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Kyrkan som ett fysiskt rum är kär för många människor. Det var här jag blev döpt, 
konfirmerad. Det var i denna kyrka vi blev vigda till äktenskap. Många minnen 
är förenade med kyrkorummet. Man tänker inte alltid på kyrkobyggnaden. Man 
kanske besöker den några gånger per år. Men den finns där som en trygghet och ett 
bevis på att någonting är bestående när allting förändras i snabb takt. När kyrkor 
har brunnit eller har stängts, har det visat sig ge upphov åt en aktiv folkrörelse. Man 
vill att kyrkobyggnaden skall finnas kvar intakt.

Vår församling, Johannes församling, är stor till arealen. På vårt område finns 
otaliga kyrkor. Bara en liten del av dem används aktivt av vår församling. Det säger 
sig självt att det inte är meningsfullt att regelbundet besöka dem alla. Den som  
råkar bo nära en kyrka kan anse att det skulle vara bra med svensk verksamhet i just 
den kyrkan, men vi svenskar är utspridda på ett stort område. Det betyder att man 
kan bli tvungen att färdas när verksamheten koncentreras till ett fåtal kyrkor.

Vår huvudkyrka är Johanneskyrkan. Där firas mässa varje söndag och helgdag. 
Två andra kyrkor används regelbundet under söndagar. För drumsöborna är St 
Jacobs kyrka en naturlig mötesplats, medan invånarna i Mejlans kan räkna To-
mas kyrka som sin kyrka. Mer och mer behöver vi räkna med att församlingen är 
en geografisk helhet, vilket betyder att människor från olika hörn av församlingen 
möter upp till gudstjänst i den kyrka som har någonting speciellt att erbjuda. För 
centrumborna kan Gamla kyrkan vara en självskriven mötesplats vid onsdagens 
kvällsmässor. Sporadiskt hålls också gudstjänster i Berghälls kyrka, Tempelplatsens 
kyrka eller domkyrkan.

Vi hoppas att våra kyrkor kan bli viktiga mötesplatser, där församlingens med-
lemmar får träffa varandra men framför att vara platser där vi på ett speciellt sätt 
får möta Gud i helig stillhet. Det nyaste rummet på vårt område är Kampens kapell, 

som vi hoppas också skall kunna betjäna våra medlemmar. Tiden får 
utvisa om vår församling kommer att finnas med för att erbjuda en 
organiserad andlig profilering. Det viktiga är ju att församlingens 
verksamhet koncentreras till de punkter där medlemmarna är 
närvarande.

Ett eget tillhåll

Redaktionsrådet: Dag-Ulrik Almqvist, Lisa Enckell, Tomas Ray, Henrik Stenbäck  
och Ida Strandberg Foto: Dan Andersson om inte annat nämns  
Layout: Jaagon Ab Ansvarig utgivare: Stefan Djupsjöbacka

Hösten 2012
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Notiser 
Kaféverksamhet
Hela sommaren har det varit 
kaféverksamhet både i Hörnan vid 
Högbergsgården och S:t Jacob på 
Drumsö. Sommaren är slut, men 
inte verksamheten. Nu välkomnar vi 
hösten och en verksamhet ersätter 
en annan. Hösten har att bjuda på 
bland annat Café Kardemumma, 
Diakoniträffen, Mariakretsen, 
familjeträffar, familjebruncher, te-
makvällar, regnbågskafé, körer och 
naturligtvis mässor av olika slag. 
Mera info om dessa hittar ni längre 
fram i tidningen.

Ny ungdomsarbetsledare
Från och med 1:sta september har Johannes församling en ny ledare för ungdoms-
verksamhet på plats, nämligen Linda Wahrman. Linda kommer att samarbeta med 
nuvarande ungdomsarbetsledare Lella Lindström. 

Trädgårdsfest 2:a året i rad
2:a året i rad ordnades det Trädgårdsfest i S:t 
Jacob på Drumsö. Ett evenemang som lockade 
både äldre och yngre. Där såldes hemgjorda 
trädgårdsprodukter av olika slag. Bernen kunde 
meta, köpa lotter, få ballonger och bekanta sig 
med en brandbil. Hungriga magar mättades av 
makaronilåda, sallad och våfflor med kaffe (eller 
saft). Intäkterna från festen går till eftermid-
dagsgruppernas fadderbarn samt till missionä-
ren Christine Björkskogs familje– och kvinnopro-
jekt i Etiopien. Christines missionsorganisation 
är Finska Missionssällskapet. 

Kansliets flytt från D-trappa till E-trappa i Högbergsgården
Johannes församlings kansli har nu flyttat från ena sidan av byggnaden till den andra. 
Luftigt, snyggt och fräscht! Tidigare var ingången från innergården, trappa D, men nu 
kommer man in från gatusidan vid trappa E. Precis som tidigare är kontoret på tredje 
våningen och är öppet på vardagar 10–14. Varmt välkomna!
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”Skriv ditt liv” 
För dig som är intresserad att gräva och skriva. 
För dig som är intresserad av din familjebak-
grund och din egen utveckling. För dig som 
vill skriva memoarer och för dig som bara vill 
skriva för din egen skull. Gruppen jobbar enligt 
en familjeterapeutisk metod och i en kristen 
kontext. Den riktar sig endast till män och vi 
träffas i Högbergsgården 1 gång i månaden 
torsdagar kl 16.30–18,  från och med oktober 
2012 till och med maj 2013. Max 10 deltagare. 
Anmälan till maria.sundblom@evl.fi, präst i 
Johannes Församling.

Sportlovsresa till Åre
Johannes församling ordnar sportlovsläger till Åre för ungdomar och ungdomligt 
sinnade. Datumen för resan är 15–24.2.2013, men observera att anmälningarna bör 
vara inne senast 1.11.2012! Anmälan skickas till linda.wahrman@evl.fi eller lella.
lindstrom@evl.fi 

Orgel
För barn och vuxna som alltid drömt om att spela orgel har i 
höst startats en ny verksamhet i form av orgelundervisning i 
Tomas kyrka på torsdagar. Det är Anna Maria Böckerman och 
Dag-Ulrik Almqvist som har hand om dessa grupper. 

Kristina från Duvemåla
Det finns några platser öppna på sidogalleriet/första raden till Kristina från Duve-
måla, Svenska Teatern, onsdagen den 13.3.2013 klockan 12. Priset är 85 €. Är du 
intresserad, kontakta Karin Salenius (050 380 0867) senast den 28:e september.

Singelverksamheten sparkar igång
Är du singel och vill mingla med andra singlar? I så fall är 
kanske singelgruppen i Johannes församling något för dig. Kan 
hända träffar du din livspartner eller får nya goda vänner. Allt 
är möjligt. Gruppen träffas cirka en gång i månaden och gör 
någonting tillsammans. Vi går till exempel på bio, teater, sport-
evenemang och konserter. Din ålder spelar ingen roll.

Vill du ha e-mail angående vad som är på gång i gruppen, hör 
av dig till singelgruppen@gmail.com eller ring 040 416 4055.

Johannes Gospel
Johannes Gospel är församlingens senaste tillskott på körfronten. Den första träffen 
och övningen hålls söndagen den 9 september på Högbergsgatan 10 D, II våningen, 
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S:t Jacobskören 
Start 11.9, tisdagar kl. 18.30–20.30 
Eva Henricson (050 3800 842) 
S:t Jacobkyrkans församlingssal

Roströsten

Start 13.9, torsdagar kl. 18.30–20.30 
Eva Henricson (050 3800 842) 
Högbergsgårdens körsal

S:t Jacobs barnkör 
Start 11.9, tisdagar kl. 14.45–15.30 
Eva Henricson (050 380 0842) 
S:t Jacobkyrkans  församlingssal

Kronans barnkör

Start 13.9, torsdagar kl. 14.45–15.30 
Eva Henricson (050 380 0842) 
Eftislokalen på Sjötullsgatan 4 B

aTSo-kören 
Start 5.9, onsdagar kl. 18.00 
Nils Lundberg (050 349 1231) 
Högbergsgårdens körsal (Högbergsgatan 10A)

Passionärerna 
Start 20.9, torsdagar kl. 10.15  
Anna-Maria Böckerman (050 380 1869) 
Folkhälsans Seniorhus, Mannerheimvägen 97

Tomas Vokalensemble 
Start 6.9, torsdagar kl. 19.00 
Dag-Ulrik Almqvist (050 380 1874) 
Tomas kyrka

Johannes Gospel 
Start 9.9, höstens datum är följande: övning 
9.9, 16.9, 7.10, 14.10, uppträdande 22.10, övning 
4.11 och 11.11.  
Daniela Forsén (daniela.forsen@gmail.com) 
Högbergsgatan 10D (Johannessalen)

Körverksamhet hösten 2012

men man kan nog komma med även senare. Kören leds av två nyutbil-
dade musikpedagoger, Daniela Forsén som är sångerska och sångpe-
dagog och Staffan Strömsholm som är jazzpianist. Båda har fått sin 
yrkesutbildning vid yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. 

Kören är öppen för alla som är intresserade av lite svängigare 
rytmer och ett afroamerikanskt sound. Man behöver inga förkunskaper, 
utan lär sig under det att man sjunger. Man behöver alltså inte kunna läsa noter. Man 
behöver inte heller ha sjungit mycket tidigare, det är bara att hänga med och utveck-
las på plats. Det viktiga är att känna glädjen i musiken! 

Om du vill veta mer om kören, så går det att kontakta Daniela på daniela.forsen@
gmail.com. Man kommer med genom att bara komma till övning. Höstens datum är 
följande: övning 9.9, 16.9, 7.10, 14.10, uppträdande 22.10, övning 4.11 och 11.11.



De möter vid dörren
Kyrkovaktmästaren är den som ringer i kyrkklockorna 
– men också den som oftast möter den vid dörren 
som aldrig besökt kyrkan förr. Vaktmästare från fyra 
håll i Johannes berättar mer om sina roller.

Camilla Laurén-Westenius • Högbergsgården
Vad tycker du bäst om att göra på fritiden?
Camillas fritid går åt till handarbete av olika slag, 
bland annat vävning. När hon läser föredrar hon 
deckare framför romaner och hon löser även sudoku 
och korsord. När det finns möjlighet spenderar hon 
gärna tid vid vattnet – att fiska är toppen! Segling är 
något hon gjort tidigare och gärna skulle börja med 
igen ifall rätt tillfälle ges. 

Camilla Laurén-Westenius • Högbergsgården
Vad tycker du bäst om att göra på fritiden?
Camillas fritid går åt till handarbete av olika slag, 
bland annat vävning. När hon läser föredrar hon 
deckare framför romaner och hon löser även sudoku 
och korsord. När det finns möjlighet spenderar hon 
gärna tid vid vattnet – att fiska är toppen! Segling är 
något hon gjort tidigare och gärna skulle börja med 
igen ifall rätt tillfälle ges. 

Gun Strandberg • Tomas Kyrka
Om du fick välja endast 1 resemål,  
vart skulle du fara och varför?
Gun skulle resa till Sydafrika, länderna där 
Anderna finns. Där skulle hon vilja besöka 
många ställen, varav ett är Machu Picchu, 
inkastaden högt uppe på Andernas bran-
ter i Peru. Den har alltid fascinerat henne, 
liksom inkakulturen överlag.

Gun Strandberg • Tomas Kyrka
Om du fick välja endast 1 resemål,  
vart skulle du fara och varför?
Gun skulle resa till Syda rika, länderna där me
Anderna finns. Där skulle hon vilja besöka 
många ställen, varav ett är Machu Picchu, 
inkastaden högt uppe på Andernas bran-
ter i Peru. Den har alltid fascinerat henne, 
liksom inkakulturen överlag.

Bo Ekman • Högbergsgården
Vilken egenskap är den viktigaste för en 
vaktmästare?
En vaktmästare skall göra sitt jobb så att 
evenemanget löper utan att vaktmästaren 
syns eller hörs, säger Bo. Det kan vara 
högmässa, dop, vigsel, begravning, min-
nesstund eller annan samling i en kyrka 
eller församlingssal. Vaktmästaren är ofta 
församlingens ansikte mot besökarna. 
Därför tycker han att det är viktigt att 
vaktmästaren möter besökarna vänligt 
och sakligt och assisterar i alla situationer 
som kan uppkomma.

Bo Ekman • Högbergsgården
Vilken egenskap är den viktigaste för en 
vaktmästare?
En vaktmästare skall göra sitt jobb så att 
evenemanget löper utan att vaktmästaren 
syns eller hörs, säger Bo. Det kan vara 
högmässa, dop, vigsel, begravning, min-
nesstund eller annan samling i en kyrka 
eller församlingssal. Vaktmästaren är ofta 
församlingens ansikte mot besökarna. 
Därför tycker han att det är viktigt att 
vaktmästaren möter besökarna vänligt 
och sakligt och assisterar i alla situationer 
som kan uppkomma.



Hannu Hapuli (saknas från bilden)  
• Johanneskyrkan
Vad tycker du om att göra på fritiden?
Hannus fritid går i sportens tecken. Av 
alla olika sportgrenar är det joggning och 
stavgång som han utövar oftast. 

Hannu Hapuli (saknas från bilden)  
• Johanneskyrkan
Vad tycker du om att göra på fritiden?
Hannus fritid går i sportens tecken. Av 
alla olika sportgrenar är det joggning och 
stavgång som han utövar oftast. 

Willy Wikström • Högbergsgården
Vad tycker du bäst om att göra på fritiden?
På fritiden åker Willy helst till landet för att 
njuta av naturen. Såga ved, elda i bastun, 
att ro och att fiska är sådant han uppskat-
tar. 

Marianne Snäll • S:t Jacobs kyrka
Vad tycker du bäst om att göra på fritiden?
På sommaren spenderar Marianne mycket 
tid ute på landet. Där går fritiden ofta åt till 
trädgårdsarbete av olika slag - om det nu 
räknas som fritid, säger hon och skrattar. 
Nu när hösten närmar sig går hon gärna ut 
i skogarna för att plocka bär och svamp. 
När sommar och höst övergår till vinter är 
det bland annat läsning och restaurering av 
gamla möbler som blir aktuellt. 

Marianne Snäll • S:t Jacobs kyrka
Vad tycker du bäst om att göra på fritiden?
På sommaren spenderar Marianne mycket 
tid ute på landet. Där går fritiden ofta åt till 
trädgårdsarbete av olika slag - om det nu 
räknas som fritid, säger hon och skrattar. 
Nu när hösten närmar sig går hon gärna ut 
i skogarna för att plocka bär och svamp. 
När sommar och höst övergår till vinter är 
det bland annat läsning och restaurering av 
gamla möbler som blir aktuellt. 
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Gamla  
kyrkan  

– stillhetens 
 oas
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Det var redan i början av 1960-talet 
som Birgit Nordberg hittade till 

Gamla kyrkan och dess gudstjänstliv. 
Först var det genom de stilla mäss-
sorna, de morgonmässor som föregick  
gamla Norra svenska församlingens 
arbetskonferenser. Den församling som 
Birgit kom att tjäna i över trettio år, 
som kanslist. Genom jobbet kom hon 
också i kontakt med dess medlemmar. 
Under den dåvarande kyrkoherden 
Sigtryg Serenius var hon med om den 
liturgiska förnyelsen och fick ansvara 
för att organisera församlingens resor 
till Vadstena. Genom de regelbundna 
utflykterna till Vadstena blev hon också 
medlem av Societas Sanctae Birgittae 
(SSB) och som en del av medlemslöftet 
till SSB har hon lovat att delta i den egna 
församlingens gudstjänstliv. Birgit säger 
att hon upplever löftet mera som en 
styrka än som ett krav. 

Redan då började hon också gå i de 
vanliga söndagsmässorna. Dessa präg-
lades av en rik liturgi. Om det är något 
som Birgit skulle vilja ha i församlingen 
är det igen regelbundna högmässor i 
Gamla kyrkan. Drumsöbo som hon är 
berättar Birgit att hon också kommit 
att ta del av högmässorna i S:t Jacobs 
kyrka. 
– En tid gick jag i de båda kyrkorna 
parallellt. I samma tider som försam-
lingarna i centrum slogs i hop och 
bildade Johannes församling började jag 
få svårare att ta mig fram. 
Idag går hon med rullator. Det gjorde 
också det blev svårt att ta sig till Gamla 
kyrkan och nästan omöjligt att komma 
till Johannes. Dessutom kan hon där 

inte ta sig fram till altaret utan hjälp.  
– Om det är något som är viktigt för mig 
är det att ta mig till nattvarden. Natt-
varden är något konkret som man kan 
ta till sig, dessutom har man gemenskap 
med de övriga som deltar i mässan när 
man samlas kring nattvardsringen. Och 
tysntaden after nattvarden är viktig.

En av de som hon har gemenskap 
med är väninnan Ulla Gref, som hon 
första gången träffade på Lekholmens 
brygga 1947. Den sommaren bodde de 
båda i ”Hyddan” och har varit vänner 
sedan dess. Nu träffas de också i vecko-
mässan. 

Den känsla som Birgit har när hon 
stiger in i Gamla kyrkan är värme och 
upplevelsen av att detta är en kyrka. 
Något som också poängteras genom 
liturgin. För Birgit är veckomässan en 
oas. Liturgin i veckomässan är ungefär 
den samma varje gång och det gör att 
man upplever trygghet och stadga, man 
får vila i liturgin och läsa med i bönerna.  

Birgit tipsar också om lunchmusik-
stunderna. Där kan man vila i musiken 
– något man gärna kan ta vara på när 
möjligheten finns. (Text: Tomas Ray)

Gamla kyrkan är den äldsta av de 
kyrkor (1826) som finns i Helsing-
fors och byggdes egentligen som 
en tillfällig kyrka.

Johannes församling firar vecko-
mässor i Gamla kyrkan onsdags-
kvällar kl. 18. 

I lunchmusiken på tisdagar kl. 12 
spelar kantorer både från Johannes 
och finska församlingar.
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S:t Jacobs 
kyrka – den 
funktionella 
kyrkan



11

S:t Jacobs kyrka på Drumsö blev klar 
1958 och är en ganska typisk förorts-

kyrka, såsom de byggdes på 1950-talet, 
när kyrkan inte bara skulle vara en 
kyrksal utan ett aktivitetscenter för alla 
åldrar. Kyrkan har en församlingssal 
bredvid kyrkan och en gymnastiksal i 
källaren. 

Christina Elving-Andersén är 
född och uppvuxen i södra Helsingfors, 
men flyttade för ett antal år sedan till 
Drumsö och bor där med sin familj. 
Christina kom i kontakt med S:t Jacobs 
genom första barnets dop. Christina 
hade hört hur enkelt det är att arrangera 
dop i kyrkan och ha dopkaffet i försam-
lingssalen bredvid.

Familjen tog del av den familjens må-
nad som arrangeras i kyrkan förra året.

– Vi uppskattade det kort som för-
samlingen sände ut. Det berättade att 
någon visste att vi fanns på Drumsö och 
ville välkomna oss till kyrkan. 

Det Christina uppskattade mest var 
familjemässan med sopplunch.

– Den mässan beaktade familjen i 
sin helhet. Ingen behövde stressa hem 
för att laga mat. Är serveringen efter en 
mässa saft och kex, är det ändå någon 
som måste fixa något hemma i alla fall 
efteråt.

Christina efterlyser regelbundna 
familjemässor. När man har en mässa 
är det trevligt när barnen har konkreta 
uppgifter i gudstjänsten. Då känns det 
viktigt att vara med. Familjebrunch 
eller en familjeträff under helgen kunde 
också vara ett fungerade koncept för 
familjer.

– Eller turer i gymnastiksalen där det 

viktigaste inte är en hög nivå, utan att 
alla får vara med och spela.

Frsamlingen har också en dagklubb. 
Christinas dottern har istället börjat i 
dagis, men däremot tror Christina att 
eftisen kan blir aktuell senare.

Andra grupper som Christina också 
skulle vilja se i kyrkan är ungdomar och 
unga vuxna. De är framtidens föräldrar. 

– Mindre kyrkorum kanske är 
mindre skrämmande än en stor kate-
dral. Ungdomsmässor eller alternativa 
mässor kunde få unga att hitta kyrkan. 
Man kunde mycket väl ha något lättare 
program i församlingssalen och sedan 
gå in i kyrkan för att avsluta med en 
andakt i en riktig kyrka. 

Kyrkan på Drumsö gör stadsdelen kom-
plett. Många brukar nämna kyrkan när de 
berättar om Drumsö. Det är många som 
ser kyrktornet från sitt fönster och klangen 
från kyrkklockorna hörs vida omkring. 
Christina berättar att dottern hemma 
brukar lyssna till klockorna och då komma 
ihåg att man kan gå till kyrkan. Christina 
hoppas också att andra Drumsöbor ska 
komma för att upptäcka hur funktionella 
utrymmena i kyrkan är. (Text: Tomas Ray)

S:t Jacobs kyrka stod klar år 1958

I kyrkan arrangeras ofta special-
gudstjänster både för dagklubbar 
och skolor. 

Under kyrkan finns en gymnastik-
sal där man kan spela innebandy.

Församlingen har både barnklubb 
och eftis i kyrkans utrymmen på 
andra våningen. 
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Berghälls  
kyrka – i  
hundra år
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Klavertramp i Berghälls kyrka är ett 
evenemang som har ordnats varje 

sommar sedan 2004. Jag frågar kanto-
rerna, Anna Maria, Dag-Ulrik och 
Anders, varifrån namnet klavertramp 
kommer. De skrattar.

– Har du hört uttrycket ”att trampa i 
klaveret”?

I folkligt bruk används uttrycket när 
någon gjort bort sig. Det var Anna Maria 
som kläckte namnet. 

– Eftersom det i orgeln finns en pedal 
och ett klaver, alltså tangenter för fötterna, 
så trampar man riktigt bokstavligt i klave-
ret när man spelar orgel, förklarar hon.

 Orsaken till att evenemanget hålls 
i Berghälls kyrka är de två fantastiska 
orglarna i kyrkan.

– Akustiken är bra, orglarna klingar 
vackert och det att orglarna är två gör 
det roligare att spela, säger Dag-Ulrik. 

Berghälls kyrka är ett ståtligt land-
märke i Berghäll och går inte att missa. 
Vanligtvis dyker det upp omkring 40 
personer på Klavertramp och genast jag 
kommer in i kyrkan kan jag förstå varför 
upplägget är så populärt; solen utifrån 
skiner in genom de gulfärgade fönstren 
och fyller hela kyrkorummet med ett 
rofyllt ljus. Det är en perfekt avkoppling 
mitt i dagen, att sitta, titta och lyssna. 
Orgelmusiken talar – utan ord.

Fyra olika musikstycken spelas och 
efteråt presenteras dessa i Berghälls-
gården. Där samlas ett glatt gäng av 
intresserade, och jag tar tillfället i akt 
och diskuterar Klavertramp med Ulla 
Räty (på bilden). Hon är en pensionerad 
musikentusiast och en av de som besöker 
Klavertramp regelbundet. Ulla säger att 

hon först hörde till en finsk församling, 
men bytte till den svenska på grund av 
musiken. Speciellt Klavertramp är viktigt.

– Jag har en stuga i Jyväskylä, men 
brukar alltid försöka planera besö-
ken hem till Helsingfors för att kunna 
besöka Berghälls kyrka och lyssna på 
orgelmusiken. Det är musiken, kaffet, 
gemenskapen och presentationen av 
musiken som lockar mig.

– Genom åren har vi fått lära oss väl-
digt mycket om musik. Men en del har 
jag glömt, säger hon och skrattar.

Musiken har alltid varit temalagd. I 
år är temat ”Klavertramp genom Hel-
singfors”. Särskilt bra minns Ulla som-
maren då temat för musiken var ”Paris”. 
Då också serveringen temalagd med 
bland annat croissanter och baguetter 
på rödrutiga bordsdukar .Sista dagen 
bjöds det även på lite franskt vin. 

Berghälls kyrka betyder lite mer för hen-
ne eftersom hennes son döptes där. Men 
idag besöker hon den enbart när det är 
klavertramp. (Text & bild: Ida Strandberg)

Kyrkan började byggas år 1908  
och invigdes 1912.

Arkitekten bakom kyrkan, som i 
år firar 100-års jubileum, är Lars 
Sonck.  

Speciellt med kyrkan är att den har 
sju tyska kyrkklockor. Vanligtvis har 
en kyrka 2–3 klockor.

Jean Sibelius har komponerat 
melodin för klockorna, som ringer 
kl. 12 och kl. 18 varje dag. 

I kyrkosalen finns plats för cirka 
1600 personer.
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Tomas kyrka  
– nya former
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Siv Renlund, psykoanalytiker och 
prästfru, har ett långt och speciellt 

förhållande till Tomas kyrka i Mejlans. 
För det första vigdes hon och hennes 
man Kenneth där av John Vikström 
år 1957. För det andra blev hennes man 
förordnad till sin första prästtjänst i 
dåvarande Mejlans församling, vilket 
innebar gudstjänster i Tölö kyrka, 
Tomas kyrka och den gamla träkyrkan i 
Fredriksberg. De unga tu hade sitt första 
gemensamma hem i Brunakärr. Nu bor 
de i Västra Böle, på samma område som 
det gamla Fredriksberg, och går gärna 
i gudstjänsten i Tomas kyrka. Man kan 
säga att cirkeln är sluten.

Siv har under senare år fungerat som 
kyrkvärd i Tomas, och paret Renlund 
deltar regelbundet i gudstjänstfirandet. 
Efter det att de tre svenska centrum-
församlingarna sammanslagits år 2009 
(Norra Svenska-, Södra Svenska- och 
Tomas församling), uppstod ett behov 
av att fundera på hur Tomas kyrka bör 
användas och hur gudstjänsten skall se 
ut. En liten grupp bestående av teolo-
ger, musiker och kyrkvärdar har suttit 
tillsammans och planerat och tänkt.

– Vi har tänkt att gudstjänsten i 
Tomas skall kunna fungera som ett 
alternativ till församlingens övriga sön-
dagsgudstjänster, säger Siv.

– Gudstjänsten i Tomas skall vara 
lite lättare, lite kortare och ge lite större 
frihet. Man skall känna igen sig men det 
skall finnas möjlighet att introducera 
lite nytt: nya psalmer, nya musikinslag. 
Under veckorna händer allt möjligt i 
lokalerna, och även detta får synas i 
gudstjänstlivet. Barn som spelar och 

sjunger får gärna vara med också i sön-
dagsgudstjänsterna.

– En viktig nyhet är tidpunkten. Guds-
tjänsterna i Tomas kommer från och med 
hösten att firas klockan 17 på söndagarna. 
Den nya tidpunkten gör det möjligt både 
för barnfamiljer och lite äldre att vara 
med. Om man har annat program på 
dagen är det bra med ett sådant alternativ. 
Visst finns det kvällsmässor under veckan, 
men det är inte ändå riktigt samma sak 
som att gå i kyrkan på söndag. 

Det finns en sak till som Siv gärna vill 
peka på:

– I Tomas har vi glädjen att ha alla 
lokaler helt för den svenska församling-
ens behov. Det är något att ta vara på. 
De är inte så stora, vilket kan ses som 
en fördel. Det bäddar för lite intimare 
samvaro, om man så vill, kanske samtal 
över något ätbart efter gudstjänsten. 

– Jag tror att det är lättare att få en 
personlig relation till andra gudstjänstbe-
sökare och att bilda församling i guds-
tjänsten om utrymmena inte är för stora, 
säger Siv. (Text: Anna Maria Böckerman)

Tomas kyrka invigdes 1954. 

Golvet i kyrksalen består av olik-
formade stenplattor. Varje platta 
är unik. 

En av klockorna i tornet skulle till 
en kyrka i Viborg, men blev kvar på 
tågstationen när kriget bröt ut. Den 
placerades sedan i Tomas kyrkas 
torn. 

Kvällsmässor kommer att firas i 
kyrkan kl. 17 på söndagarna från 
och med den 23.9.
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Johanneskyrkan – den 
ståtliga katedralen
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Johanneskyrkan i hjärtat av Helsingfor 
är huvudkyrka i Johannes församling. 

Kyrkan som ligger näst intill Högbergs-
gården är också andligt centrum för 
ungdoms – och konfirmandarbetet i 
församlingen. I och med att Johannes 
församling valt att ge gudstjänsten en 
central roll i konfirmandarbetet är det 
också en hel del ungdomar som är enga-
gerade i de olika mässorna. Bland dem 
Leo Larjanko som den 19.8 kommer 
avsluta sin första sommar som hjälple-
dare genom att vara korsbärare då kon-
firmandläger nummer ett konfirmeras i 
Johanneskyrkan.

Trots att Leo är ung som hjälpledare 
vet han en hel del om sin församling. 
När han får frågan om vad Johannes-
kyrkan betyder för honom blir han ändå 
tyst en stund. 

– Jag blev konfirmerad i Johannes-
kyrkan, säger Leo, och tillägger att han 
utöver det aldrig egentligen reflekterat 
över just den här kyrkans roll i försam-
lingen. Han menar att detta antagligen 
beror på att Johanneskyrkan på grund 
av sitt centrala läge känns som ett rätt 
naturligt centrum för församlingen och 
dess ungdomsverksamhet.

Men det är inte bara läget Leo gil-
lar. Efter att ha fått fundera en stund 
konstaterar han att det är rätt festligt 
att det är just Johanneskyrkan som är 
huvudkyrka och har en central roll i 
konfirmandarbetet. 

– Det är något majästetiskt över 
kyrkan, säger Leo, den är snudd på 
katedral. Den absolut största kyrkan jag 
besökt i Finland. Den är verkligt impo-
nerande. Och de två kännspaka tornen 

gör den dessutom till en fin och välfung-
erande symbol för församlingen.

Leo tror ändå inte att det faktum att 
kyrkan är centralt belägen är något som 
lockar ungdomar till gudstjänsten. Istäl-
let lyfter han fram vikten av att engagera 
ungdomarna. 

– Har jag ingen uppgift går jag inte i 
kyrkan. Tröskeln blir lätt för hög. Men 
har jag uppgifter som ministrant känner 
jag att jag är del av ett större samman-
hang och då är det också lättare att vara 
delaktig. Det är som att ha en ursäkt för 
att gå i mässan.

Dessutom anser Leo att det är spän-
nande att medverka på gudstjänsterna 
eftersom man då får en helt annan 
uppfattning om allt det arbete som sker 
bakom kulisserna.

En annan fin sak med ministrantska-
pet är att de som är engagerade kommer 
så nära de övriga församlingsborna. 

– Att vanliga församlingsmedlemmar 
tydligt verkar uppskatta att vi ungdomar 
hjälper till gör att det hela känns extra 
meningsfullt, säger Leo och minns hur 
det kändes den gången en vilt främman-
de församlingsmedlem skänkte honom 
ett leende. (Text & bild: Rolf Blauberg)

Johanneskyrkan stod klar 1891.

Altartavla föreställande Paulus om-
vändelse blev klar mycket senare. 

Johannes kyrkan är stadens största 
kyrka och fungerar som huvud-
kyrka i församlingen. 

Högmässa firas i kyrkan på sönda-
gar och helgdagar kl. 12.
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Barn och  
familjearbete
Familjebrunch i Hörnan: 
22.9, 13.10, 10.11, kl. 11–13.

Temakvällar i Hörnan:
 · 27.9 kl. 18–20 Inger Sjöberg
 · 22.11 kl. 18–20 Pia Kummel 
Myrskog

Familjeträff i Hörnan 
Start 7.9, varje vecka kl. 10–11.30.

Tomas Familjeträff 
Start 10.9, måndagar  
kl. 10–11.30. Tomas Kyrkas dag-
klubbsutrymmen, Rönnvägen 
16. Ingång från gården.

Seniorarbete
Träffpunkt för seniorer  
och daglediga 
Start 18.9, tisdagar kl. 13–14:30 
i Högbergsgården (Högbergs-
gatan 10 E, 2 vån.). 

Söndagslunch i S:t Jacob 
Samtliga efter högmässan  
kl. 10, 16.9, 14.10, 18.11.

Andakt i de gamlas hus  
(Norrsvängen 1–3) Samtliga  
kl. 18.00; 18.9, 16.10, 20.11.

Sjötorpet 
Samtliga kl. 14; 26.9, 31.10, 28.11.

Diakoni
Mariakretsen 
Start 12.9, onsdagar  
kl. 15–16.30. Tomas kyrkas för-
samlingssal, Rönnvägen 16.

Diakoniträffen
Start 12.9, onsdagar  
kl. 15–16.30. S:t Jacobs försam-
lingssal. Kvarnbergsbrinken 1.

Sorgegrupp 
Start: 26.11. Sorgen kan ha 
många ansikten, detta är en 
grupp för alla som på ett eller 

annat sätt bär på sorg. Samlas 
3 gånger, kl. 18–19.30. Anmälan 
till Karin (tfn 050 3800 867, 
e-post: karin.salenius@evl.fi) 
senast 23.11.

Övrig verksamhet
Regnbågscafé i Hörnan 
Samtliga kl. 19–20; 6.9, 20.9, 
18.10, 1.11, 15.11, 29.11.

Café Kardemumma  
(tvåspråkigt kafé) Start 10.9, 
varannan måndag, udda veckor, 
kl. 10. S:t Jacob, Drumsö.

Samtalsgruppen  
”Bibel tro och tvivel” 
Samtliga kl. 17.45–20; 10.9, 1.10, 
22.10, 5.11, 26.11. Tomas kyrkas 
utrymmen, Rönnvägen 16. 
Kontaktperson: kisa.korkman@
gmail.com eller Frände 050 
380 1872.

Guds närvaro i vår samvaro 
Cellträff följande måndagar  
kl. 11: Start 3.9, 17.9, 1.10, 15.10, 
29.10, 12.11, 26.11, 10.12 i S:t 
Jacobs församlingssal. Gertrud 
Strandén (09 679 576)

”Skriv ditt liv” 
För dig som är intresserad 
att gräva och skriva. För dig 
som är intresserad av din 
familjebakgrund och din egen 
utveckling. För dig som vill 
skriva memoarer och för dig 
som bara vill skriva för din egen 
skull. Gruppen jobbar enligt en 
familjeterapeutisk metod och 
i en kristen kontext. Den riktar 
sig endast till män. Start: 4.10, 
Högbergsgården. 1 gång i må-
naden, torsdagar kl. 16.30–18. 
Max 10 deltagare. Anmälan till 
maria.sundblom@evl.fi

Skutt&Hopp  
– Föräldra-barn-jumppa
Jumppa loss med dina barn 
en gång i veckan! Startdatum 

kommer när minst 10 personer  
är anmälda. Anmälan till: 
maria.sundblom@evl.fi.

Skriftskola 
Skriftskola år 2013 för försam-
lingens ungdomar födda 1998; 
vinterskriftskola och lägerskrift-
skola ordnas. Inbjudningsbrev 
och anmälningsblankett sänds 
hem till församlingens ungdo-
mar. Övriga kan begära brev 
och blankett per telefon (050 
3800 849). Anmälningarna till 
lägerskriftskolorna tas emot 
enligt följande prioritering: 1. 
Ungdomar som hör till Johan-
nes församling 2. Ungdomar 
som hör till finskspråkiga 
församlingar på Johannes 
församlingsområde och går i 
svenska skolor. 3. Ungdomar 
som inte hör till kyrkan, men 
bor på Johannes församlings-
område och går i svenska 
skolor. 4. Ungdomar som inte 
hör till Johannes församling. 

Gudstjänster  
och mässor
Högmässor
 · Johanneskyrkan sö kl. 12
 · S:t Jacobs kyrka sö kl. 10
 · Tomas kyrka sö kl. 17, från och 
med den 23.9.

Övriga mässor
 · 5.10 kl. 21 Regnbågsmässa i 
Johanneskyrkan

 · 19.11 kl. 19 Katakombmässa, 
Johanneskyrkans krypta 

 · 3.11 kl. 12 Mässa till de dödas 
minne (Alla Helgons dag)

Musikevenemang
Hela kyrkan sjunger gospel 
22.11 kl. 18.30 i Johanneskyrkan. 
Har du en gospelsång som du 
vill framföra eller ett band som 
vill uppträda med en gospellåt, 
kontakta Lella: 050 3800 849.

Info för hösten 2012



E-post till medarbetarna fornamn.tillnamn@evl.fi
Pastorskansliet (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
Audas Emma (09) 2340 7738, 050 577 3995 
Busck-Nielsen Mikael (09) 2340 7747, 050 4128 118
Lindström Fred (09) 2340 7737, 050 3800 846
Ray Tomas (09) 2340 7787, 050 5456 172 
Sundblom-Lindberg Maria (09) 2340 7777,  
050 441 2544

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

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

LEDARE FÖR UNGDOMSVERKSAMHET
Lindström Lella (09) 2340 7706, 050 3800 849 
Wahrman Linda (09) 2340 7708, 050 3433 418

LEDARE FÖR BARNVERKSAMHET
Lappalainen Nenne (09) 2340 7705, 050 4010 390 
samt 12 övriga barnledare

VAKTMÄSTARE
Ekman Bo, övervaktmästare (09) 2340 7769, 050 3087 545
Hapuli Hannu, Johanneskyrkan (09) 2340 7741, 050 3574 353
Laurén-Westenius Camilla, värdinna (09) 23407719, 050 3800 829
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

Medarbetarna i Johannes
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Adresser 
JOHANNES FÖRSAMLING
E-post: johannes.fors@evl.fi
Hemsida: www.helsingforsforsam-
lingar.fi/johannes
Kansliet öppet vardagar 10–14
Besöksadress: Högbergsgatan 10 E 
Postadress: Högbergsgatan 10 A, 
3 vån. 00120 Helsingfors
 
KYRKOR & FÖRSAMLINGSHEM
Berghälls kyrka Östra prästgatan 2
Gamla kyrkan Lönnrotsgatan 6,  
(09) 2340 6128
Johanneskyrkan Högbergsgatan 12, 
(09) 2340 7730. Hiss för rörelse-
hämmade.
Johannessalen Högbergsgatan  
10 D, 2 vån. Högbergssalen, 
Högbergsgatan 10 B, 2 vån. Hör-
nan i hörnet bakom huset, 1 vån. 
gatuplanet. Till barnverksamheten 
kommer man via innergården från 
Högbergsgatans sida. Kapellet D-
trappan 2 vån.
S:t Jacobs kyrka & församlingssalen 
Kvarnbergsbrinken 1 (Drumsö)
Tomas kyrka & församlingshemmet 
Rönnvägen 16 (Mejlans)



Missa ingenting. Vi berättar nyheter, svarar på 
dina frågor, och bjuder in till bruncher, träffar, 
mässor och utflykter. Johannes församlings 

Facebook-sida hittar du på adressen 
www.facebook.com/johannesforsamling.

Gilla Johannes 
på Facebook.




