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Det har inte alltid funnits en barn- och ungdomskultur. Mitten av 1900-talet var ett 
genombrott för barnens och ungdomarnas egen kultur. Pippi Långstrump, Mumin 
och Krakel Spektakel trädde in i barnens värld. Jeans, James Dean och rock’n roll 
blev varumärket för ungdomsrevolten. Före det räknades barn och ungdom som 
viktiga, nästan enbart därför att de var blivande vuxna. Det fanns inget speciellt 
mode för de yngre. Barn hade vuxenkläder i miniatyr. Då fanns det visserligen barn-
visor och sånger speciellt för unga, men de syftade till att inöva de yngre årgångarna 
i vuxenvärlden.

I dag finns det en mångfald av musik, mode, litteratur och annat utbud för både 
barn och ungdom. Allt på deras egna villkor. På deras eget plan, utan pekpinnar och 
moralkakor. Med enda syfte att skapa igenkännande och upplevelse att vara värde-
full just som den man är.

Det är viktigt att varje åldersgrupp i församlingen blir sedd och tagen på allvar. 
Det gäller inte minst barnen och de unga. Vi kunde se på arbetet med dessa ålders-
grupper med hjälp av tre nyckelord – respekt, ömhet och tålamod.

Respekt skall varje människa få. Det finns djupt inskrivet i den kristna mäns-
kosynen att varje människa är värdefull som den hon är just nu, och inte bara för 
vad hon potentiellt kan bli. Att visa respekt innebär att vi låter bli att tillämpa alla 
former av värderingar och måttstockar på människors värde utgående från vad de 
kan och orkar prestera. Att visa respekt betyder att ogiltigförklara det prestations-
samhälle, som bygger på värdehierarkier och status. Jesus vände upp och ner på sin 
tids värderingar när han välsignade de barn som blev bortvisade och konstaterade 
att bara den som blir som ett barn kan komma in i himmelriket.

Ömhet behövs i en hård tid. Vi behöver öva upp vår känslighet för att möta det 
sköra och sårbara. Det är så lätt att gå fram som en elefant i porslinsboden. Barn och 
unga är som strån som lätt kan brytas. Barn och unga behöver trygga vuxna som sät-
ter klara spelregler, bestämt men utan hårdhet. Och med mycket förlåtande sinnelag.

Tålamod tar man inte till sig så lätt. Det behövs övning. Alla som arbetar med 
barn och unga måste vara tålmodiga. Säga samma saker om och om igen, utan att 

tappa tålamodet. Ofta komma tillbaka till startpunkten och förstå att 
man i alla fall kommit en bit på väg.

Kanske vi kunde enas om att arbeta på dessa villkor. Församling 
och föräldrar tillsammans. Ansvaret i fostran är gemensamt. Vi 
kan hjälpa varandra att möta barnen och de unga med respekt, 
ömhet och tålamod.

Med respekt, ömhet och tålamod



3

Visst finns det verksamhet för alla 
åldrar i Johannes. Nu är det barnens och 
de ungas tur att stå i focus. Johannes 
församlingen satsar mycket på dem. Här 
gäller både hållbar utveckling och sats-
ning på lång sikt.
 
Vem hinner med allt?
En god sak med sammanslagningar av 
församlingar är att församlingarnas verk-
samhet måste ses över. Man satsar på 
det som fungerar och är bra och avslutar 
eller låter det ”självdö” som inte längre 
fyller någon funktion eller något uttalat 
behov. Resurserna används till det som 
man inte kan eller vill undvara. Förutom 
församlingens primäruppgifter svarar 
utbudet av tjänster på ett behov som när-
mast går ut på att underlätta och förgylla 
tillvaron för församlingens medlemmar.
 

Visst finns det!
Nytta och nöje
Samhället har övertagit en stor del av 
ansvaret för barnomsorgen men en del 
luckor har kvarstått. Här fyller försam-
lingen en viktig uppgift. Tack vare aktivi-
teterna för barn bekantar också sådana 
familjer sig med församlingen som inte 
tidigare deltagit i församlingens verk-
samhet. Genom barn-, familje- och ung-
domsarbetet blir församlingen en reell 
del av vardagen för många och kontakten 
till församlingen knyts och förstärks. 

I Johannes finns en ungdomsarbetsle-
dare (beslut på att ytterligare en skall an-
ställas finns) en barnarbetsledare och ca 
ett dussin barnarbetsledare samt präster 
och kantorer som jobbar med barn- och 
ungdomsverksamhet.

Redaktionsrådet: Dag-Ulrik Almqvist, Hanna Kanerva, Tomas Ray och Jeanette Östman
Foto: Rolf Blauberg och Istockphoto Illustrationer: Stina Ericsson Layout: Jaagon Ab
Ansvarig utgivare: Stefan Djupsjöbacka



Konfirmander 
omgivna av 
hjälpledare på 
verandan. Fr.  
vänster Jade, 
Tomas, Louise, 
Jeremy och Willy.
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Varje år väljer närmare ett hundratal 
ungdomar att åka ut till Lekholmen 

utanför östra Helsingfors på Johannes 
församlings konfirmandläger. Utöver 
lektioner och andakter har konfirman-
derna möjlighet att ta del av bland annat 
så kallade skaparaktiviteter. Varför har 
de valt att åka ut på läger och vad är det 
som får hjälpledarna att vilja vara med 
år efter år? För att få svar på dessa frå-
gor har vi intervjuat en grupp ungdomar 
under skaparaktiviteten cositas som går 
ut på att måla de sju skapelsedagarna.

Ni är som bäst mitt i er första ska-
paraktivitet. Hur har det varit hittills?
Tomas: Jag tycker det är roligt att få 
ta del av en aktivitet som leds av någon 
annan än prästerna. Hjälpledarna är 
närmare vår egen ålder vilket bidrar till 
att skapa en mer avslappnad stämning.

Jeremy: Det är roligt. Före lägret 
visste jag inte exakt vad det innebar 
att ha skapartid men det här är mycket 

roligare än lektionerna. Och det är ju 
kul att få göra något litet annorlunda 
emellanåt.

Louise: Jag hade inte heller någon 
uppfattning om vad skaparaktiviteterna 
är för något. Men det är skönt med lite 
omväxling. Att bara sitta på lektioner 
skulle ju bli tråkigt i längden.

Jade (hjälpledare): Hittills har allt 
gått jättebra. Konfirmanderna har varit 
underbara och dessutom tycker jag om 
att måla abstrakta saker så just den här 
skapartiden passar mig fint.

Willy (hjälpledare): Det har gått 
överraskande bra. Jag hade förväntat 
mig att det skulle vara svårare att fung-
era som ledare och att få konfirman-
derna att känna sig motiverade. Men det 
har egentligen inte varit några problem 
alls.

Vad har ni tyckt om lägret hittills?
Tomas: Det är ganska många lektioner 
men det är ju därför vi är här. Lektio-

Skriftskollägret  
ett ”måste” för  
ungdomar – varför?
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nerna skulle gärna också få vara lite mer 
intressanta, hittills har det mest handlat 
om att lära sig slå upp i Bibeln. Jag 
skulle gärna höra mer berättelser.

Jeremy: Jag tyckte den första dagen 
kändes lång men den andra har gått 
betydligt snabbare. Det har varit roligt 
och jag har dessutom fått spela mycket 
fotboll med mina vänner.

Louise: Det har varit kul att få träffa 
nya människor. Också lektionerna har 
varit intressanta och jag har lärt mig 
många nya saker.

Jade: Lägret har börjat jättebra. 
Jag tror och hoppas att också resten av 
lägret kommer att vara lyckat.

Willy: Jag har varit riktigt nöjd 
hittills. Stämningen har varit fin både 
bland konfirmanderna och bland 
ledarna och inom hela gruppen i högsta 
allmänhet.

Vad förväntar ni er av lägret?
Tomas: Jag förväntar mig att ha roligt 
tillsammans med mina kompisar och att 
lära mig mera om kristendomen.

Jeremy: Att få möjligheten att pröva 
på nya saker under skapartiderna. Jag 
hoppas också att lektionerna ska bli mer 
intressanta bara vi kommer igång på 
riktigt.

 

Louise: Jag hoppas det skall bli kul 
och att jag skall lära mig nya saker och 
kanske också få en bättre uppfattning 
om vad det är jag tror på.

Willy: Jag hade förväntat mig att jag 
skulle ha haft problem med auktorite-
ten men har inte upplevt något sådant 
hittills.

Hur kommer det sig att ni valt  
att konfirmera er?
Tomas: Pappa tycker det är bra och har 
berättat att han själv hade roligt på sitt 
läger. Naturligtvis ser jag också fram 
emot konfirmationsgåvorna.

Jeremy: Det är ju en tradition att 
konfirmera sig. Så är det ju också bra 
ifall man i framtiden har tänkt gifta sig 
i kyrkan.

Louise: Jag har hört att det är kul 
på lägren. Dessutom vill jag få gifta mig 
i kyrkan.

Varför har ni valt att bli hjälpledare?
Jade: Mitt eget läger var jättelyckat. 
Dessutom tycker jag om att få vara med 
som ledare och bidra till att andra får en 
så fin lägerupplevelse som möjligt.

Willy: När jag gick ”skriban” fick 
jag själv en bättre uppfattning om vad 
det innebär att vara kristen och jag vill 
gärna dela med mig av mina upplevel-
ser. Jag hoppas att mitt exempel kunde 
bidra till att konfirmandernas intresse 
skulle väckas och att de skulle få lust att 
fundera kring religion och tro. Dess-
utom blir det ganska långtråkigt med 
åtta veckor på landet så att vara ett tag 
på Lekis passar in rätt bra. 

Rolf Blauberg

 ”Jag har hört att 
det är kul på lägren. 
Dessutom vill jag få 
gifta mig i kyrkan.”



Dagklubbar kl. 9–12  
för barn i åldern 3–5 år
Hörnan, Högbergsgatan 10, ingång från 
gården: tisdagar, onsdagar och torsdagar 
Tomas kyrka, Rönnvägen 16, klubbutrym-
mena: tisdagar, onsdagar och fredagar 
S:t Jacobs kyrka, Kvarnbergsbrinken 1: 
måndagar, tisdagar och torsdagar

Familjeklubbar kl. 10–11.30  
för föräldrar och barn
fredagar, Humlans familjeklubb i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, ingång från gården 
måndagar, Tomas familjeklubb, Rönnvä-
gen 16, klubbutrymmena 
onsdagar och fredagar, S:t Jacobs famil-
jeklubb, S:t Jacobs kyrka, Kvarnbergsbrin-
ken 1

Eftis alla skoldagar kl. 12–17 för åk 1–2
Kronan, Sjötullsgatan 4 B 20. Hörnan, 
Högbergsgatan 10, ingång från gården. 
Tomas kyrka, Rönnvägen 16 klubbutrym-
mena. S:t Jacobs kyrka, Kvarnbergsbrin-
ken 1

Fritids
Öppet hus i S:t Jacobs kyrka för elever i åk 
3–6 i Drumsö lågstadium måndagar,  
tisdagar och onsdagar från kl. 12–17

Innebandy
I S:t Jacobs utrymmen spelas innebandy 
torsdagar kl. 16–21.  
Spelturerna meddelas senare. Förfråg-
ningar besvaras av Nenne Lappalainen  
tfn (09) 2340 7705, nenne.lappalainen@
evl.fi

Barnkörer
Kronans barnkör i Kronohagen
S:t Jacobs barnkör i församlingssalen i S:t 
Jacobs kyrka 
Minikören för åk 0–2  
Midikören för åk 3–5
Förfrågningar besvaras av Eva Henricson, 
tfn (09) 2340 7748, eva.henricson@evl.fi

Kör
aTso-kören – för unga vuxna välkomnar 
nya medlemmar. Kören övar onsdagar kl. 
18 i Körsalen, Högbergsgatan 10 D 2 vån. 
Dir. Nicke Lundberg

Kurser
Ledarkursen för första årets ledare börjar 
12.9 kl. 18 i Konfirmandsalen, Högbergs-
gatan 10 D 2 vån.
Fortsättningsledarkurs för andra och 
tredje årets ledare börjar 19.9 kl. 18. 
Samma plats som ovan.
Ungdomarnas kurs i första Hjälp (EA2) 
ordnas 1.10 och 8.10 som heldagskurser. 
Förhandsanmälan.

Bandverksamheten väntar fortf. på sin 
”bandkällare”. När den är klar bereds mu-
sikband möjlighet till musicerande i den. 
Teknik står till bandens förfogande.

Info om skriftskolmöjligheter i Johannes 
församling 2012 (vinter- och sommar-) 
skickas hem till de församlingsmedlem-
mar som år 2012 fyller 15 år. Anmälning-
blankett bifogas. Mera information fås av 
ungdomsarbetsledaren. 

Konfirmander
Förfrågningar besvaras av Lella Lindström, 
tfn (09) 2340 7706, lella.lindstrom@evl.fi

UNGDOMAR

BARNEN

7



8

Prästens lilla kråka skulle ut och åka, 
ingen hade han som körde … än 

slank han hit och än slank han dit. Litet 
så kändes det när jag träffade Kim, 
Alexandra och Enja på dagslägret i 
Högbergsgården veckan före midsom-
mar för att fråga dem hur det står till. 
Samtalet for vida omkring. Tankarna 
och åsikterna flög omkring som som-
marens fjärilar. Föga nytta hade jag av 
de frågor som jag trott mig kunna ställa 
till dem om skolan och kamraterna där, 
deras förväntningar inför kommande 
läsår och hur de tillbringar sin fritid 
efter skoldagens slut.

Gemensamt för barnen är att de 
redan hunnit gå ett år i riktig skola 

och att de i fjol efter skoldagen gått i 
församlingens Eftis. 

Kim är elev i Cygnaeus lågstadium. 
Alexandra och Enja går i Kronohagens 
lågstadium. I bägge skolor förekommer 
sammansatta klasser men i Cygnaeus 
är årsklasserna 1 och 2 sammansatta 
medan det är klasserna 2 och 3 som är 
sammansatta i Kronohagen. 

Eftis är också något att se fram emot
Hur ska man förbereda sig inför termi-
nen?

– Det behövs nog inget speciellt om 
man är etta, säger Enja. Det går av bara 
farten när man väl kommer igång. Min 
lillasyster Alma ska förresten börja i 
ettan i höst!

– Ja fast en ryggsäck och penal kan 
vara bra att ha, tycker Alexanda. Och 
så kan man vara lite snyggare klädd än 
vanligt.

Enja förklarar att ryggsäcken ska 
vara av lagom storlek.

– I höstas hade jag fått en lila rygg-
säck som var alldeles för stor. Vi fick 
skaffa en lite mindre, ljusröd ryggsäck 
istället. Den lila får vänta tills jag blir 
större.

Kim säger att också hobbyverksam-

En stund med några 
andraklassister  
inför skolstarten
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heterna börjar på hösten. Själv ska han 
kanske börja spela gitarr.

Hur är det att vara på eftis då?
– I eftis kan man göra sin läxor och 

då behöver man inte tänka på dem mera 
hemma, säger Enja.

– Och så kan man göra allt möjligt 
roligt. Man kan spela olika spel och um-
gås med kompisarna och vara ute, fyller 
de andra barnen i.

– Sådant man inte kan och hinner 
göra i skolan kan man göra i eftis i stäl-
let.

– Om man är ensam hemma blir det 
mest tv-tittande och slöande!

– Fast om man inte skulle gå i eftis 

kanske man kunde gå och simma med 
mamma oftare istället, funderar Enja.

I skolan får man lunch och i eftis får 
man ju mellanmål. Vad tycker ni om för 
mat?

– Fisksoppa!
– Spenatsoppa.
– Makaronilåda!
– Plättar är alltid goda. 
När jag skall gå ser jag att mitt an-

teckningsblock dekorerats med skrat-
tande solar och hjärtan. Plötsligt minns 
jag versen Sol ute, sol inne, sol i hjärta, 
sol i sinne från skoltidens minnesalbum 
och önskar barnen en fin sommar och 
ett bra skolår. (HK)

Kim, Alexandra och Enja.
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F inska Missionssällskapet har verk-
samhet i ett trettiotal länder och 

finländska missionärer jobbar i de flesta 
av dem. Verksamheten utomlands går ut 
på att stöda de lokala kyrkorna i deras 
arbete och det i sin tur kan innebära 
nästan vad som helst. Allt från försam-
lingsarbete, hälsovård, undervisning, 
mikrolån, fadderarbete, odlingskurser, 
väg- och brobyggen, brunnsborrning, 
skolbyggen, katastrofhjälp, utbildning 
på olika stadier till bibelöversättningar 
ingår i begreppet missionsarbete. 

Men förutom detta som sker utom-
lands finns det en inrikesavdelning 
som jobbar med sådant som möjliggör 
missionsarbetet. Jag själv jobbar på en 
sådan och i mitt jobb ingår att stöda 
församlingarna i deras missionsfostran. 
Mission det ska alla församlingar syssla 
med, så står det i kyrkolagen. Och vad 
missionsfostran innebär, det är precis 
lika varierande och brett som upp-
räkningen här ovan på vad missions-
arbete innebär. Det som för mig har 
varit viktigt att komma ihåg är att det 

Johannes satsar på barn också i missionen

Från människa  
till människa



inte handlar om något stort, svårt eller 
oöverkomligt. Det är enklast sagt frågan 
om vanliga församlingsbor här i Finland 
som hjälper vanliga församlingsbor i en 
systerkyrka i ett annat land. 

Sen finns det förstås ännu en bonus-
dimension på mission. Den konkreta 
hjälpen kommer många andra än för-
samlingsmedlemmarna i systerkyrkan 
till del, till exempel på sjukhusen frågar 
man inte efter församlingstillhörighet 
eller religion utan hjälper alla som kom-
mer. Det finns så många människor som 
fått nytt hopp och vars liv fått en annan 
inriktning efter det att de fått hjälp. 
Till exempel på missionsfesten i Borgå 
i somras fick vi träffa Bishnu Nepali 
Gurung från Nepal som från att ha 
varit kastlös flicka med dåliga framtids-
utsikter nu är vuxen och utbildad jurist 
som hjälper andra kastlösa att försvara 
sina rättigheter. Det gäller bara att välja 
vilket område inom missionsarbetet 
man själv är intresserad av att veta mera 
om och stöda det eller så förstås stöda 
det som är den egna församlingens 
speciella mål, för Johannes del: utbild-
ning för döva i Tanzania, församlingsar-
bete i Taiwan, arbete bland thailändska 
gästarbetare i Singapore och arbete med 
föräldralösa barn i Etiopien. 

Som vanlig nyfiken församlingsbo 
kan man också passa på att lära sig mera 
om mission genom att delta i kurser el-
ler studieresor som Finska Missionssäll-
skapet ordnar. På www.mission.fi hittar 
man info om sådant.

Carre Lönnqvist
Sekreterare för barn- och ungdomsarbetet  

på Finska Missionssällskapet

En ädelsten i din hand
Jag är fin 
för du har skapat mig.
Jag är dyrbar 
för du älskar mig.
Skön är jag 
i dina ögon
en ädelsten 
i din hand.
 
Därför kan det kvitta 
om någon säger
att jag är värdelös 
och dum.
I mitt hjärta 
viskar du sanningen:
att jag är värd 
mer än guld.
 
Jag är din ögonsten, 
din hemliga skatt.
Du är glad 
att jag finns till.
Jag vill tacka dig 
så länge jag lever
och aldrig glömma 
vem jag är.

Margareta Melin
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I Johannes församling har det redan 
länge funnits barnkörer på Drumsö. 
Sedan senaste höst har det också funnits 
en barnkör i Kronohagen. 

Mini-, Midi- och småningom kanske 
också Maxikören på Drumsö 
S:t Jacobs barnkör är ännu uppdelad i två 
grupper enligt ålder. Här finns Minikören 
där barn från åk 1 och 2 samt förskolan 
kan delta och Midikören för barn i åk 
3–5. Tanken är att småningom grunda 
en Maxikör för sångare som vuxit ur 
Midikören. 

Minikören har övat på tisdagar i S:t 
Jacobs kyrkas församlingssal och Midi-
kören har haft sina övningar på torsda-
gar. Klockslaget har varit anpassat efter 
den tid då barnen slutar skolan. De barn 
som går i åk 2 och vistas i Eftis i skolan 
och barnen från förskolan har avhämtats 
till kören från skolan av körledaren Eva 
Henricson för att barnen inte ensamma 
skall behöva gå över de stora korsning-
arna mellan skolan och kyrkan.

Kronans barnkör i Kronohagen
I Kronohagen har Kronans barnkör haft 
sina övningar på måndagar i Eftis utrym-
men.

Barnen får medverka i olika  
församlingssammanhang
Barnkörerna har medverkat vid olika 
tillfällen i församlingen. Församlingen 
firar familjemässa i S:t Jacobs kyrka ett 
par gånger per termin och i dem har 
körerna fått medverka. Inför julen har 
kören Luciaspel och ett par gånger per år 
bjuder församlingen in de äldre försam-
lingsmedlemmar som fyllt jämna år till 
en särskild fest. Barnkörens sång utgör 
ett välkommet programinslag på festen. 
Varje vår åker körerna på utfärd, ibland 
på en kortare resa, ibland på en längre. 
Vart tredje år anordnas Borgå stifts 
barnkörsstämma, ett evenemang som 
omfattar ett helt veckoslut.

Att sjunga i kör är skojigt för alla oav-
sett ålder. I barnkören skapas gemenskap 
samtidigt som barnen får träna sina 
röster, jobba med gehöret och känslan 
för rytm. Vi-andan är viktig, det är bra för 
hela gruppen om alla kan vara med varje 
gång och speciellt vid uppträdandena. 
Den som sjunger i kör vet att varje en-
skild sångare är betydelsefull.

Vi hälsar alla sångglada barn, både nya 
och ”gamla” körsångare välkomna till 
höstens övningar. Mer information får  
du av körernas ledare Eva Henricson,  
tfn 050 3800 842, eva.henricson@evl.fi.

Finns det flera sångglada barn  
i församlingen? – Kom med och sjung!
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September
Fr 2.9 
kl. 10–11.30 Humlans familje-
klubb i Hörnan, Högbergsgatan 
10. Ingång via gården. Barbro 
Ollberg. Första gången för ter-
minen. Fortsätter varje vecka.

Sö 4.9 
kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 
kyrka. Ahonen, Löfman. Kyrk-
kaffe. 
kl. 10 Högmässa i Tomas kyrka. 
Lindblom, Almqvist. Kyrkkaffe. 
kl. 12 Högmässa med konfirma-
tion i Johanneskyrkan Ray, 
Lindström, Busck-Nielsen, 
Johannes kantori. Kyrkkaffe.

Må 5.9  
kl. 10–11.30 Tomas familjeklubb 
i Tomas kyrkas dagklubbsut-
rymme, Rönnvägen 16. Ingång 
från gården. Gunvor Frände. 
Första gången för terminen. 
Fortsätter varje vecka. 
kl. 11–12.30 Cellträff i S:t Jacobs 
kyrka. Gertrud Strandén.

Ti 6.9 
kl. 18 Gräv djupare, där du står. 
Djupsjöbacka. Vet du eller 
tror du bara? Diskussion och 
samtal kring kristen vuxentro i 
Johannessalen, Högbergsgatan 
10, 2 vån.

On 7.9 
kl. 15–18 Trädgårdsfest i S:t 
Jacobs kyrka. Makaronilåda, 
sallad och våfflor samt kaffe 
och kaka till ett billigt pris. 
Bytesdag med barnkläder och 
leksaker. Försäljning av olika 
trädgårdsprodukter. Snabblot-
teri och mete. Kläder och lek-
saker kan hämtas till S:t Jacobs 
kyrka 5.9 kl. 18–20 och 6.9 kl. 
16–18. Förfr. Nenne Lappalainen 
tfn 050 4010390 eller Karin 
Salenius tfn 050 3800867 
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 
kyrkan. Busck-Nielsen, Böcker-
man, Enlund.

To 8.9 
kl. 13 Samtalsgrupp i Folkhäl-
sans seniorhus. Djupsjöbacka 
kl. 19–21 Regnbågscafé i Hör-
nan, Högbergsgatan 10. Ray.

Fr 9.9 
kl. 12–13.30 Veckolunch i 
Johannessalen, Högbergsgatan 
10 D 2 vån.

Sö 11.9 
kl. 12 Högmässa i Johanneskyr-
kan. Lindblom, Ralf Karlsson, 
Johannes kantori. Tomas Vo-
kalensemble. Radiobandning. 
Kyrkkaffe. 
kl. 15 Nattvardsgudstjänst i 
Folkhälsans seniorhus.

Må 12.9 
kl. 10–12 Café Kardemumma i 
S:t Jacobs kyrka. Salenius 
kl. 15 Diakonikretsen i Konfir-
mandsalen, Högbergsgatan 10 
D 2 vån. Lindblom.

Ti 13.9 
kl. 13 Träffpunkt för seniorer 
och daglediga i Johannessalen, 
Högbergsgatan 10 D 2 vån. 
Ahonen. I lyrikens värld med 
Kerstin Vikström och Benita 
Ahlnäs.

On 14.9 
kl. 14–15.30 Diakoniträff i S:t 
Jacobs kyrka. Salenius. 
kl. 15–16.30 Mariakretsen i 
Tomas kyrkas församlingssal. 
Frände. 
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 
kyrkan. Lindström, Böckerman, 
Almqvist.

To 15.9 
kl. 15–16 Bönegruppen i De 
gamlas hus, Norrsvängen 1–3 
på Drumsö. Salenius.

Fr 16.9 
kl. 12–13.30 Veckolunch i 
Johannessalen, Högbergsgatan 
10 D 2 vån.

Sö 18.9 
kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 
kyrka. Ahonen, Enlund. Kyrk-
kaffe.

Kalender för  
Johannes församling
1 september–1 december 2011
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kl. 10 Högmässa i Tomas kyrka. 
Djupsjöbacka, Löfman. Kyrk-
kaffe. 
kl. 12 Högmässa i Johanneskyr-
kan. Ray, Sundström, Enlund, 
Löfman. Kyrkkaffe.

Må 19.9 
kl. 11–12.30 Cellträff i S:t Jacobs 
kyrka. Gertrud Strandén  
kl. 18 Samtalsgruppen Bibel, 
tro och tvivel i Tomas kyrkas 
utrymmen. Kontaktperson Kisa 
Korkman kisa.korkman@gmail.
com eller Gunvor Frände.

Ti 20.9 
kl. 13 Träffpunkt för seniorer 
och daglediga i Johannessalen, 
Högbergsgatan 10 D 2 vån. 
Ahonen. 
kl. 18 Andakt i De gamlas hus, 
Norrsvängen 1–3. Ahonen, 
Anhild Träskman, Solveig 
Oldenburg. 
kl. 18 Gräv djupare, där du står. 
Djupsjöbacka. Hur kan bibeln 
vara Guds ord? Diskussion och 
samtal kring kristen vuxentro i 
Johannessalen, Högbergsgatan 
10 D 2 vån. 

On 21.9 
kl. 13 Månadssamling med 
lunch i Johannessalen, Hög-
bergsgatan 10 D 2 vån. Dagens 
gäst: Dockdoktorn Benita 
Suomi. 
Ingen diakoniträff. Vi deltar i 
månadslunchen. 
Ingen Mariakrets. Vi deltar i 
månadslunchen. 
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 
kyrkan. Ray, Enlund.

To 22.9 
kl. 19–21 Regnbågscafé i Hör-
nan i Högbergsgården. Ray.

Fr 23.9  
kl. 12–13.30 Veckolunch i 
Johannessalen, Högbergsgatan 
10 D 2 vån.

Sö 25.9 
kl. 10 Högmässa i 
S:t Jacobs kyrka. 
Busck-Nielsen, 
Henricson. 
Kyrkkaffe. 
kl. 10 
Högmässa 
i Tomas kyrka. 
Lindström, Löfman. 
Kyrkkaffe. 
kl. 12 Högmässa i Jo-
hanneskyrkan. Ray, 
Lindström, Enlund, 
Henricson, 
Löfman. S:t 
Jacobskören. 
Kyrkkaffe.

Må 26.9 
kl. 10–12 Café Kardemumma i 
S:t Jacobs kyrka. Tirkkonen. 
kl. 15 Diakonikretsen i Konfir-
mandsalen, Högbergsgatan 10 
D 2 vån. Lindblom.

Ti 27.9 
kl. 13 Träffpunkt för seniorer 
och daglediga i Johannessalen, 
Högbergsgatan 10 D 2 vån. 
Ahonen.

On 28.9 
Ingen diakoniträff. 
kl. 15–16.30 Mariakretsen i 
Tomas kyrkas församlingssal. 
Frände. 
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 
kyrkan. Lindström, Böckerman, 
Almqvist.

To 29.9 
kl. 16–17 Samtalskrets i Mari-
akapellet, Högbergsgatan 10 D 
2 vån. Ollberg. 
kl. 18–21 Temakväll i S:t Jacob 
med Barbro Näse. Lappalainen.

Fr 30.9 
kl. 12–13.30 Veckolunch i 
Johannessalen, Högbergsgatan 
10 D 2 vån.

Oktober
Sö 2.10 

kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 
kyrka. Kyrkkaffe. 
kl. 12 Högmässa i Johan-
neskyrkan. Kyrkkaffe. 

kl. 18 Kvällsmässa i Tomas 
kyrka.

Må 3.10  
kl. 11–12.30 Cellträff i S:t Jacobs 
kyrka. Gertrud Strandén.

Ti 4.10 
kl. 13 Träffpunkt för seniorer 
och daglediga i Johannessalen, 
Högbergsgatan 10 D 2 vån. 
Ahonen. 
kl. 18 Gräv djupare, där du 
står. Djupsjöbacka. Vad menar 
vi med Gud? Diskussion och 
samtal kring kristen vuxentro i 
Johannessalen, Högbergsgatan 
10 D 2 vån. 

On 5.10 
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 
kyrkan.  
kl. 14–15.30 Diakoniträff i S:t 
Jacobs kyrka. Salenius. 
kl. 15–16.30 Mariakretsen i 
Tomas kyrkas församlingssal. 
Frände.

To 6.10 
kl. 13 Samtalsgrupp i Folkhäl-
sans seniorhus. Djupsjöbacka.

Fr 7.10 
kl. 12–13.30 Veckolunch i 
Johannessalen, Högbergsgatan 
10 D 2 vån. 
kl. 21 Regnbågsmässa i Johan-
neskyrkan.

Sö 9.10 
kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 
kyrka. Kyrkkaffe. 
kl. 10 Högmässa i Tomas kyrka. 
Kyrkkaffe. 
kl. 12 Högmässa i Johannes-
kyrkan. Svenska Oratoriekören. 
Kyrkkaffe. 
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kl. 15 Nattvardsgudstjänst i 
Folkhälsans seniorhus.

Må 10.10 
kl. 10–12 Café Kardemumma i 
S:t Jacobs kyrka. Salenius. 
kl. 15 Diakonikretsen i Konfir-
mandsalen, Högbergsgatan 10 
D 2 vån. Lindblom. 
kl. 18 Samtalsgruppen Bibel, 
tro och tvivel i Tomas kyrkas 
utrymmen. Kontaktperson Kisa 
Korkman kisa.korkman@gmail.
com eller Frände.

Ti 11.10 
kl. 13 Träffpunkt för seniorer 
och daglediga i Johannessalen, 
Högbergsgatan 10 D 2 vån. 
Ahonen.

On 12.10 
kl. 14 Sjötorpet i Konfirmandsa-
len, Högbergsgatan 10 D 2 vån. 
Lindblom. 
kl. 14–15.30 Diakoniträff i S:t 
Jacobs kyrka. Salenius. 
kl. 15–16.30 Mariakretsen i 
Tomas kyrkas församlingssal. 
Frände. 
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 
kyrkan.

Fr 14.10 
kl. 12–13.30 Veckolunch i 
Johannessalen, Högbergsgatan 
10 D 2 vån.

Sö 16.10 
kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 
kyrka. Kyrkkaffe. 
kl. 10 Högmässa i Tomas kyrka. 
Kyrkkaffe. 
kl. 12 Högmässa i Johanneskyr-
kan. Roströsten. Kyrkkaffe.

Må 17.10 
kl. 11–12.30 Cellträff i S:t Jacobs 
kyrka. Gertrud Strandén.

Ti 18.10 
kl. 13 Träffpunkt för seniorer 
och daglediga i Johannessalen, 
Högbergsgatan 10 D 2 vån. 
Ahonen. 

kl. 18 Andakt i De gamlas hus, 
Norrsvängen 1–3. Ahonen, 
Anhild Träskman, Solveig 
Oldenburg. 
kl. 18 Gräv djupare, där du står. 
Djupsjöbacka. Vem är Jesus 
egentligen? Diskussion och 
samtal kring kristen vuxentro i 
Johannessalen, Högbergsgatan 
10 D 2 vån.

On 19.10 
kl. 13 Månadssamling med 
lunch i Johannessalen, Hög-
bergsgatan 10 D 2 vån. Mårten 
Lindblom: ”Viktiga psalmer i 
olika skeden av mitt liv”. Ingen 
diakoniträff. Vi deltar i månads-
lunchen. Ingen Mariakrets. Vi 
deltar i månadslunchen. 
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 
kyrkan.

To 20.10 
kl. 19–21 Regnbågscafé i Hör-
nan i Högbergsgården. Ray.

Fr 21.10 
kl. 12–13.30 Veckolunch i 
Johannessalen, Högbergsgatan 
10 D 2 vån.

Lö 22.10 
kl. 19 Konsert i Johanneskyrkan 
med anledning av Franz Liszts 
200-årsdag. Enlund.

Sö 23.10 
kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 
kyrka. Kyrkkaffe. 
kl. 10 Högmässa i Tomas kyrka. 
Kyrkkaffe. 
kl. 12 Högmässa i Johannes-
kyrkan. Tomas Vokalensemble. 
Kyrkkaffe.

Må 24.10 
kl. 10–12 Café Kardemumma i 
S:t Jacobs kyrka. Salenius 
kl. 15 Diakonikretsen i Konfir-
mandsalen, Högbergsgatan 10 
D 2 vån. Lindblom.

Ti 25.10 
kl. 13 Träffpunkt för seniorer 
och daglediga i Johannessalen, 
Högbergsgatan 10 D 2 vån. 
Ahonen.

On 26.10 
kl. 14 Sjötorpet i Konfirmandsa-
len, Högbergsgatan 10 D 2 vån

kl. 14–15.30 Diakoniträff i S:t 
Jacobs kyrka. Salenius. 
kl. 15–16.30 Mariakretsen i 
Tomas kyrkas församlingssal. 
Frände. 
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 
kyrkan.

To 27.10 
kl. 16–17 Samtalsgrupp i Mari-
akapellet, Högbergsgatan 10 D 
2 vån. Ollberg.

Fr 28.10 
kl. 12–13.30 Veckolunch i 
Johannessalen, Högbergsgatan 
10 D 2 vån.

Sö 30.10 
kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 
kyrka. Kyrkkaffe. 
kl. 10 Högmässa i Tomas kyrka. 
Kyrkkaffe. 
kl. 12 Högmässa i Johanneskyr-
kan. Kyrkkaffe.

Må 31.10 
kl. 11–12.30 Cellträff i S:t Jacobs 
kyrka. Gertrud Strandén.  
kl. 18 Samtalsgruppen Bibel, 
tro och tvivel i Tomas kyrkas 
utrymmen. Kontaktperson Kisa 
Korkman kisa.korkman@gmail.
com eller Frände.

November
Ti 1.11 
kl. 13 Träffpunkt för seniorer 
och daglediga i Johannessalen, 
Högbergsgatan 10 D 2 vån. 
Ahonen. 
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kl. 18 Gräv djupare, där du står. 
Djupsjöbacka. Är mänskan i 
grunden ond? Diskussion och 
samtal kring kristen vuxentro i 
Johannessalen, Högbergsgatan 
10 D 2 vån. 

On 2.11 
kl. 14–15.30 Diakoniträff i S:t 
Jacobs kyrka. Salenius.

kl. 15–16.30 Mariakretsen i 
Tomas kyrkas församlingssal. 
Frände. 
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 
kyrkan.

To 3.11 
kl. 18–21 Temakväll/familjekväll 
med Gunborg Lindqvist i Hög-
bergsgården. Lappalainen. 
kl. 19–21 Regnbågscafé i 
Hörnan, Högbergsgatan 10 D 2 
vån. Ray.

Fr 4.11 
kl. 12–13.30 Veckolunch i 
Johannessalen, Högbergsgatan 
10 D 2 vån.

Lö 5.11 Alla helgons dag  
kl. 12 Högmässa med parenta-
tion i Johanneskyrkan. Johan-
nes kantori.

Sö 6.11 
kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 
kyrka. Kyrkkaffe. 
kl. 12 Högmässa i Johanneskyr-
kan. Manskören Manifestum. 
Kyrkkaffe. 
kl. 18 Kvällsmässa i Tomas 
kyrka.

Må 7.11  
kl. 10–12 Café Kardemumma i 
S:t Jacobs kyrka. Salenius. 
kl. 15 Diakonikretsen i Konfir-
mandsalen, Högbergsgatan 10 
D 2 vån. Lindblom.

Ti 8.11 
kl. 13 Träffpunkt för seniorer 
och daglediga i Johannessalen, 

Högbergsgatan 10 D 2 vån. 
Ahonen.

On 9.11 
kl. 14 Sjötorpet i Konfirmandsa-
len, Högbergsgatan 10 D 2 vån. 
Ollberg. 
kl. 14–15.30 Diakoniträff i S:t 
Jacobs kyrka. Salenius. 
kl. 15–16.30 Mariakretsen i 
Tomas kyrkas församlingssal. 
Frände. 
kl 18 Kvällsmässa i Gamla 
kyrkan. 

To 10.11 
kl. 13 Samtalsgrupp i Folkhäl-
sans seniorhus. Djupsjöbacka.

Fr 11.11 
kl. 12–13.30 Veckolunch i 
Johannessalen, högbergsgatan 
10 D 2 vån.

Sö 13.11 Uppbrottets söndag 
kl. 12 Högmässa i Johannes-
kyrkan. Mårten Lindbloms 
avskedspredikan. Kaj-Erik 
Gustafsson. Chorus Sanctae 
Ceciliae. Kyrkkaffe.

Må 14.11 
kl. 11–12.30 Cellträff i S:t Jacobs 
kyrka. Gertrud Strandén.

Ti 15.11 
kl. 13 Träffpunkt för seniorer 
och daglediga i Johannessalen, 
Högbergsgatan 10 D 2 vån. 
Ahonen. 
kl. 18 Gräv djupare, där du står. 
Djupsjöbacka. Lönar det sig 
att be? Diskussion och samtal 
kring kristen vuxentro i Johan-
nessalen, Högbergsgatan 10 
D 2 vån.  
kl. 18 Andakt i De gamlas hus, 
Norrsvängen 1–3. Ahonen, 
Anhild Träskman, Solveig 
Oldenburg.

On 16.11 
kl. 13 Månadssamling med 
lunch i Johannessalen, Hög-
bergsgatan 10 D 2 vån. Ritva 

Salmi medverkar. 
Ingen diakoniträff. Vi deltar i 
månadslunchen.  
Ingen Mariakrets. Vi deltar i 
månadslunchen. 
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 
kyrkan.

To 17.11 
kl. 19–21 Regnbågscafé i Hör-
nan i Högbergsgården. Ray.

Fr 18.11 
kl. 12–13.30 Veckolunch i 
Johannessalen, Högbergsgatan 
10 D 2 vån.

Sö 20.11 domsöndagen 
kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 
kyrka. Kyrkkaffe. 
kl. 10 Högmässa i Tomas kyrka. 
Kyrkkaffe. 
kl. 12 Högmässa i Johannes-
kyrkan. Ensemblen Groppo. 
Kyrkkaffe. 
kl. 15 Nattvardsgudstjänst i 
Folkhälsans seniorhus.

Må 21.11  
kl. 10–12 Café Kardemumma i 
S:t Jacobs kyrka. Salenius. 
kl. 15 Diakonikretsen i Konfir-
mandsalen, Högbergsgatan 10 
D 2 vån. Lindblom. 
kl. 18 Samtalsgruppen Bibel, 
tro och tvivel i Tomas kyrkas 
utrymmen. Kontaktperson Kisa 
Korkman kisa.korkman@gmail.
com eller Frände.

Ti 22.11 
kl. 13 Träffpunkt för seniorer 
och daglediga i Johannessalen, 
Högbergsgatan 10 D 2 vån. 
Ahonen.

On 23.11 
kl. 14–15.30 Diakoniträff i S:t 
Jacobs kyrka. Salenius. 
kl. 15–16.30 Mariakretsen i 
Tomas kyrkas församlingssal. 
Frände. 
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 
kyrkan. 
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To 24.11 
kl. 16–17 Samtalsgrupp i Mari-
akapellet, Högbergsgatan 10 D 
2 vån. Ollberg. 

Fr 25.11 
kl. 12–13.30 Veckolunch i 
Johannessalen, Högbergsgatan 
10 D 2 vån.

Sö 27.11  
Första söndagen i advent

kl. 12 Högmässa i Johannes-
kyrkan. Församlingens körer. 
Kyrkfest. 

Må 28.11 
kl. 11–12.30 Cellträff i S:t Jacobs 
kyrka. Gertrud Strandén.

Ti 29.11 
kl. 13 Träffpunkt för seniorer 
och daglediga i Johannessalen, 
Högbergsgatan 10 D 2 vån. 
Ahonen. 
kl. 18 Gräv djupare, där du står. 
Djupsjöbacka. Vad behövs 
kyrkan till? Diskussion och 
samtal kring kristen vuxentro i 
Johannessalen, Högbergsgatan 
10 D 2 vån. 

On 30.11 
kl. 14–15.30 Diakoniträff i S:t 
Jacobs kyrka. Salenius. 
kl. 15–16.30 Mariakretsen i 
Tomas kyrkas församlingssal. 
Frände. 
kl. 18 Kvällsmässsa i Gamla 
kyrkan.

December
To 1.12 
kl. 19–21 Regnbågscafé i Hör-
nan i Högbergsgården. Ray.

Gudstjänster
Högmässa söndagar och 
helgdagar. 
S:t Jacobs kyrka kl. 10 
Tomas kyrka kl. 10 
Johanneskyrkan 
kl. 12. 
Kvällsmässa 
onsdagar 
Gamla kyr-
kan kl. 18.

Specialguds-
tjänster
Familjemässa  
S:t Jacobs kyrka.

Mässa till de dödas minne  
Johanneskyrkan lördag 5.11 
kl. 12.

Adventsmusik 
Berghälls kyrka.

Nattvardsgudstjänst 
Folkhälsans seniorhus kl. 15: 
11.9, 9.10 och 20.11.

Träffar och  
studiecirklar 
Café Kardemumma  
S:t Jacobs kyrka måndag kl. 
10–12: 12.9,26.9, 10.10, 24.10, 
7.11 och 21.11. Salenius.

Cellverksamhet 
S:t Jacobs kyrka måndag kl. 
11–12.30: 5.9, 19.9, 3.10, 17.10, 
31.10, 14.11 och 28.11. Gertrud 
Strandén.

Diakonikrets 
Konfirmandsalen, Högbergs-
gatan 10 D 2 vån. måndag kl. 
15: 12.9, 26.9, 10.10, 24.10, 7.11 
och 21.11.

Diakoniträff  
S:t Jacobs kyrka onsdag kl. 
14–15.30: 14.9, 5.10, 12.10, 
26.10, 2.11, 9.11, 23.11 och 30.11. 
Salenius.

Mariakretsen  
Tomas kyrkas församlingssal, 
Rönnvägen 16 onsdagar kl. 
15–16.30 (förutom 21.9, 19.10 
och 16.11 då Mariakretsen 
deltar i månadssamlingen med 
lunch kl. 13 i Johannessalen). 
Frände.

Månadssamling med lunch 
Johannessalen, Högbergsgatan 
10 D 2 vån. onsdag kl. 13: 21.9, 
19.10 och 16.11.

Regnbågscafé 
Hörnan, Högbergsgatan 10, 
torsdag kl. 19–21: 8.9, 22.9, 
20.10, 3.11, 17.11 och 1.12. Ray.

Samtalsgrupp 
I Folkhälsans seniorhus torsdag 
kl. 13: 8.9, 6.10, 10.11 och 8.12 
Djupsjöbacka.

Samtalsgruppen Bibel,  
tro och tvivel 
Tomas kyrkas utrymmen. 
Måndag kl. 18: 19.9, 10.10, 31.10 
och 21.11. Kontaktperson Kisa 
Korkman, kisa.korkman@gmail.
com eller Frände.

Samtalskrets i Mariakapellet 
torsdag kl. 16–17: 29.9, 6.10, 
27.10 och 24.11. Ollberg.

Singelverksamhet  
Info om verksamheten ges 
av Bitte Lindman, tfn 040 
4164055 eller e-post singel-
gruppen@gmail.com, Ekman.

Sjötorpet 
Konfirmandsalen, Högbergs-
gatan 10 D 2 vån. onsdag kl. 
14–16: 12.10, 26.10 och 9.11. 
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Studiegrupp ”Gräv  
djupare, där du står” 
Johannessalen, Högbergsgatan 
10 D 2 vån. tisdag kl. 18: 6.9, 
20.9, 4.10, 18.10, 1.11, 15.11 och 
29.11. Djupsjöbacka.

Träffpunkt för seniorer  
och daglediga  
tisdagar kl. 13 Johannessalen, 
Högbergsgatan 10 D 2 vån. 
Öppen för alla intresserade. 
Varierande program. Följ med 
Kyrkpressens annonsering 
samt annonsering på försam-
lingens hemsida.

Veckolunch  
fredagar kl. 12–13.30 Johan-
nessalen, Högbergsgatan 10 
D 2 vån. 

Körer och  
musikgrupper
aTSokören 
onsdagar kl. 18 i Körsalen, Hög-
bergsgatan 10 D 2 vån. Ledare: 
Nicke Lundberg.

Passionärerna 
torsdagar kl. 10.15 i Folkhälsans 
seniorhus, Mannerheimvägen 
97. Ledare: Anna Maria Böcker-
man och Dag-Ulrik Almqvist.

Roströsten 
torsdagar kl. 18.30 i Körsalen, 
Högbergsgatan 10 D 2 vån. 
Ledare: Eva Henricson.

S:t Jacobskören 
tisdagar kl. 18.30 i försam-
lingssalen i S:t Jacobs kyrka, 
Kvarnbergsbrinken 1. Ledare: 
Eva Henricson.

Tomas Vokalensemble 
I Tomas kyrkas församlingssal, 
Rönnvägen 16. Ledare: Anna 
Maria Böckerman och Dag-
Ulrik Almqvist.

Instrumentalisterna 
I Tomas kyrkas församlingssal, 
Rönnvägen 16. Ledare: Anna 
Maria Böckerman och Dag-
Ulrik Almqvist.

Vänligen kontakta respektive 
ledare för närmare information.

Special- 
evenemang
Trädgårdsfest S:t Jacobs kyrka, 
Kvarnbergsbrinken 1.

Onsdag 7.9 kl. 15–18. Maka-
ronilåda, sallad och våfflor 
samt kaffe och kaka serveras 
till billigt pris. Bytesdag med 
barnkläder och leksaker. 
Trädgårdsbord med försäljning 
av olika trädgårdsprodukter. 
Snabblotteri och mete. Kläder 
och leksaker kan hämtas till 
S:t Jacobs kyrka måndag 5.9 
kl. 18–20 och tisdag 6.9 kl. 
16–18. Förfrågningar Nenne 
Lappalainen tfn 050 4010390 
eller Karin Salenius tfn 050 
3800867.

Utfärd till höstmarknaden  
i Ekenäs 
Kom med på den traditionella 
utfärden till höstmarknaden i 
Ekenäs torsdag 22.9. Avfärd 
från Kiasma kl. 9. Möjlighet 
till uppköp m.m. Lunch på 
restaurang GH kl. 13 varefter 
retur till Helsingfors. Pris 20 €. 
Anmälningar till kansliet (09) 
23407700 senast fredag 9.9.

Oktober familjens månad 
Under oktober månad kommer 
församlingen att fira olika slag 
av familjemässor med skild 
söndagsskola för barn i åldern 
tre år och uppåt. Närmare 
information i Kyrkpressen i 
september.

Temakvällar i S:t Jacob 
Kvarnbergsbrinken 1 
Torsdag 29.9 kl. 18 talar chefen 
för familjerådgivningen i Ra-
seborg, Barbro Näse under rub-
riken ”Familjen, några problem 
med barnen?”. Närmare infor-
mation kommer i Kyrkpressen. 
Förfrågningar besvaras av 
barnarbetsledaren Nenne Lap-
palainen tfn 050 4010390 eller 
diakonissan Barbro Ollberg tfn 
050 3800656.

Om barn och döden Högbergs-
gatan 10 D 2 vån. 
Torsdag 3.11 kl. 18 talar Gun-
borg Lindqvist, präst i Esbo 
svenska församling om hur vi 
skall tala med barn om döden. 
Närmare information kommer i 
Kyrkpressen senare. Förfråg-
ningar besvaras av Nenne 
Lappalainen tfn 050 4010390 
eller Barbro Ollberg tfn 050 
3800656.

Årets kulturvecka  
i Johannes 
Ordnas den 5–13 november. 
Närmare uppgifter ges senare. 

Hela kyrkan sjunger gospel 
Gospelknytkalaset i höst 
måndag 21.11 kl. 18.30 i 
Johanneskyrkan. Ungdomar 
spelar och sjunger för och 
med andra ungdomar och 
ungdomligt sinnade. Bland de 
uppträdande finns skribakören 
2011, allsångsbandet Urbana 
Undulater och aTso-kören. 
Kvällen är samtidigt inskription 
för konfirmander sommaren 
2012 och deras föräldrar. Fritt 
inträde. Kollekt samlas för köp 
av skolböcker till de romska 
barnen i Rumänien. Alla med!

Sportlovsläger i Åre  
17–26.2.2012 – vi åker för att 
skida. Lägret är öppet för alla 
intresserade. Mera info av 
ungdomsarbetsledaren.



Kyrkoherdeämbetet (09) 2340 7700
Fax (09) 2340 7701

Djupsjöbacka Stefan, kyrkoherde (09) 2340 7710 050 5768 896
 
PRÄSTER
Ahonen Päivikki (09) 2340 7717 050 3800 807
Busck-Nielsen Mikael (09) 2340 7747 050 4128 118
Lindblom Mårten (09) 2340 7727 050 5601 043
Lindström Fred  (09) 2340 7737 050 3800 846
Ray Tomas (09) 2340 7787 050 5456 172 
Sundblom-Lindberg Maria
Sundström Jan Erik (09) 2340 7757 050 3801 873

KANTORER
Almqvist Dag-Ulrik (09) 2340 7718 050 3801 874
Böckerman Anna Maria (09) 2340 7728 050 3801 869
Enlund Sixten (09) 2340 7708 050 3800 826
Henricson Eva (09) 2340 7748 050 3800 842
Löfman Rolf (09) 2340 7758 050 3800 684

DIAKONISSOR
Ollberg Barbro (09) 2340 7704 050 3800 656
Frände Gunvor (09) 2340 7714 050 3801 872
Salenius Karin (09) 2340 7724 050 3800 867

SEKRETERARE
Hamppu-Linna Irma, ekonomisekreterare (09) 2340 7721 050 3800 872
Kanerva Hanna, informationssekreterare (09) 2340 7713 050 4330 710
Lindberg Barbro, kanslisekreterare (09) 2340 7711 050 3801 712

UNGDOMSARBETSLEDARE
Lindström Lella (09) 2340 7706 050 3800 849

BARNARBETSLEDARE
Lappalainen Nenne (09) 2340 7705 050 4010 390
 
VAKTMÄSTARE
Ekman Bo, övervaktmästare  (09) 2340 7769 050 3087 545
Snäll Marianne, S:t Jacobs kyrka (09) 2340 7729 050 3800 836
Strandberg Gun, Tomas kyrka (09) 2340 7759 050 5733 287
Wikström Willy, Högbergsgården (09) 2340 7749 050 3800 688
Hapuli Hannu, Johanneskyrkan  (09) 2340 6241
Gamla kyrkan  (09) 2340 6128
Värdinna (09) 2340 7719 050 3800 829

Medarbetarna i Johannes
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Tisdagskvällar kl. 18  
i Johannessalen,  
Högbergsgatan 10 D 2 vån.
Samtalsledare: kyrkoherde Stefan Djupsjöbacka

Gräv djupare, där du står!

6.9 Vet du eller tror du bara?
20.9 Hur kan bibeln vara Guds ord?
4.10 Vad menar vi med Gud?
18.10 Vem är Jesus egentligen?
1.11 Är mänskan i grunden ond?
15.11 Lönar det sig att be?
29.11 Vad behövs kyrkan till? 

Diskussioner och samtal kring kristen vuxentro 




