
På gång i församlingen från 
palmsöndagen till juli

Församlingen stärker  
sin profil inom  
rättvis handel 

Församlingsrådet  
tar avstånd från  
kränkande kampanj

Läsnjutning om påsken  
och hållbar livstil 
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Allas vår början bliver svår, säger ut
trycket och anger att det inte alla gånger 
är så lätt i början. Redan från det att 
Johannes församling blev till har det 
 funnits en tanke på att ge ut en tidning, 
inte bara ett instick i någon annan tid
ning utan en egen. Det som du håller i  
din hand är nu det första numret av 
för samlingen nya tidning, J.  Stora bok
staven J som kan stå för Ja, Jesus, Jag, 
Johannes o.s.v. Om jag får vara ärlig 
var det nog inte så lätt att få till den. 
Utgivningen föregick av det de vanliga 
små problemen. Artiklar som inte blev 
skrivna, deadlines som inte höll och nå
gon som antydde att vi egentligen borde 
sätta allt på is, tills vi fick ut en perfekt 
tidning. In en fullkomlig värld skulle det 
säkert ha varit så, men nu är vår värld 
inte perfekt eller fullkomlig. Tidningen är 
en första början och jag kan lova dig att 
den blir bättre och hittar sin form. 
 Det blir bättre var också namnet på 
den kampanj som började i USA i höstas 
för att stöda unga homosexuella att hitta 
sin identitet. Att växa upp som homo
sexuell är kanske inte alltid så enkelt 
i ett heteronormativt samhälle. Efter 
ett antal självmord bland unga med en 
homosexuell läggning, beslöt man att 
starta upp en kampanj var buskap var 
att det blir bättre, lättare att leva med 
den läggningen med tiden. En kampanj 

som ville stöda de unga att forma sin 
egen identitet. I den finländska versio
nen av kampanjen deltog både minister 
Brax och Stubb, samt ett antal mer eller 
mindre kändisar och lovade att det blir 
bättre. Även kyrkans förhållande till de 
homosexuella har blivit bättre. Ännu är 
det inte perfekt, men bara det babysteget 
att acceptera att man kan be för och med 
homosexuella och deras parförhållande 
är ett steg i en god riktning. Visserligen är 
det ett pyttelite steg. Det som saken gäller 
är en rättvisefråga, jämställdhets fråga, 
frågan om ett homosexuellt förhållande 
är lika mycket värt som ett heterosexuellt 
och riktigt där är kyrkan inte ännu. Men 
det blir bättre!
 Det blir bättre är också påsken 
budskap. Att det finns ett liv bakom död 
och lidande. Ett ljus bortom mörkret, en 
vår efter vinter. Påsken eviga budskap 
är att lidande och död inte har det sista 
ordet i vår värld. Trots alla de brister som 
finns i vår värld: synd, sjukdom, lidande 
och död, så finns ett hopp om förlåtelse, 
helande och uppståndelse.  Det hoppet 
förmedlar oss Kristus som den första som 
uppstod från de döda. Det blir bättre är 
påsken budskap, ett budskap som vi kan 
ta till oss i den vårsolen sken, när naturen 
väcks till liv och vi får hälsa varandra 
med påsken budskap: Kristus är uppstån
den! Ja, han är sannerligen uppstånden!

Redaktionsrådet: Dag-Ulrik Almqvist, Hanna Kanerva, Tomas Ray och Jeanette Östman.   
Foto: Rolf Blauberg
Ansvarig utgivare: Stefan Djupsjöbacka.

Det blir bättre! Tomas Ray, kaplan
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Notiser
Klockan 20.30 släcktes belysningen 
Under Earth Hour 2011 den 26 mars släcktes belysningen i 
fler av landets kyrkor. Johannes kyrka släcktes som en 
solidarisk handling och påminnelse om de klimatföränd
ringar som skett på grund av bland annat nedsmutsning och 
giftiga utsläpp. 
 – Vi hoppas att de som passerade kyrkan noterade att den 
var släckt och förstod varför och på så sätt fick stöd för sina 
egna miljömedvetna handlingar, säger kyrkoherden Stefan 
Djupsjöbacka.
 I år hade kyrkostyrelsen inte gett några direktiv men både 
församlingar och enskilda människor deltog genom att 
släcka belysningen mellan klockan 20.30 och 21.30.
 Earth Hour anordnades första gången år 2007 i Austra
lien och senaste året deltog 126 länder och över 4 000 städer 
runt om i världen. I år uppmanades deltagarna inleda 
timmen med en tyst minut för naturkatastrofens offer i 
Japan.
 
Mr Gay besöker regnbågscaféet i april
Den 28 april gästar Kenneth Liukkonen, 
Mr Gay Finland 2010 och förtroendevald 
i Åbo svenska församling, regnbågskaféet 
i Hörnan på Högbergsgatan 10.
 Tidigare i år har kaféet haft besök av 
Maria Lindberg, dövpräst i Borgå stift, 
och Maria Antas, projektkoordinator vid 
Informationscentralen för Finlands 
litteratur FILI, kaféet för att prata om 
litteratur.
 Johannes församling ordnar sedan 

början av 2009 Regnbågsvänligt café 
varannan torsdag. Verksamheten sker i 
samarbete med föreningen Regnbågsan
kan i Hörnan, Högbergsgatan 10 
(spår vagnshållplats Johanneskyrkan på 
linje 10), varannan torsdag 1921.
 Den femte finlandssvenska regnbågs
mässan planeras som bäst. Gudstjänsten 
hålls klockan 21 den 7 oktober i Johan
neskyrkan och årets tema är kärlekens 
frukter. 

 
Elving-Andersén ny i Fanny Wredes styrelse
Församlingsrådet utsåg Christina 
Elving-Andersén till sin representant i 
styrelsen för Fanny Wredes stiftelse för 
perioden 2011–2012. Viveka Hagmark 
återvaldes som församlingsrådets 
representant i styrelsen för stiftelsen 
Lugnet för perioden 2011–2012. 

 Stiftelsen Lugnet ska stöda och 
utveckla seniorverksamheten. I höst 
kommer man att erbjuda pensionärslun
cher i församlingshuset, städhjälp, 
fotvård, hårklippning och utfärder. 
Stiftelsen Wrede stöder rekreation riktad 
till alla församlingsmedlemmar.



Allt ljus på Franz Liszt under Klang i kyrkan 
Pianisten och kompositören Franz Liszt 
(1811–1886) var temat för årets kyrkomu
sikfestival i Helsingfors den 20–27 mars. 
 Under öppningskonserten i Johannes
kyrkan uppträdde Michael Schönheit, 
kantor för Leipzig Gewandhaus och 
Merserburgs domkyrkor med Franz Listzs 
”Fantasi och fuga”. ”Kristusoratoriet”, ett 
verk om Kristi liv, uppfördes också i 

Johanneskyrkan och sändes i Yle Radio 1.
 Barnens ”Klang i kyrkan” gick av 
stapeln den 22 och 23 mars.
 ”Klang i kyrkan” ordnades i år för 
sextonde gången och konserter hölls i 
olika kyrkor. Festivalen ordnas av bland 
andra Helsingfors kyrkliga samfällighet 
med Jukka Ahokas som konstnärliga 
ledare.

 
Bo Ekman blir övervaktmästare
Från och med den 1 april är Bo Ekman 
övervaktmästare i Johannes församling. 
Ekman har det senaste året jobbat med 
liknande uppgifter. Nu blir han chef för 
hela församlingens vaktmästarkår.
 Den formella besvärstiden hade inte gått 
ut vid den här tidningens pressläggning.

 Hannu Hapuli fortsätter som vaktmäs
tare i Johanneskyrkan när församlingen 
övertar administrationen av Johannes
kyrkan hösten 2011, men i Johannes 
församlings tjänst.

 
Ny tjänst som ungdomsarbetsledare
Församlingsrådet i Johannes församling 
beslöt på sitt möte 24 mars att be 
gemen samma kyrkofullmäktige utlysa en 
ny tjänst som ungdomsarbetsledare i 
Johannes församling. 
 Tjänsten ska förhoppningsvis kunna 

lediganslås och tillsättas från och med 
den 1 augusti. 
 Den nya ungdomsledaren skulle dela 
på arbetsuppgifterna tillsammans med 
den nuvarande ungdomsarbetsledaren 
Lella Lindström.
 
Mångsidigare kulturvecka 
den 5–13 november
Det är ännu oklart vem som blir projektse
kreterare för kulturveckan den 5–13 
november. I år ska programmet vara 
mång sidigare och mer familje och 
barn vänligt. 
 I arbetsgruppen ingår musikledare 
Dag-Ulrik Almqvist, kyrkoherde Stefan 
Djupsjöbacka, pastor Mikael Busck-Niel-
sen och Maria Antas, projektkoordinator 
vid Informationscentralen för Finlands 
litteratur FILI.
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Församlingsrådet tar avstånd från Stå på dig! -kampanjen
Församlingsrådet i Johannes församling 
tar i ett uttalande avstånd från kampan
jen Stå på dig! (Älä alistu!). Ungdoms
kampanjen mot homosexualitet som 
drivs av det kristliga ungdomsmediet 
Nuotta och sex andra kristliga organisa
tioner, anses kränka människovärdet. 
 Enligt kyrkoherden Stefan Djupsjö-
backa följer ställningstagandet den 
övriga kyrkans linje.
 – Vi kan tänka oss att det finns 
individer också på vårt område som 
känner sig besvikna på att det finns 

personer inom kyrkan som tycker så där. 
Vi vill undvika eventuella missförstånd, 
eftersom kampanjen lett till att en del 
medlemmar lämnat kyrkan, och uttrycka 
vårt stöd för de människor som känner 
sig kränkta för det som de innerst inne 
är. 
 Djupsjöbacka har inte fått några 
klagomål till följd av kampanjen, vilket 
han tror beror på att Johannes försam
ling är känd som en öppen församling 
som driver ett regnbågskafé och ordnar 
regnbågsgudstjänster. 

 
Personalen flyttar till Högbergsgatan i höst 
Från och med den 1 oktober kommer hela 
Johannes församlings organisation att 
finnas på Högerbergsgatan 10 i Helsing
fors. I mitten av september flyttar den 
finska domkyrkoförsamlingen ut från på 
tredje våningen på Högbergsgatan. 
Därefter ska man se över behovet av 
reparationer innan personalen som för 
tillfället jobbar vid Berghällsgården på 
Suoniogatan 7 flyttar in till centrum. 

 Församlingsrådet beslöt den 24 mars 
avstå från Berghälls kapell, lokalerna på 
Bulevarden 16 och Mannerheimvägen 66 
under nästa år. Angående Suoniogatan 7 
vill man undersöka möjligheterna att dela 
på kostnaderna med till exempel Kallion 
seurakunta.
 Höstens förändringar medför att den 
svenska verksamheten i Johanneskyrkan 
kommer att öka i proportion till antalet 
finska gudstjänster. 

 
Johannes församling går in för Rättvis handel
I mars fattade församlingsrådet beslutet 
att Johannes församling ska bli en 
Rättvis handelförsamling och satsa på 
hållbar livsstil. Församlingen ska också 
certifieras för ett miljödiplom.
 Det betyder att församlingen förbinder 
sig till att bland annat använda rättvise
märkt kaffe och te, delta i veckorna för 

rättvis handel och informera församlings
borna om rättvis handel.  
 En ansvarsperson eller grupp ska 
utses för att utveckla projektet och se till 
att linjedragningen följs.

JÖ



Att  
stanna upp  

en stund
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V årterminen känns ofta längre än 
höstterminen. En fördel har den 
ändå – förutom att det blir ljusare 

och dagarna längre – och det är att den är 
grupperad i tre delar: från nyår till 
sportlovet, från sportlovet till Påsk och 
från Påsk till Pingst. Efter Pingst är det 
sommar. För mig är det mycket lättare att 
både jobba och planera min fritid då jag 
känner att jag inte behöver ta allt i ett 
svep, utan kan göra små pauser emellan. 
De här pauserna vill jag gärna göra något 
av, så att jag känner att de verkligen blir 
vattendelare. Att jag kan ta i med nya 
krafter i en ny situation då det kreativa 
avbrottet i vardagen är över.
 På sportlovet är det kanske uteliv och 
fysiska aktiviteter som gäller. Med 
påsken är det lite annorlunda, då är det 
tid att gå igenom något på insidan. 
Påsken är speciell. Det är kristenhetens 
största helg. Det stora dramat utspelar 
sig under en tiodagarsperiod. Vi följer 
med vad som händer med Jesus och 
dimensionerna i allt blir så stora att vi 
kanske inte förmår ta in det. Texterna bär 
över årtusendena. Om man låter sig 
beröras och ger sig själv tid och möjlig
het, är stilla veckan en bra tid för att 
aktualisera existentiella frågor. Vill du ta 
dig tid? Vågar du stanna upp? 
 Vågar du ett möte i meditation? Vi 
kommer i Johannes församling att under 
stilla veckan, 18–22 april, ordna möjlig
het till meditation och bön i en öppen 
retreat i Mariakapellet på Högbergsgatan 
10, III våningen (samma ingång som 
kansliet, hiss finns). Varje dag är kapellet 
öppet från kl. 16.30 till ca 19. Kl. 17 är det 
ledd meditation och kl. 18 Vesper. På 
skärtorsdagen firas mässa i Gamla kyrkan 
kl. 18 istället för vesper i Mariakapellet. 
Var och en som vill besöka kapellet har 

möjlighet till stilla meditation med text, 
eller utan om man så vill. Det kommer att 
finnas bönestenar och ljus. Ikoner målade 
av Rea Anner kommer också att finnas i 
kapellet och Fred Lindström har skrivit 
texter till var och en av dessa. Via dessa 
texter guidas man till ikonen, till bibel
ställen och till bön och meditation. Varje 
dag finns möjlighet till enskilt samtal. 
Ledare för retreaten är Anna Maria 
Böckerman, Maria Repo och Mikael 
BusckNielsen.
 Tanken är att man skall kunna komma 
in en stund, sitta ned och koncentrera sig. 
Ge sig själv en möjlighet att stanna upp, 
att begrunda och uppleva. Att en stund 
vara fri från allt som kommer utifrån. 
Man kan komma en gång en liten stund, 
flera gånger, eller varje dag.  
Meditationerna hämtar sitt material ur 
stilla veckans texter och för dem fram till 
dig i din situation idag. I tidebönen ber 
man högt tillsammans enligt en form som 
varit liknande i många hundra år.

Den här formen av  
retreat hoppas jag  
att skall kunna vara  
ett redskap för den  
urbana människan att  
tydligare uppleva stilla 
veckan och dess budskap.

Ett redskap för att bromsa upp farten på 
vardagen en liten smula, att ge sig själv 
en möjlighet till en djupare upplevelse av 
denna speciella vecka och att hitta det där 
lite annorlunda som gör att tiden kring 
Påsk verkligen blir en vattendelare och 
paus. Ta dig tid att stanna upp en stund.  

Anna Maria Böckerman 
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Påskimprovisation
Johan, 8 år, har just haft B-influensan 
och är inte riktigt på humör. Han har 
varit tvungen att vara inomhus en vecka, 
hemma från skolan. Han har haft feber 
och ont, ätit äcklig antibiotika och värst 
av allt, varit stilla. Nu när det nästan är 
över skulle det vara roligt att göra en 
massa saker – och så får man inte det, för 
man skall ännu ta det lugnt. Det är 
irriterande och nu skulle det vara bra att 
hitta på någonting.
 Jag frågar Johan om vi skall gå till 
köket och improvisera. Improvisera 
brukar vi göra i två sammanhang. Det 
ena är vid något instrument, där man får 
hitta på vad man vill och så blir det som 
det blir. Det andra är i köket, och där blir 
det också som det blir. Och man tar vad 
man har. Nu är tanken den att vi skall 
påskimprovisera. Det är ännu lite tid dit, 

så det går inte riktigt att koka ägg. Vad 
skulle man kunna hitta på? Vi hittar en 
ekologisk citron som vi tycker ser påskig 
ut. Gul och fin. Sen hittar vi mandelmas
sa som också känns lagom påskigt. Och 
så skall det vara sött och gott. Det får bli 
kaka.
 Vi hittar två ägg. Strösocker har vi inte 
hemma, men vit baksirap och florsocker. 
Vi tar hälften av varje, tillsammans en 
mängd motsvarande 2 dl strösocker. 
Johan vispar med elvispen, vitt och 
pösigt skall det bli. Det behövs vetemjöl, 
ca 2 2/3 dl och bakpulver, en dryg tesked. 
De torra ingredienserna blandar jag i en 
bunke. Johan river ca 100 g mandelmas
sa fint på ett rivjärn. Jag gör samma sak 
med citronens skal, men bara det gula. 
Johan pressar citronsaften ur citronen. 
Det är säkert det roligaste på hela tiden, 

Foto: Anna Maria Böckerman
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utom möjligen att slicka skålen förstås. 
Jag har smält lite smör i en form i ugnen. 
Det råkade vara sådant som har lite salt i, 
men man tar vad man har. Vätska (i det 
här fallet citronsaft o vatten), avsvalnat 
men flytande smör och siktat vetemjöl 
blandar vi i äggsmeten lite i taget i 
mindre omgångar om vartannat. Sen har 
vi i citronskalet. Smeten ser bra ut. Vi 
delar den på hälft. I den ena delen lägger 
vi i mandelmasserivet och till den andra 
hackar vi lite choklad, mörk, kanske 50 
gram. Formarna smöras. Sen in med allt 
ihop i ugnen, 175 grader, 40 minuter.

Skålen slickas och jag  
passar på att fråga vad  
en 8-åring vet om påsken 
och påsktraditioner.

Vad hände på påsken, varför firar vi? Jo, 
Jesus blev fängslad... ja, och så blev han 
korsfäst också. Korset är det man först 
tänker på. Jaha, säger jag, slutade det där 
då? Nej, nej, Jesus dog och uppstod och 
kom tillbaka. Gud hjälpte honom. Aha! 
Han kom tillbaka uppstånden. Hur vet 
man det då? Jo för när kvinnorna kom till 
graven så såg de honom gå där, därför 
visste man att han var uppstånden. OK, 
men vad skulle du säga om någon gjorde 
så till dig? Jag sku bli förskräckt o säga: 

är det faktiskt du?! Det låter precis som 
hur det gick med kvinnorna. Vad gjorde 
dom sen? Dom sprang till lärjungarna o 
berättade att han int’ va dö!
 Jag fortsätter med påsktraditioner, 
och undrar i mitt stilla sinne om jag 
lyckats fästa något alls av sådana hos 
honom. Vad gör man på påsken? Man är 
hemma! (Hupps, tänker jag) Ja, och så 
gör man påskpyssel. Vad då till exempel? 
Man kan dekorera med kycklingar och 
gräs, påskägg o gula blommor. Sen bjuder 
man hem folk. Och om man bjuder hem 
folk, vad serverar man då, frågar jag. Man 
serverar ägg. Man kan måla dem först, 
säger Johan, eller så kan de vara gjorda 
av choklad. Man brukar faktiskt äta 
chokladägg!
 Det har börjat dofta gott i köket nu, 
citronkaka. Johan är på gott humör och 
irritationen är borta. Korset, uppståndel
sen, Gud hjälpte honom, ägget som livets 
symbol, gult som vårens färg, vänner att 
dela sin glädje med, det känns ganska 
bra. Visst fanns det lite tankar kring 
påsken i min 8åring. Och jag rekommen
derar improvisationssessioner i köket. 
När man improviserar kan det inte bli fel, 
bara lite annorlunda!

Anna Maria Böckerman



Hållbar livsstil: 
Ett svar på vår längtan
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V i längtar väl alla efter att leva  
så att skapelsen bevaras för 
 kommande generationer och så 

att dess gåvor fördelas rättvist mellan 
människorna på vår jord.

Vi vet att de flesta av oss inte lever så.  
Vi konsumerar mera än jordens resurser 
tål. En miljard människor svälter. I vårt 
eget land har 150 000 familjer svårt att 
klara sitt uppehälle. Miljöförstöringen 
och ojämlikheten ökar.
 Vi vet också hur svårt det är att bryta 
med den ohållbara livsstilen i vårt 
samhälle. Reklamen tutar ut att vi måste 
konsumera mera för att bli lyckliga. 
Politikerna säger att vår trygghet och 
välfärd är beroende av att ekonomin 
ständigt växer.
 Man borde vara ett helgon för att på 
egen hand leva hållbart i vårt samhälle.  
Det behövs politiska beslut för att vi skall 
kunna leva som vi innerst inne vill. Det 
behövs höjda skatter, miljöavgifter, större 
grundtrygghet, ökat bistånd, rättvisa 
handelsregler, global socialpolitik.
 Men hur skall en sådan politisk 
förändring fås till stånd? 
 Ni är jordens salt, sade Jesus till sina 
efterföljare. Ni kan inte tjäna både Gud 
och mammon. Bekymra er inte för mat 
och dryck att leva av eller för kläder att 
sätta på kroppen. Sök först Guds rike och 
hans rättfärdighet. 
 Det mest utmanande i Jesu budskap 
är att han räknar med att vi människor 

kan leva utan att bygga vår trygghet på 
pengar och vapen. Påsken handlar om att 
den sårbara kärleken segrar över våld och 
död. Det är vår tro. 
 Fastan handlar om att avstå från något 
för att nå det viktigaste. Rätt fasta är att 
befria förtryckta, dela sitt bröd med 
hungriga, ge hemlösa husrum och kläda 
nakna, skriver Jesaja.

Fastan handlar också  
om gemenskap. 
 
Bara tillsammans kan vi verka som salt i 
samhället. Därför har en skara för
samlings medlemmar under fastetiden 
samlats inför onsdagarnas kvällsmässor i 
Gamla kyrkan för att hjälpa varandra att 
leva hållbart.  
 I det gemensamma sökandet är det 
viktigt att visa respekt för varandra, 
lyssna och uppmuntra, inte kritisera och 
döma. Var och en fastar på sitt sätt och 
kan ge pengar som inbesparas genom 
fastan till ändamål de själva väljer att 
stöda.  
 Som inspirerande exempel har vi 
bektanat oss med Franciskus och rörelser 
för hållbar livsstil och nerväxt i vår egen 
tid. Vid de återstående samlingarna 
samtalar vi om hur vi kan påverka 
samhället och på skärtorsdagen om hur 
vi skall gå vidare med hållbar livsstil.

Ulf Särs
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Söndag 17.4  
Palmsöndag
kl. 10 Högmässa i S:t 
Jacobs kyrka. Lindström. 
Henricson. Kyrkkaffe
kl. 12 Högmässa i 
Johanneskyrkan med 
hjälpledarvälsignelse. Ray, 
Lindström, Almqvist, 
Löfman, Chorus Sanctate 
Ceciliae. Kyrkkaffe
kl. 18 Kvällsmässa i Tomas 
kyrka. Lindblom, Böckerman 
 
Måndag 18.4 
kl. 17.45-20 Samtals-
gruppen Bibel tro och tvivel 
i Hörnan i Hög bergs gården. 
Kisa Korkman. Frände 
kl. 16 Meditation i Maria-
kapellet. Böckerman 
kl. 19 Passionsandakt i  
S:t Jacobs kyrka ”Vaka 
med Jesus”. Bibel medi-
tation med författaren Paul 
von Martens. Ahonen, 
Henricson
 
Tisdag 19.4
kl. 16 Meditation i 
Mariakapellet. Böckerman
kl. 18 Singelgruppen 
besöker Sjömanskyrkan i 

Nordsjö. Anmälningar till 
Lotte Henriksson helst per 
e-post lottehe@gmail.com 
(eller 050-537562 efter kl. 
18 senast den 16.4. Lotte 
Henriksson
kl. 19 Passionsandakt i S:t 
Jacobs kyrka. Författaren 
Paul von Martens. Ahonen, 
Löfman. Träffpunkt för 
seniorer och daglediga 
deltar. 
 
Onsdag 20.4
kl. 16 Meditation i Maria-
kapellet. Böckerman
kl. 19 Passionsandakt i S:t 
Jacobs kyrka. Författaren 
Paul von Martens. Ahonen, 
Enlund
 
Torsdag 21.4 
Skärtorsdag
kl. 15 Nattvardsgudstjänst 
i Folkhälsans Seniorhus. 
Ray, Almqvist
kl. 16 Meditation i 
Mariakapellet. Böckerman
kl. 18 Skärtorsdagens 
mässa i Gamla kyrkan.. 
Busck-Nielsen. 
Böckerman, Enlund, 
Passionärerna

kl. 19 Skärtorsdagen mässa 
i S:t Jacobs kyrka. För-
fattaren Paul von Martens. 
Ahonen, Henricson
kl. 19 Skärtorsdagens 
mässa i Tomas kyrka, 
Lindström, Almqvist
 
Fredag 22.4  
Långfredag
kl. 10 Gudstjänst i S:t 
Jacobs kyrka. Lindström, 
Enlund, Henricson
kl. 10 Gudstjänst i Tomas 
kyrka. Ray, Almqvist, 
Böckerman, Tomas vokal-
ensemble
kl. 12 Gudstjänst i Johan-
neskyrkan. Ahonen, Ray, 
Johannes kantori
kl. 16 Meditation i Maria-
kapellet. Böckerman
 
Lördag 23.4 Påskafton
kl. 23 Påskvaka och 
mässa i Johanneskyrka. 
Pashafest efteråt i 
Högbergsgården. aTSo-
kören. Lindström, Busck-
Nielsen, Almqvist, Enlund
 
Söndag 24.4 Påskdagen
kl. 10 Högmässa i S:t 
Jacobs kyrka. Ahonen, 
Enlund, Henricson. S:t 
Jacobskören. Kyrkkaffe
kl. 10 Högmässa i Tomas 
kyrka. Djupsjöbacka, Alm-
qvist, Böckerman. Tomas 
vokalensemble. Kyrkkaffe
kl. 12 Högmässa i Johan-
nes   kyrkan. Ray, Djup sjö-
backa, Johannes kantori. 
Kyrkkaffe

 Kalendarium för Johannes församling 
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Måndag 25.4  
Annandag Påsk
kl. 12 Högmässa i 
Johannes kyrkan. Busck-
Nielsen, Ray, Böckerman, 
Enlund, Löfman. Kyrkkaffe
 
Tisdag 26.4  
kl. 13 Träffpunkt för 
seniorer och daglediga i 
Högbergsgården. Vice-
härads hövding Lars-Eric 
Henricson: ”Arvsrättsliga 
frågor”. Ahonen, Enlund
 
Onsdag 27.4
kl. 14-15.30 Diakoniträff i 
S:t Jacobs kyrka. Missionär 
Silva Lahti från Finska 
Missionssällskapet berättar 
om vardagsliv i Etiopien. 
Salenius
kl. 15 Mariakretsen i 
Tomas kyrka. Frände
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 
kyrkan. Busck-Nielsen, 
Böckerman, Enlund
 
Torsdag 28.4 
kl. 15-16 Bönegruppen i 
De gamlas hus, Norrs-
vängen 1-3 på Drumsö. 
Salenius
kl. 17-18.30 Sorgegruppen 
första samling. Ta kontakt 
med diakonissan Karin 
Salenius, om du vill vara 
med t. 050-3800867
kl. 19-21 Regnbågscafé i 
Hörnan i Högbergsgården. 
Kvällens gäst Kenneth 
Liukkonen, Mr Gay Finland 
2010 och förtroendevald i 
Åbo svenska. Ray

Söndag 1.5 Första 
söndagen efter påsk
kl. 12 Högmässa i Johan-
nes  kyrkan. Lindblom, Ray, 
Löfman. Kyrkkaffe
 
Måndag 2.5
kl. 11-12.30 Cellverk sam-
het i S:t Jacobs kyrka. 
Gertrud Strandén
kl. 15 Diakonikretsen i 
Hög  bergsgården. Lindblom
 
Tisdag 3.5 
kl. 13 Träffpunkt för seniorer 
och daglediga i Hög bergs-
gården. Vårfest. Ahonen
 
Onsdag 4.5
kl. 14-15.30 Diakoniträff i 
S:t Jacobs kyrka. ”Våren i 
hjärta och sinne”, Anhild 
Träskman. Salenius
 kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 
kyrkan. Busck-Nielsen. 
Böckerman, Enlund
 
Fredag 6.5 
kl. 19 Singegruppen har grill-
fest på Mariefred i Kyrk slätt. 
Pris 10 €. Anmäl ningar till 
Monica Smeds, monica.
smeds@kirkkonummi.fi, 040-
7726010 senast onsdag 4.5. 
 
Söndag 8.5  
Andra söndagen  
efter Påsk
kl. 10 Högmässa i S:t 
Jacobs kyrka. Djups jöbacka, 
Henricson. Kyrkkaffe
kl. 10 Högmässa i Tomas 
kyrka. Ahonen, Löfman. 
Kyrkkaffe

kl. 12 Högmässa i Johan-
nes kyrkan. Lindström, 
Djupsjöbacka, Johannes 
kantori Kyrkkaffe
 
Måndag 9.5
kl. 10-12 Café Karde mumma 
i S:t Jacobs kyrka. Salenius
kl. 18 Samtalsgruppen 
Bibel tro och tvivel i Hörnan 
i Högbergsgården. Kisa 
Korkman, Frände
 
Onsdag 11.5
kl. 14-15.30 Diakoniträff i 
S:t Jacobs kyrka. Salenius
kl. 15-16.30 Mariakretsen i 
Tomas kyrka. Frände
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 
kyrkan. Busck-Nielsen, 
Almqvist, Enlund

Torsdag 12.5
kl. 19-21 Regnbågscafé i 
Hörnan i Högbergsgården. 
Ray
 
Söndag 15.5  
Tredje söndagen  
efter påsk
kl. 10 Högmässa i S:t 
Jacobs kyrka. Djup sjö-
backa, Henricson, S:t 
Jacobskören. Kyrkkaffe
kl. 10 Högmässa i Tomas 
kyrka. Sundström, 
Almqvist. Kyrkkaffe
kl. 12 Högmässa i Johan-
nes kyrkan. Busck-Nielsen, 
Djupsjöbacka, Löfman. 
Kyrkkaffe 
kl. 15 Nattvardsgudstjänst i 
Folkhälsans Seniorhus. 
Sundström, Almqvist
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Måndag 16.5 
kl. 11-12.30 Cellverk-
samhet i S:t Jacobskyrka. 
Gertrud Strandén
kl. 15 Diakonikretsen i 
Högbergsgården. Lindblom
 
Onsdag 18.5
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 
kyrkan. Busck-Nielsen, 
Böckerman, Enlund
 
Torsdag 19.5
 kl. 12.30 Samtalsgrupp i 
Folkhälsans Seniorhus. 
Djupsjöbacka.
 
Söndag 22.5  
Fjärde söndagen  
efter påsk
kl. 10 Högmässa i S:t 
Jacobs kyrka. Ahonen, 
Enlund. Kyrkkaffe. 
kl. 12 Högmässa i Johan-
neskyrkan. Lindblom, 
Sund ström, Almqvist, 
Löfman. Roströsten. 
Kyrkkaffe
kl. 18 Kvällsmässa i Tomas 
kyrka. Passionärerna. 
Sund ström, Almqvist, 
Böckerman.  
 
Onsdag 25.5 
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 
kyrkan. Busck-Nielsen, 
Böckerman, Almqvist
 
Söndag 29.5  
Femte söndagen  
efter påsk
kl. 10 Högmässa i S:t 
Jacobs kyrka. Lindström, 
Henricson. Kyrkkaffe

kl. 10 Högmässa i Tomas 
kyrka. Djupsjöbacka, 
Enlund. Kyrkkaffe
kl. 12 Högmässa i Johan-
neskyrkan. Ensamblen 
Groppo. Lindström, Djup-
sjö backa, Almqvist, Böcker-
man, Enlund. Kyrkkaffe
 
Onsdag 1.6
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 
kyrkan. Busck-Nielsen. 
Böckerman, Enlund
 
Torsdag 2.6  
Kristi Himmelsfärdsdag
kl. 10 Högmässa i S:t 
Jacobs kyrka. Sundström, 
Henricson. Kyrkkaffe
kl. 10 Högmässa i Tomas 
kyrka. Ray, Böckerman. 
Kyrkkaffe
kl. 12 Högmässa i Johan-
neskyrkan. Ahonen, Ray, 
Almqvist, Böckerman, 
Enlund. Tomas vokal-
ensemble. Kyrkkaffe 
 
Söndag 5.6  
Sjätte söndagen  
efter påsk
kl. 12 Högmässa i 
Johanneskyrkan. Lindblom, 
Almqvist, Löfman. 
 
Onsdag 8.6 
kl. 14 Sommarcafé i S:t 
Jacobs kyrka. Andakt i 
kyrkan, kaffe och allsång 
utomhus om vädret tillåter 
det. 
kl. 18 Kvällsmässa i Tomas 
kyrka. Djupsjöbacka, 
Enlund. 

Torsdag 9.6
kl. 13 Klavertramp i Berg hälls 
kyrka. Efter musik stunden 
servering och presentation av 
musiken i Berghällsgården, 
Suoniogatan 7. 
kl. 17 Singelgruppen blir 
guidade på Sandudds 
begravingsplats. Träff punkt: 
kl. 16:45 vid Sand udds nya 
kapell, Sand udds gatan 20. 
Pris: 7,10 € 
Anmälningar till Sonja 
Lövdahl, SMS 040-5629195 
eller sonja.lovdahl@welho.
com senast den 1.6.
 
Söndag 12.6  
Pingstdagen
kl. 12 Högmässa i Johan-
neskyrkan. Djupsjöbacka, 
Ahonen, Enlund, Löfman.

Onsdag 15.6 
kl. 14 Sommarcafé i S:t 
Jacobs kyrka. 
kl. 18 Kvällsmässa i Tomas 
kyrka. Sundström, Löfman. 
 
Söndag 19.6 
Treenighetssöndagen 
kl. 12 Högmässa i 
Johanneskyrkan. Lindblom, 
Henricson, Löfman.  
kl. 15 Nattvardsgudstjänst i 
Folkhälsans Seniorhus. 
Lindblom, Henricson
 
Onsdag 22.6
kl. 14 Sommarcafé i S:t 
Jacobs kyrka.   
kl 18 Kvällsmässa i Tomas 
kyrka. Djupsjöbacka, 
Almqvist. 
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Torsdag 23.6
kl. 13 Klavertramp i Berg-
hälls kyrka. Efter musik-
stunden servering och 
presentation av musiken i 
Berghällsgården.
 
Lördag 25.6 
Midsommardagen
kl. 12 Högmässa i   
Johan nes  kyrkan. Lindblom, 
Henricson. 
 
Söndag 26.6  
Andra söndagen  
efter pingst
kl. 12 Högmässa i 
Johanneskyrkan. 
Djupsjöbacka, Almqvist. 
 
Måndag 27.6 
kl. 13-15 Sommarcafé i 
Hörnan i Högbergsgården. 
Servering, vila, samtal och 
gemenskap. 
 
Onsdag 29.6 
kl. 14 Sommarcafé i S:t 
Jacobs kyrka. 
kl. 18 Kvällsmässa i 
Tomas. Djupsjöbacka, 
Henricson. 
 
Söndag 3.7  
Tredje söndagen  
efter pingst
kl. 12 Högmässa i 
Johanneskyrkan. Ahonen, 
sommarteolog Emma 
Audas, Henricson.
 
Måndag 4.7 
kl. 13-15 Sommarcafé i 
Hörnan i Högbergsgården. 

Onsdag 6.7 
kl. 14 Sommarcafé i S:t 
Jacobs kyrka. 
kl. 18 Kvällsmässa i Tomas 
kyrka. Lindblom, Böckerman.
 
Torsdag 7.7 
kl. 13 Klavertramp i Berg-
hälls kyrka. Efter musik-
stunden servering och 
presentation av musiken i 
Berghällsgården. 
 
Söndag 10.7  
Fjärde söndagen  
efter pingst
kl. 12 Högmässa i 
Johanneskyrkan. Ahonen, 
Henricson. 
Sommargudstjänst i 
Brunakärrs koloniträdgård. 
Ahonen, Henricson. 
 
Måndag 11.7  
kl. 13-15 Sommarcafé i 
Hörnan i Högbergsgården. 
 
Onsdag 13.7
kl. 14 Sommarcafé i S:t 
Jacobs kyrka. 
kl. 18 Kvällsmässa i Tomas 
kyrka. Sundström, Enlund

Torsdag 14.7
kl. 18 ekumenisk pilgrims-
vandring. Start från 
 Johanneskyrkan

Söndag 17.7  
Femte söndagen  
efter pingst
kl. 12 Högmässa i 
Johanneskyrkan. Busck-
Nielsen, sommarteolog 
Emma Audas, Enlund.
 
Måndag 18.7
kl. 13-15 Sommarcafé i 
Hörnan i Högbergsgården
 
Onsdag 20.7
kl. 14 Sommarcafé i S:t 
Jacobs kyrka. 
kl. 18 Kvällsmässa i  
Tomas kyrka. Lindblom, 
Almqvist. 
 
Torsdag 21.7
kl. 13 Klavertramp i  
Berg hälls kyrka. Efter 
musik stunden servering 
och presentation av 
musiken i Berghällsgården. 
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Söndagen 24.7 
Apostladagen
kl. 12 Högmässa i Johan nes-
kyrkan. Sundström. Emma 
Audas, Almqvist, Enlund
 
Måndagen 25.7 
kl. 13-15 Sommarcafé i 
Hörnan i Högbergsgården

Onsdag 27.7
kl. 14 Sommarcafé i S:t 
Jacobs kyrka
kl. 18 Kvällsmässa i Tomas 
kyrka. Sundström, Almqvist. 

Torsdag 28.7
kl. 18 ekumenisk pilgrims-
vandring. Start från 
Johanneskyrkan
 
Söndag 31.7 Sjunde 
söndagen efter pingst
kl. 12 Högmässa i Johan-
nes kyrkan. Lindblom, Emma 
Audas, Almqvist, Enlund
 
I augusti fortsätter hög-
mässorna i Johannes sön-
dagar kl.12 och i Tomas kyrka 
kvällsmässor onsdagar kl. 18
 

Konfirmationsmässor i 
Johanneskyrkan den 21.8 
och 4.9
 
De regelbundna hög-
mässorna i S:t Jacobs 
kyrka och i Tomas kyrka 
börjar igen den 4.9
Sommarcaféet i Hörnan i 
Högbergsgården håller på 
till och med 8.8 och 
Sommarcaféet i S:t Jacobs 
kyrka till och med den 31.8

 Kalendarium för Johannes församling 

 Musikevenemang under sommaren

Helsingfors orgelsommar
Konserter i juni – augusti

söndagar    kl. 20 i Helsingfors domkyrka
måndagar   kl. 19 i Berghälls kyrka
onsdagar    kl. 20 i Gamla kyrkan (8.6, 22.6, 20.7, 10.8, 31.8) 
   i Johanneskyrkan (29.6, 13.7, 3.8, 24.8) 
   i Helsingfors domkyrkas krypta (15.6, 6.7, 27.7, 17.8)
torsdagar kl. 15 i Sveaborgs kyrka (7.7, 14.7, 21.7, 28.7)
18-20.8 kl. 20 i Mikael Agricola kyrka
 
Fritt inträde. Program 5  €. Närmare information www.urkukesa.fi
 
Lunchmusik
tisdagar kl. 12 i Gamla kyrkan
onsdagar kl. 12 i Helsingfors domkyrka
torsdagar kl. 13 i Berghälls kyrka
fredagar kl. 12 i Domkyrkans krypta
 
Klavertramp
En halvtimme dansant orgelmusik på orglarna i Berghälls kyrka varannan torsdag kl. 13. 
Efter musikstunden servering och presentation av musiken i Berghällsgården.
Klavertrampare är Anna Maria Böckerman och Dag-Ulrik Almqvist. 
Torsdagarna är: 9.6, 23.6, 7.7, 21.7, 4.8 och 18.8
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Återkommande barnverksamhet
Mamma-barngrupp i klubbrummet i 
Tomas kyrka. Måndagar kl. 10.3012. 
Frände

Mamma-barngrupp i Hörnan (ingång 
via gården), fredagar kl. 1011.30. Ollberg

 
Läger och rekreation sommaren 2011 
Rekreationsdag
VÄLKOMMEN MED till Sjömansro i 
Lappvik/Hangö torsdagen den 19.5.2011. 
Vi firar en rekreationsdag för ande, själ 
och kropp kring temat ”Inre frid, lugn 
och ro”. Med oss har vi sjukhuspräst 
Ann-Sofi Storbacka som håller bibelstu
dium och mässa. Tillsammans njuter vi 
också av god mat och vacker natur. Start 
kl. 9 från KIASMA (Lundströms grönvita 
buss) med retur till samma plats kl. 18. 
Anmäl dig senast måndagen 9.5 till 
församlingens kansli, t. 0923407700. 
Glöm inte nämna ev. matallergi. 

Dagläger för barn i S:t Jacobs och 
Humlan / Barnläger på Saarenpää
Det finns ännu några platser till dags-
lägren kvar. Dagslägren är under tiden 
623.6 2011. Samma gäller också för 
barnlägret på Saarenpää 1318.6 2011. 
Anmälningslappar till dagslägren finns att 
hämta på eftisarna och anmälningar till 
barnlägret skickas till Nenne,  
nenne.lappalainen@evl.fi.  
Förfrågningar:  
Nenne Lappalainen 0923407705.  

Pilgrimsvandring 29.6-3.7
Längre vandring till Franciskusdagarna på 
Kökar. Start från Rimito, vandrig med  
följebil. 1.7 Viksbåt (kopia av vikingabåt 
från år 1050) över till Kökar. 2–3.7 
Franciskusdagar.
Ledare: Stefan Djupsjöbacka

Semesterläger på Saarenpää 
29.6-4.7.2011 
Ett semesterläger på Saarenpää sommar
hem på Lojo ö hålls under tiden 29.64.7. 
Lägret är för Dig som vill komma bort 
från stan några dagar och njuta av god 
mat, vila, andakter, vacker natur, 
gemenskap, mm. Transport till och från 
lägret ordnas med egen buss. Lägeravgif
ten på 50€ inkluderar helpension och 
resor. För närmare information och 
anmälan kontakta diakonissan Barbro 
Ollberg senast 31.5 2011 per telefon 
0923407704 eller per epost barbro.
ollberg@evl.fi. Välkommen med! 

Utfärder
Sommarutfärder en gång i månaden: 
14.6, 12.7 och 9.8 närmare info i Kyrk
pressen och församlingens övriga 
information. 

Övrig verksamhet



Midnatssmässa på påsknatten
Påsknattens mässa firas detta år  

i Johanneskyrkan 23.4 kl. 23.

aTSo kören medverkar och prästerna  
Fred Lindström och Mikael Busck-Nielsen  

förrättar mässan.  
Efteråt pashafest i Högbergsgården.
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MEDARBETARNA 
Kyrkoherdeämbetet  
tfn 09-23407700  
fax 09-23407701 
Djupsjöbacka Stefan, 
kyrkoherde  
tfn 09-23407710  
mobil 050-5768896 

PRÄSTER 
Ahonen Päivikki  
tfn 09-23407717  
mobil 050-3800807 
Busck-Nielsen Mikael  
tfn 09-23407747  
mobil 050-4128118 
Lindblom Mårten  
tfn 09-23407727  
mobil 050-5601043 
Lindström Fred  
tfn 09-23407737  
mobil 050-3800846 
Ray Tomas  
tfn 09-23407787  
mobil 050-5456172 
Sundström Jan Erik  
tfn 09-23407757  
mobil 050-3801873 

KANTORER 
Almqvist Dag-Ulrik  
tfn 09-23407718  
mobil 050-3801874 
Böckerman Anna Maria  
tfn 09-23407728  
mobil 050-3801869 
Enlund Sixten  
tfn 09-23407708  
mobil 050-3800826 
Henricson Eva  
tfn 09-23407748  
mobil 050-3800842 
Löfman Rolf  
tfn 09-23407758  
mobil 050-3800684

DIAKONISSOR 
Ollberg Barbro  
tfn 09-23407704  
mobil 050-3800656 
Frände Gunvor  
tfn 09-23407714  
mobil 050-3801872 
Salenius Karin  
tfn 09-23407724  
mobil 050-3800867 

SEKRETERARE 
Hamppu-Linna Irma, 
ekonomisekreterare  
tfn 09-23407721  
mobil 050-3800872 
Kanerva Hanna, 
informatör  
tfn 09-23407713  
mobil 050-4330710 
Lindberg Barbro, 
kanslisekreterare  
tfn 09-23407711  
mobil 050-3801712 

UNGDOMSARBETS- 
LEDARE 
Lindström Lella  
tfn 09-23407706  
mobil 050-3800849 

BARNARBETSLEDARE 
Lappalainen Nenne  
tfn 09-23407705  
mobil 050-4010390 

VAKTMÄSTARE
Snäll Marianne  
S:t Jacobs kyrka  
tfn 09-23407729  
mobil 050-3800836 
Wikström Willy  
Högbergsgården  
tfn 09-23407749  
mobil 050-3800688 
Strandberg Gun  
Tomas kyrka  
tfn 09-23407759  
mobil 050-5733287 

Ekman Bo  
tfn 09-23407769  
mobil 050-3087545 
Hapuli Hannu  
Johanneskyrkan  
tfn 09-23406241 
Gamla kyrkan  
tfn 09-23406128 

ADRESSER 
Hemsida:  
www.
helsingforsforsamlingar.fi/
johannes 
E-post till anställda:  
förnamn.tillnamn@evl.fi 
Kyrkoherdeämbetet är 
öppet vardagar 10-14 
Besöksadress: 
Högbergsgatan 10 D, 3 vån.
Postadress: 
Högbergsgatan 10 A, 3 vån. 
00120 HELSINGFORS 

KYRKOR / 
FÖRSAMLINGSHEM 
BERGHÄLLS KYRKA  
Östra prästgatan 2 
JOHANNESKYRKAN 
Högbergsgatan 12 
HÖGBERGSGÅRDEN 
Högbergsgatan 10 
Församlingshemmet  
D-trappan, 2 våningen
Hörnan i hörnet bakom huset. 
1 våningen, gatu planet
Mariakapellet  
D-trappan, 3 våningen. 
GAMLA KYRKAN 
Lönnrotsgatan 6 
TOMAS KYRKA  
och församlingshem 
Rönnvägen 16 (Mejlans) 
S:t JACOBS KYRKA  
och församlingshem  
Kvarnbergsbrinken 1 
(Drumsö) 



Frågor om hållbar livsstil
 
För att leva hållbart kan var och en tillsammans med sina 
närmaste tänka igenom följande frågor, anpassade till den 
egna livssituationen:

1. Vad är viktigt i livet? Behöver jag mera pengar och 
saker? Finns det saker jag kan ge för återanvändning? 
Hur mycket pengar kan jag ge till något gott ändamål? 

2. Hur bor jag? Kunde jag klara mig med mindre 
bostad? Behöver jag bastu i lägenheten och uppvärmd 
sommarstuga? Kan jag tänka mig att dela bostad med 
någon?

3. Hur mycket reser jag? Behöver jag flyga till södern 
eller åka på kryssning? Behöver jag bil eller klarar jag 
mig med att åka kollektivt och vid behov taxi?

4. Vad äter jag? Kan jag äta mindre kött och mera 
rättvisemärkta, närodlade och ekologiskt odlade 
produkter?

5. Hur använder jag min tid? Kan jag ge mera tid åt 
familj, barn, gamla anhöriga? Kunde jag gå med i 
någon frivilligverksamhet? Tar jag mig tid för andakt 
och meditation? 


