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Det nummer du nu håller i din hand har ungdomsverksamheten som tema. Jag 
tycker det är väldigt viktigt att församlingsmedlemmar i alla olika åldrar kan känna 
sig välkomna och hitta ett hem i församlingen. Vi är i vår tid vana med det man kun-
de kalla ålderssegregering, d.v.s. att all verksamhet är skräddarsydd med tanke på 
en viss åldersgrupp – just för den och ingen annan. Det betyder att pensionärerna 
håller till för sig, lågstadieeleverna i sin egen eftisgrupp, ungdomarna i sin egen lya 
och körerna på sina sångövningar. Alltför sällan ses man tillsammans. Jag tror inte 
att gemensamma samlingar för hela församlingen måste stå i konflikt till samling-
arna i den egna gruppen. För det mesta möts man i den egna gruppen men ibland 
träffas man också till gemensam fest för hela församlingen.

Efter en lång tid i hemlöshet och exil har ungdomsarbetet äntligen fått egna 
utrymmen i Högbergsgården i andra våningen. Dessutom skall småningom också 
den specialbyggda musikstudion tas i bruk - i första våningen invid eftermiddags-
klubbarnas utrymmen. I en tid av rotlöshet och främlingskap i samhället är det i 
högsta grad angeläget att församlingen kan erbjuda en oas för tonåringarna, som 
kanske ofta saknar vettiga mötesplatser. Det gäller inte minst alla de 15-åringar 
som deltar i konfirmandundervisningen. Under den första delen av skriftskoltiden 
före lägerperiodens inledning vistas en stor skara varje vecka i Johanneskyrkan och 
församlingssalarna med ungdomsutrymmena för att få en introduktion i kristen tro 
och kristet liv. Och sedan efter konfirmationen fortsätter tillväxtprocessen, när de 
konfirmerade inleder hjälpledarutbildningen och/eller deltar i den öppna ungdoms-
verksamheten i ”Tian”, som ungdomsutrymmena kallas.

Jag hoppas att allt fler tonåringar skall finna vägen till Högbergsgatan 10 och 
känna att de har en trygg plats att komma till för att träffa vänner, tillsammans med 
kompisar bland församlingens anställda diskutera viktiga livsfrågor och ha roligt 

tillsammans. Jag hoppas tröskeln till Johannes församlings skall 
uppfattas så låg, att det är lätt att kliva över den. Välkommen med i 
ungdomsarbetet!

Gemenskap i stort och smått

Redaktionsrådet: Dag-Ulrik Almqvist, Lisa Enckell, Tomas Ray och Ida Strandberg  
Foto: Sam Björklund (baksidan och kollaget från skriban) och Dan Andersson om inte annat nämns. 
Layout: Jaagon Ab Ansvarig utgivare: Stefan Djupsjöbacka

Hösten 2013
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Sluta Panta 
Har du frågor om relationer, framtiden, 
din eller någon annans hälsa eller nå-
gonting annat som är viktigt i ditt liv just 
nu? På den nationella stödtjänsten Sluta 
Panta kan du få bolla dina tankar med 
professionella inom ungdomssektorn. 

Projektet är ett samarbete mellan 
Finlands Svenska Skolungdomsförbund 
(FSS), Folkhälsan, De Ungas Akademi, 
Ungdomscentralen, Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU), Hem och Skola, Ung 
Info, Krisjouren för unga, Kyrkostyrelsen och Radio X3M. Verksamheten stöds av 
UKM. 

Chatten är öppen må–ons kl. 19–22 och lö kl. 19–22. Vill du bekanta dig med 
kyrkans del i Sluta Panta kan du kolla in följande sida: kyrkanislutapanta.wordpress.
com. Kontakt: slutapanta@gmail.com 

Vad är kristendomens syn på kärlek och sex? – Fråga prästen
Varför skickade Gud sin enda son för att dö? Hur 
ser muslimer på livet efter döden? Vad är kristendo-
mens syn på kärlek och sex? Har du frågor om kyrka, 
tro och kristet liv kan du vända dig till webbtjänsten 
Fråga prästen. Här får du ställa dina frågor till olika 
präster i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 
www.fragaprasten.fi

Webbtjänsten Fråga prästen upprätthålls av För-
bundet kristen skolungdom r.f. (FKS).

Kaplan Päivikki Ahonen och församlingssekreterare  
Barbro Lindberg går i pension i höst
Vi tackar Päivikki och Barbro för många år i församlingens tjänst och önskar dem en 
välsignad och glädjefylld pensionärstid! Informationssekreteraren Ida Strandberg har 
också gått vidare till andra uppgifter. 

Gemensam avskedsfest blir det 22.9 i Högbergsgården, efter högmässan i Johan-
neskyrkan. 

Notiser

svenska.yle.fi/sluta-panta



4

Gospelhelg i Helsingfors 27–29 september
Lö kl. 20 är det gospelmässa i Johanneskyrkan (predikant Biskop Björn Vikström) och 
på söndag konsert i Tempelplatsens kyrka kl. 16–18. Drop in! Huvuddirigent är Gerald 
T. Smith från USA. Gerald leder helgens Mass Choir (körer från hela Svenskfinland) 
med hjälp av våra finländska dirigenter Daniela Forsén, Heidi Storbacka och Tomas 
Koskinen. Mikael Svarvar är kapellmästare för helgens band. 

Stiftsdagar 15–17 november
Besök Stiftsdagarna i Borgå den 15–17 november. Anmälan kan göras fram till den 30 
september.

Stiftsdagarna har bjudit in två huvudtalare. Den ena är professor Werner Jean-
ron, som är född i Tyskland men har verkat som professor, föreläsare och forskare i 
Sverige, USA, Irland och Skottland. Viktiga frågor för honom är bland annat hur vi kan 
tala om Guds närvaro i dagens värld, och hur vi som kristna och som kyrka kan låta 
oss formas av Guds kärlek.

Liselotte J Andersson är den andra huvudtalaren. Liselotte jobbar som evangelist, 
förkunnare och inspiratör på ekumeniska samlingar för andlig fördjupning, och hon 
bidrar ofta med textrader i tidsskriften Pilgrim.

Under dagarna ordnas en mängd olika workshops: ungdomars värld och värde-
ringar (där bl.a. författaren Ulla-Lena Lundberg och Hilkka Olkinuora medverkar), 
stickcafé, möjlighet att besöka Borgå Domkyrka, provsjungning av de nya psalmboks-
tilläggen, Bibelstudium, röster om kyrkans framtidsväg och mycket mera. 

Om du deltar alla dagar är priset 90 €. Login måste fixas på egen hand, men det 
finns hotell i Borgå som är reserverade för evenemanget. Se mera på: www.borgastift.
fi/stiftsdagar. 

Minnen från tider som flytt
Under tisdagsträffarna på Träffpunkten i våras blev det tal om att samla in och redi-
gera berättelser som lever i era minnen. Den samlade gruppen började med hågkom-
ster från krigen men ville inte begränsa sig alls. ”Var och en av oss bär med sig min-
nen från flydda tider och nu är det dags att ge dem över till kommande generationer”, 
skriver Agneta von Essen, som är initiativtagaren till detta projekt.

Skriv ner en berättelse och sänd den till: Agneta von Essen, Tölögatan 9 A 7, 00100 
Helsingfors eller e-post: agneta.vonessen@kolumbus.fi. 

Minnen från tider som flytt väntar på att bli återgivna. Skicka ditt minne senast 14 
oktober, med kontaktuppgifter så att Agneta kan nå dig. Har du frågor så nås hon på 
telefon: 050 337 4403.

Maria ny präst i Johannes
Maria Sundblom Lindberg är tjänstledig från församlingen från hösten 2013 till 
sommaren 2014. Istället för henne kommer en annan Maria, nämligen Maria Repo-
Rostedt. Hon kommer att börja jobba under hösten, och ha de verksamhetsområden  
som Maria skött – barn- och familjearbete. 
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Resa till Vadstena 2014 
Sommaren 2014 ordnas det en resa till Vadstena, Sverige, för ungdomar och andra 
intresserade. För mera information och anmälan kontakta lella.lindstrom@evl.fi. 

Blott en dag … och vad kommer sen? 
Tävla med din skolklass och vinn brons, silver och 
guld i psalmsång. 

”Före julen kommer psalm 12”, sade en av poj-
karna i klassen när kantor Eva frågade vad som 
händer före jul. De kunde verkligen sina psalmer, 
dessa tvåor i Drumsö Lågstadium. 

I maj sjöng en klass i Drumsö Lågstadium psal-
mer för att få silverpinsen i psalmsång. De sjöng 
psalmer från hela kyrkoåret, bl.a. Blott en dag, 
Herren är i sitt heliga tempel och Stilla natt. En del 
psalmer kunde de helt utantill, andra krävde lite 
hjälp från psalmboken. Men som Eva berättade 
så kan alla rådda med verserna och orden ibland 
– till och med kantorer, som spelar och sjunger psalmer nästan varje dag. 

Tidigare år har de redan tagit bronspinsen och kanske det nästa år blir dags för att 
få guldpinsen. Elevernas favoritpsalmer från förra året var bland annat Måne och sol 
och Hosianna. Efter att ha fått både brons-och silverpinsen har eleverna sjungit sam-
manlagt 20 psalmer. De tycker att det har varit både roligt och tungt: ”det är inte ro-

ligt att öva när 
man inte kan 
en sång, men 
sedan när 
man kan den 
så är det ro-
ligt”, sade en 
av flickorna. 
Eva frågade 
varför de tror 
att det är bra 
att behärska 
i alla fall ett 
par psalmer, 
och eleverna 
svarade att 
de har lärt 
sig nya ord 

och kan sjunga med i kyrkan – i en del fall till och med om de besöker kyrkor i andra 
länder!

Är du lärare och intresserad av att sjunga psalmer med din klass från och med 
hösten? Kontakta kantor Eva Henricson: 050 3800 842, eva.henricson@evl.fi.
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Hur kom man på idén med ett  
bandutrymme i Högbergsgården?
Norra svenska församlingen hade en 
bandkällare på Bulevarden från 1994 
fram till flytten till Högbergsgatan 2009 
som var i flitig användning av många 
ungdomar. När församlingarna sam-
manslogs upphörde verksamheten, 
eftersom inget motsvarande utrymme 
förberetts på Högbergsgården. Nu, hös-
ten 2013, hoppas vi få igång verksam-
heten på nytt när den nya bandkällaren 
har inretts.

Hur är det byggt så att det inte skall 
störa grannarna i huset?
Rummet är byggt som ett sk. ”flytande 
rum”, där det ljudisolerade rummet 
byggts in i det ursprungliga utrymmet, 
men på så sätt att det inte står i fysisk 
kontakt med det yttre rummets väg-
gar, golv och tak. Det inre rummets 
väggar och tak består av ljudisolerande 
gips- och skumskivor, och ventilations-
systemet är ombyggt med ljudisolerande 
material. Principen är densamma som 
för musikstudion.

När beräknas utrymmet bli klart? 
Det beräknas vara klart och inrett samt 
ljudtestat till januari 2014. Ifall ljudpro-
ven i augusti–september inte avslöjar 

några dolda överraskningar kan det 
bli färdigt tidigare. Mycket beror med 
andra ord på dessa tidiga ljudprov.

För vem är detta rum tänkt? 
I första hand för församlingens ung-
domar och anställda, med tyngdpunkt 
på ungdomarna. Här skall man alltså 
kunna musicera i ett centralt beläget, 
välutrustat och underhållet utrymme. 

Finns det åldersgräns på vem som får 
komma och spela?
I första hand är det ungdomar i tonåren 
som erbjuds möjligheten att spela. 

Hur kommer utrymmets användning 
att övervakas?
Man anmäler sitt intresse att spela 
genom att rikta en skriftlig ansökan till 
församlingens ungdomsarbete. Med 
varje band eller grupp ingår vi ett kon-
trakt efter att undervisning i utrymmets 
regler givits. 

Reglerna är egentligen inte särskilt 
märkvärdiga i sig, utan baserar sig 
främst på sunt förnuft. Församlingen ut-
för regelbundna inspektioner, där även 
alla band och grupper spelar sin roll, och 
med hjälp av dessa inspektioner och alla 
gruppers medverkan ser vi till att allting 
hålls i fint skick.

Några frågor om 
bandutrymmet 
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Vi har upplevt väldigt lite vandalism 
och misskötsel genom åren, men önskar 
naturligtvis att det inte förekom över-
huvudtaget. Övervakningen baserar sig 
med andra ord till viss mån på ömsesi-
digt förtroende.   

Vem kan man kontakta om man vill 
spela där?
Församlingens ungdomsarbetsledare 
Lella Lindström.

Vad finns i bandutrymmet  
(instrument o övrig teknik)?
En grunduppställning som består av 
ett trumset, en synth, en elektrisk bas 
med förstärkare, två elgitarrer med 
förstärkare och ett PA-system med 
mikrofoner och diverse andra småsaker. 
PA-systemet består av ett mixerbord 
med högtalare och andra tillbehör. Alla 
relevanta kablar och ställningar skall 
finnas på plats. Mixerbordet är digitalt 
och innebär att varje band eller grupp 

kan spara sina egna inställningar. Alla 
som fått möjlighet att spela kommer 
även att få undervisning i det tekniska 
systemets användning.

Som en långsiktsplan utvärderar vi 
möjligheterna att inskaffa utrustning för 
inbandning. 

Finns det redan några större musik-
evenemang/musiksatsningar  
inplanerade för hösten/vintern?
Tillsvidare finns församlingens traditio-
nella gospelkonsert Hela kyrkan sjung-
er gospel i Johanneskyrkan som infaller 
i november och den sk. Gospelhelgen, 
med församlingen som delarrangör, 
i september. Församlingen hoppas 
naturligtvis i framtiden i allt högre grad 
kunna erbjuda band och grupper möjlig-
heter att uppträda likaväl som öva. 

Vi hoppas dessa vill komma med 
och spela och sjunga på församlingen 
evenemang.

MIKA LINDSTRÖM SVARADE PÅ FRÅGORNA 
MED MÅNGÅRIG ERFARENHET AV BANDTEKNIK

Lella Lindström, ungdomsarbetsledare i församlingen, ser fram emot att inleda bandverksamhet i höst.
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Konfirmandläger  
på Lekholmen  
sommaren 2013
Ivriga hjälpledare står och väntar på de anländande konfirmanderna. På 
följande uppslag ser du lite bilder från sommarens konfirmandläger. Bland 
annat prästerna Mickel, Fred och Tomas och kantorn Anna Maria.



9



10



11



12

Vid årsskiftet invigdes äntligen 
församlingens ungdomslokal Tian. 

Äntligen, eftersom processen varit 
utdragen och ungdomarna fått gå utan 
egna utrymmen sedan 2009 då Johan-
nes församling uppstod som ett resultat 
av en sammanslagning. 

Trots att ungdomarna fått vänta 
länge på de nya utrymmena har de inte 
glömts bort i församlingen. Orsaken till 
att det tagit en stund är byråkratiska 
processer och det faktum att ungdoms-
verksamheten är en bit i ett pussel som 
omfattar hela församlingen. Nu står 
lokalen ändå klar, och församlingens 
ungdomsverksamhet är i färd med att 
utvecklas till mer än den hjälpledarut-
bildning som varit så gott som det enda 
alternativet för de ungdomar som efter 
skriftskolan har haft lust att vara en del 
av församlingen och dess verksamhet.

De nya utrymmena erbjuder möjlig-
heter till verksamhetsformer med låga 
trösklar. Tanken är att alla, inte bara 
hjälpledarna, ska hitta till Tian, som 
lokalen på Högbergsgatan 10 fick heta 
efter en omröstning bland ungdomarna. 
Alla är välkomna då församlingen 
har öppet hus för sina ungdomar. På 
Tian kan man spela allt från biljard till 
brädspel och Nintendo Wii. Se på film, 
baka, laga mat tillsammans eller bara 
vara. Något som församlingens ungdo-
mar uppskattar. Kitty Norros, som 

sedan flera år varit aktiv i församlingens 
ungdomsverksamhet, berättar att hon 
brukar hänga på Tian om hon vill ta 
det lugnt men inte har lust att gå hem. 
Theo Tyrväinen instämmer och till-
lägger att han gillar att han alltid känner 
sig välkommen och att det på lokalen 
finns möjlighet till så många olika 
aktiviteter. Tian erbjuder en trygg miljö 
där alla är välkomna precis som de är, 
utan krav på att prestera eller vara på ett 
visst sätt som samhället så ofta ställer på 
ungdomarna.

ROLF BLAUBERG

Häng på Tian
”På Tian kan man spela  

allt från biljard till 
brädspel och Nintendo 
Wii. Se på film, baka,  
laga mat tillsammans  

eller bara vara.”

Jasmine och Jade.
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Theo är en glad kille som syns nu som 
då i vår församling. Den blivande 
20-åringen har i sommar praktiserat på 
Annegården här i Helsingfors. Där har 
han ansvarat över sommarkurserna och 
jobbat med det spännande Tall Ships 
Race-projektet som gick av stapeln den 
17–20 juli. I höst är det förhoppningsvis 

skolbänken som gäller, kulturprodu-
centutbildning någonstans här i stor-
stadsregionen är vad som står högst upp 
på Theos lista. 

Kultur är alltså en väsentlig del av 
Theos vardag, men förutom det spelar, 
tränar – och dömer – han fotboll. Han 
är också med i en musikallinje på Mu-
sik- och kulturskolan Sandels, som har 
premiär med musikalen Legally Blonde 
inkommande januari. På sidan om detta 
hinner han dessutom vara med i försam-
lingsverksamheten. 

Ung och aktiv  
i församlingen
Personporträtt av Theo Tyrväinen

– Jag är en live in the moment- typ, säger Theo.  
– Jag tycker mera om den kalla vintern än den 
varma, soliga sommaren och min dröm är att få 
leva ett bra liv.

Flickor, pojkar, livet, döden, kärlek, hat, glädje, sorg. 
Ungdomstiden är för många en mycket omvälvande 
period i livet. Hormonerna spretar och stretar, och 
det tar tid att hitta sig själv. Jag stämde träff med 
Theo Tyrväinen för att diskutera hans upplevelse av 
församlingen och för att fundera på hur församlingen 
kan finnas till för ungdomar idag. 
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Theo kom i kontakt med församlingen 
egentligen först genom skolan, bland 
annat genom skolgudstjänster och jul-
kyrkor, och kontakten fördjupades i och 
med skriftskolan. Han säger att hans val 
att gå i skriftskola och bli konfirmerad 
kom ganska naturligt. Största delen av 
hans närmasta vänskapskrets är finsk-
språkiga, så de gick inte skriftskolan 
tillsammans med honom, men det såg 
Theo inte som något hinder. Han valde 
dessutom att gå hjälpledarutbildningen: 
”Jag har varit med på lägren i fyra år nu 
och detta skulle ha blivit mitt femte, om 
jag inte fått jobbet på Annegården”, be-
rättar han. Lägret Theo själv var på som 
14-åring blev riktigt roligt, även om han 
inte hade förväntningar åt någotdera 
hållet innan. 

På vilket sätt tycker du att 
församlingen kan finnas till för 
ungdomar idag? ”Församlingen kan 
ordna program, till exempel det nya 
ungdomsutrymmet TIAN är suveränt för 
det ändamålet”, säger Theo och fortsät-
ter ”skribalägren har också en viktig 
funktion i och med att ungdomarna där 
kan hitta någon präst eller annan vuxen 
som de känner att de kan tala med”. 
Kyrkan överlag har en viktig roll i att 
stöda de som inte har det så lätt i sina 
liv, tycker han, att hjälpa människor att 
hitta en balans i livet. Theo talar också 
positivt om församlingens samarbete 
med ungdomsarbetet i det övriga sam-
hället, till exempel Sluta Panta- chatten. 
Det är viktigt att församlingen finns med 
på alla olika arenor och därför är han 
glad över att församlingen syns allt mera 
även i de sociala medierna. 

Theo har varit med och planerat verk-
samheten i Tian och hoppas att ungdo-
marna skall börja hitta dit så småning-
om. ”Ännu tror jag inte att ungdomarna 
här i området relaterar till tanken att det 
finns ett utrymme i församlingshemmet 
dit man kan komma och chilla och spela 
biljard. De är snarare skeptiska eftersom 
det är kyrkan som håller i trådarna och 
en del tror kanske att man måste be och 
vara aktivt kristen eller superfrom för 
att komma dit”. Men Theo säger att vi 
måste bryta dessa fördomar. När några 
har kommit med så blir det fler och fler. 
Det är en process som tar tid, men som 
kommer att lyckas, tror han. 

Som ung vuxen, istället för ungdom, 
vill Theo fortsätta att vara med i ung-
domsarbetet. Han tycker det är viktigt 
att det finns personer i alla åldrar som 
är med och för visionen framåt. 

IDA STRANDBERG

”Ännu tror jag inte att 
ungdomarna här i området 

relaterar till tanken att 
det finns ett utrymme 
i församlingshemmet 

dit man kan komma och 
chilla och spela biljard. 
De är snarare skeptiska 
eftersom det är kyrkan 

som håller i trådarna och 
en del tror kanske att man 
måste be och vara aktivt 

kristen eller superfrom för 
att komma dit.”
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Högmässor:
Söndagar: 
Kl. 10 i S:t Jacobs kyrka.  
Kl. 12 i Johanneskyrkan. 

Gudstjänster och 
övriga mässor:
Kvällsmässa i Gamla kyrkan på 
onsdagar kl. 18. Med start 4.9. 

Familjegudstjänst i Johannes-
kyrkan 6.10 kl. 12. I S:t Jacobs 
kyrka 3.11 kl. 16.

Mässa i Folkhälsans seniorhus 
8.9, 13.10 och 10.11 kl. 15.

Taizémässa i Mariakapellet. 

Mässa med gemensam 
avskedsfest 22.9 kl. 12 i Johan-
neskyrkan. Päivikki Ahonen  
och Barbro Lindberg avtackas.

Gospelmässa 28.9 kl. 18 i Jo-
hanneskyrkan, i samband med 
gospelhelgen 27–29.9.

Requiem-mässa 4.10 kl. 18 i 
Johanneskyrkan. Utställning i 
kryptan. 

Mässa med förbön 17.10 kl. 18 i 
S:t Jacobs kyrka. 

Regnbågsmässa 18.10 kl. 19 i 
Johanneskyrkan. 

Katakombmässa 22.10 kl. 19 i 
Johanneskyrkans krypta.

Middagsbön firas i Johannes-
kyrkan vardagar kl. 12. 

Andakt i Drumsö seniorhus, 
Norrsvängen 1–3.

Alla helgons dag, högmässa 
med parentation 2.11 kl. 12 i 
Johanneskyrkan.

Tomasdagens avskedsfest 
21.12 i Tomas kyrka kl. 16.

Luncher och  
caféverksamhet:
Veckolunch fredagar kl. 
12.15–13.30 i Högbergsgården, 
Högbergsgatan 10 E. Frivillig 
avgift. Välkommen på en kort 
middagsbön i Johanneskyrkan 
kl. 12. Start 6.9.  

Regnbågscafé För HBT-männi-
skor och andra intresserade. 
Samarbete med Regnbågs-
ankan rf. Samtliga träffar kl. 
19 i Hörnan, Högbergsgatan 
10, gatuplanet. Ray. Följande 
torsdagar: 5.9, 19.9, 3.10, 31.10, 
14.11, 28.11 och 12.12.

Café Kardemumma Tvåspråkigt 
café i S:t Jacobs kyrkas utrym-
men. Udda veckor kl. 10–12. 
Start 23.9. Karin Salenius.

Program för hösten 2013
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Seniorarbete: 
Träffpunkt för seniorer & 
daglediga Tisdagar kl. 13–14.30. 
Högbergsgatan 10 E, 2 vån. 
Varierande program. Termins-
start 24.9. Ray. 

Sjötorpet Högbergsgatan 10 E, 
2 vån. Följande onsdagar: 25.9, 
23.10 och 27.11 kl. 14. Ollberg. 

Cellverksamhet ”Guds närvaro 
i vår samvaro” i S:t Jacobs kyr-
kas utrymmen. Jämna veckor. 
Kl. 11–12. Gertrud Strandén 
(09) 679 576. Start 16.9.

Diakoni:
Mariakretsen Tomas kyrkas 
församlingssal, Rönnvägen 16. 
Onsdagar kl. 15–16, start 25.9. 
Frände.

Diakoniträffen i S:t Jacobs 
församlingssal. Onsdagar kl. 
14–15:30, start 25.9. Salenius.

Sorgegrupp Sorgen kan ha 
många ansikten. En grupp för 
alla som på ett eller annat sätt 
upplevt sorg eller förlust. Vi 
träffas tre gånger kring det som 
känns svårt, med första träff 
den 14.11 kl. 17.30–19. Anmälan 
senast 8.11 till karin.salenius@
evl.fi, 050 3800 867.

Familjegrupper:
Familjeträff i Hörnan freda-
gar kl. 10–11.30. Start 13.9. 
Högbergsgatan 10, ingång via 
gården. Ollberg.

Tomas familjeträff måndagar 
kl. 10–11.30. Start 16.9. Tomas 
kyrkas dagklubbsutrymmen. 
Rönnvägen 16. Frände.

Samtalsgrupper:
Samtalsgruppen i seniorhuset 
Följande torsdagar: 12.9, 17.10, 
14.11 och 12.12 kl. 13. Djupsjö-
backa. 

Samtalsgruppen ”Bibel tro & 
tvivel” i Tomas kyrkas utrym-
men, Rönnvägen 16. Följande 
måndagar: 9.9, 23.9, 14.10, 4.11, 
18.11. Samtliga kl. 17.45–20. Kisa 
Korkman, kisa.korkman@gmail.
com & Frände.

Körer:
S:t Jacobskören tisdagar kl. 
18.30–20.30. Terminsstart 3.9. 
S:t Jacobkyrkans församlings-
sal. Eva Henricson, 050 3800 
842.

Roströsten torsdagar kl. 
18.30–20.30. Terminsstart 12.9. 
Högbergsgårdens körsal. Eva 
Henricson, 050 3800 842.

S:t Jacobs barnkör tisdagar kl. 
14.45–15.30. Terminsstart 3.9. 
S:t Jacobkyrkans församlings-
sal. Eva Henricson, 050 3800 
842.

Kronans barnkör torsdagar kl. 
14.45–15.30. Terminsstart 5.9. 
Eftislokalen på Sjötullsgatan 4 
B. Eva Henricson, 050 3800 
842.

aTSo-kören övar onsdagar kl. 
18. Terminsstart 4.9. Johannes-
salen, Högbergsgatan 10 D. Nils 
Lundberg, 050 349 1231.

Passionärerna torsdagar 
kl. 10.15. Terminsstart 19.9. 
Folkhälsans Seniorhus, Man-
nerheimvägen 97. Anna Maria 
Böckerman, 050 3801 869 & 
Dag-Ulrik Almqvist, 050 3801 
874.

Tomas vokalensemble torsda-
gar kl. 19. Terminsstart 5.9. To-
mas kyrka. Dag-Ulrik Almqvist, 
050 3801 874.

Övrigt program:
Gospelkonsert 29.9 kl. 18 i 
Tempelplatsens kyrka. I sam-
band med gospelhelgen 27–29 
sept. 

”Må bra lördag” För alla kvin-
nor 9.11 kl. 9.30–15. Mera info 
kommer senare. Lappalainen & 
Ollberg.

Lunchmusik i Gamla kyrkan 
tisdagar kl. 12. Enlund.

Trädgårdsfest vid S:t Jacobs 
kyrka på Drumsö, 11.9 kl. 
15–17.30.  

Hela kyrkan sjunger gospel 
11.11 kl. 18.30 i Johanneskyrkan. 

Orgelexursion 9.11 kl. 15–18.30. 
Utfärd till Veikko Virtanens 
orgelbyggeri i Esbo. Start från 
Tomas kyrka. Böckerman.

Skriftskola:
Skriftskola år 2014 för försam-
lingens ungdomar födda 1999; 
vinterskriftskola och läger-
skriftskola ordnas. Inbjudnings-
brev och anmälningsblankett 
sänds hem till församlingens 
ungdomar.

Anmälningarna till läger-
skriftskolorna 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 
församlingsområde och går i 
svenska skolor.

4. Ungdomar som inte hör till 
Johannes församling. 

Se Kyrkpressen, HBL & hemsidan 
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes eller Facebook www.
facebook.com/johannesforsam-
ling för närmare information eller 
förändringar i programmet. 



E-post till medarbetarna fornamn.tillnamn@evl.fi
Pastorskansliet (09) 2340 7700

Djupsjöbacka Stefan, kyrkoherde  
(09) 2340 7710, 050 5768 896

PRÄSTER
Ahonen Päivikki, pensionär fr.o.m. 1.10  
(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 tjänstledig 2013–2014

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
Lindberg Barbro, kanslisekreterare,  
pensionär fr.o.m. 1.10 (09) 2340 7711, 050 3801 712

LEDARE FÖR UNGDOMSVERKSAMHET
Lindström Lella (09) 2340 7706, 050 3800 849 
Wahrman Linda tjänstledig 2013–2014, vikarie Björklund Sam

LEDARE FÖR BARNVERKSAMHET
Lappalainen Nenne (09) 2340 7705, 050 4010 390 
samt 12 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 
E, 2 vån. 
Hörnan i hörnet bakom huset, 1 vån. 
gatuplanet. Till barnverksamheten 
kommer man via innergården från 
Högbergsgatans sida. 
Mariakapellet D-trappan 2 vån.
S:t Jacobs kyrka & församlingssalen 
Kvarnbergsbrinken 1 (Drumsö)
Tomas kyrka & församlingshemmet 
Rönnvägen 16 (Mejlans)




