurelia.
tor 16.9:
- kl 9.30–11.30: Familjecafé, Aurelias
innergård.
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