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Ibland kommer de stora förändringarna i livet överraskande. I fyra år hade min 
hustru och jag hunnit njuta av en fridfull pensionärstillvaro efter att jag jobbat 

nästan 40 år i Matteus församling. 
I början av mars fann jag mig plötsligt som t.f. kyrkoherde i Johannes försam-

ling. Nu går livet för fullt framåt med nya utmaningar här. När Stefan Djupsjöbacka 
gick i pension behövdes en t.f. kyrkoherde i Johannes församling tills en ny kunde 
tillträda. Men det visade sig att den som sökt tjänsten drog tillbaka sin ansökan, 
så nu väntar vi att någon skall söka tjänsten när den är lediganslagen på nytt. För 
min del betyder det att min sejour i församlingen kommer att förlängas till slutet av 
augusti. 

Sommaren är normalt en tid då livet lugnar ner sig, många firar semester; vissa 
åker till landet andra på utlandsresa. Även församlingens verksam-

het tonas ner, men gudstjänsterna fortsätter och flera som-
marsamlingar ordnas. På musikfronten arrangeras kon-
sertserier till exempel Helsingfors Orgelsommar. Många 
ungdomar åker på konfirmandläger till Lekholmen.

Under sommaren blir det också aktuellt att tänka 
på de kommande församlingsvalen. I höst väljs igen 14 
förtroendevalda till församlingsrådet och 3 representan-
ter till gemensamma kyrkofullmäktige. Dessa organ skall 

förhoppningsvis representera församlingsmedlemmarnas 
åsikter. Därför är det viktigt att finna lämpliga och villiga 

kandidater. Kandidaterna skall vara beredda att 
under följande fyraårsperiod aktivt finnas med 

i de beslutande organen. Senast 15.9 bör 
valmansföreningar grundas, i vilka kandida-
terna ställs upp.  

Kanske du vill ställa upp? Mera info får 
du från pastorskansliet.

Livet går vidare …

Redaktionsrådet: Dag-Ulrik Almqvist, Mikael Busck-Nielsen och Linda Jordas 
På omslaget: Johanneskyrkan, foto Ida Strandberg 
Layout: Jaagon Ab Ansvarig utgivare: Henrik Andersén

Våren 2014

Det är Solveig Åhman som lyckan ly-
ser på idag. Hon hittar en lapp under sin 
stol. Camilla Laurén-Westenius ber 
henne följa med till pastorskansliet. Där 
uppvaktas den överraskade vinnaren 
med blombukett och en förfrågan om att 
ställa upp för en intervju i J-tidningen.

– Vad är detta för tillfälle, undrar 
Solveig Åhman överraskat. 

Jag berättar att det är 
lite fredagskul, ett sätt 
för oss på pastors-
kansliet att tacka 
de enskilda 
församlings-
medlemmar-
na. När jag 
sedan undrar 
hur det kändes 
att bli vald så 
skrattar hon till. 

– Då jag såg 
Camilla närma sig 
min plats blev jag lite 
orolig. Det kändes lite som 
i leken, det blev varmare och var-
mare. Men roligt var det att bli vald.

Orolig för att ställa upp i tidningen är 
hon inte. 

– Det är väl inget farligt med det, har 
tidigare varit med i tidningar, även om 
det är länge sedan.

Solveig Åhman har bott på Drumsö 
och varit medlem i Norra svenska 
församlingen sedan 1956, och alltså nu 
medlem i Johannes församling. Ung-
domstiden i Norra innehåller många 
goda minnen, här växte hon upp och 
här blev hon konfirmerad. Hon säger sig 
ha trivts ypperligt bra på Drumsö och i 

församlingen. Hon är mycket 
nöjd med Johannes 

församling. Då jag 
frågar vad det är 

i Johannes som 
fångat hen-
nes tycke så 
pekar hon på 
den sociala 
kretsen.

– Alla 
mina vänner 

jag har här, 
den gemenskap 

som råder här.
Om verksamhetens 

utformning svarar hon 
såhär: ” Verksamheten i Johan-

nes församling är bra.” Då jag undrar 
om det finns något hon saknar skrattar 
hon till och svarar bestämt; 

– Nej, inga fler önskemål för mig, för 
mer hinner jag inte med. 

LINDA JORDAS

En bit av Johannes församling

t.f. kyrkoherde

Högbergssalen fylls av sorlet av muntra människor då 
deltagarna i veckolunchen blir ombedda att kolla under 
sina stolar efter en överraskning. Vad är detta?
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Guds tjänst eller 
gudstjänst?

Högmässan
Johanneskyrkan, söndagar kl. 12,  
S:t Jacobs kyrka, söndagar kl. 10

All församlingsverksamhet har sin början 
i högmässan där Gud betjänar män-
niskan genom Ordet och Sakramentet. 
Människans svar på söndagens guds-
tjänst blir ”vardagens gudstjänst”, där vi 
betjänar vår medmänniska. Evangeliet 
som förkunnats innanför kyrkans väggar 
för att uppbygga dem som samlats där, 
förs efter avslutad mässa ut till världen. 
Nattvardens bröd och vin bärs ut till 
nödlidande i form av kärleksgärningar 
och diakoni. På lördag går helgen in och 
cirkeln sluts, för att församlingen på sön-
dag på nytt skall samlas till gudstjänst. 
Så börjar en ny vecka med vardagens 
sysslor inför Guds ansikte.

Mässan i centrum
Gamla kyrkan onsdagar kl. 18

Veckomässan i Gamla kyrkan är en stund 
av stillhet och skönhet i vardagen. Varje 
onsdag samlas vi till en liturgiskt och 
estetiskt genomarbetad gudstjänst med 
många medverkande, himmelsk musik 
och helig tystnad.

Middagsbönen
Johanneskyrkan måndag–fredag kl. 12 

Middagsbönen är en daglig påminnelse 
om ”den bedjande Kyrkan”. Den är utfor-
mad som en enkel tidebön och tar bara 
fem minuter. För urbana människor som 

hastigt vill sticka sig in, tända ett ljus och 
be är middagsbönen perfekt. Stig in!

Mariavesper
Johanneskyrkans krypta, tisdag kl. 19,  
en gång i månaden

Mariavespern vill i ekumenisk anda ge 
Gudsmodern en plats i vårt gudstjänstliv. 
Vespern hämtar inspiration bl.a. från 
våra systerkyrkor inom Borgågemen-
skapen, men den ansluter sig också till 
den tidebönstradition som lever bland 
församlingens ungdomar. Varje guds-
tjänst lyfter fram en ny aspekt av klassisk 
Mariafromhet.

Söndag klockan tolv. Kyrkklockorna har tystnat, orgeln 
inleder preludiet och processionen sätter sig i rörelse. 
Församlingen har samlats till fest i Johanneskyrkan. 
Kantorerna stämde orgeln på fredag för att instrumentet 
skall ljuda rent till helgen. Psalmer har valts med tanke på 
söndagens tema. Körerna har övat flitigt. Konfirmander 
och hjälpledare har övat att gå i procession och bära upp 
kollekten. Prästerna har förberett liturgin, bönerna och 
predikan. Kyrkvärdar och textläsare har läst på texterna 
hemma. Inget lämnas åt slumpen. Alla gör sitt bästa. 
Detta är gudsfolkets fest! 

”Hon är den högsta kvinnan och den ädlaste stenen i kristendomen efter Kristus. Hon är nobelhet, 
visdom och helighet personifierad. Vi kan aldrig hedra henne nog.” (Martin Luther 1531)
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Ljusmässan – få ord,  
många levande ljus
Johanneskyrkans kor, tisdag kl. 19, en gång per 
termin

Ljusmässan föddes i Tomas kyrka år 
2007 som ett försök att forma en mässa 
som verkligen skulle skala bort allt annat 
än det mest väsentliga: bibelläsningarna, 
bönen och nattvardsfirandet. Precis som 

i påsknattens mässa 
samlas vi till ljus-
mässa i ett mörklagt 
kyrkorum, där endast 
Kristusljuset brinner. 
Under de inledande 
bibelläsningarna 
sprids sedan ljuset 
vidare till altaret, dop-

funten, Kristusikonen och de hundratals 
värmeljus som finns utlagda på korgol-
vet. Mässans meditativa karaktär under-
stryks av sånger från Taizé och Iona.

Pilgrimsmässan – ett folk på vandring
Johanneskyrkan tisdag kl. 19,  
några gånger per termin

Pilgrimsmässan bygger på arvet från 
Tomas kyrka. Musiken är tonsatt av Dag-
Ulrik Almqvist år 1999 och ursprungligen 
skriven för pilgrimsvandrarna i Sibbo 
svenska församling, för att användas 
under vandringarnas avslutande mässa. 
Pilgrimsmotivet blir konkret i och med 
att vi inleder mässan i vapenhuset, och 
därefter vandrar vi längs mittgången till 
koret samt altarbordet.

Evensong
Johanneskyrkan,  
tisdag kl. 19, 2–3 gånger per 
termin

Den anglikanska 
kyrkans aftonsång, 
Evensong, har sina 
rötter i den allra 
äldsta kyrkans guds-
tjänst. Det är en 
levande gudstjänst-
form i kyrkor, katedra-
ler och universitetens 
collegekapell i Stor-
britannien och på många 
andra platser. Aftonsången kan 
ses som en musikgudstjänst där prästen, 
kören och organisten har framträdande 
roller som förmedlare av texter och mu-
sik i konstnärlig skönhet. Gudstjänstdel-
tagarna inbjuds till ett aktivt, meditativt 
lyssnande samt till att sjunga och läsa 
med i hymner, texter och böner.

Korsvägen
Johanneskyrkan tisdag kl. 19 under påskfastan 

Att vandra korsvägen är en allmänkyrk-
lig andaktsform som efterbildar Jesu 
lidandes väg, Via Dolorosa i Jerusalem. 

Korsvägsandakten vill vara en hjälp 
vid meditationen över Kristi 

lidande – ett försök att 
åskådliggöra vad det vill 

säga att ta Jesu kors 
på sig. Den luther-
ska tron talar om 
fastan, men saknar 
former för hur den 
skall firas. Därför 
har vi satt upp en 

permanent korsväg 
med fjorton stationer 

i Johanneskyrkan. I 
kyrkan finns även ett häfte 

för den som vill gå korsvägen 
på egen hand. 

Familjemässa
Johanneskyrkan och S:t Jacobs kyrka,  
en gång per termin 

Familjemässan är som namnet säger en 
mässa för hela familjen. Tal och böner 
är formulerade särskilt med tanke på 
barnen, också psalmerna är barnvänliga. 
Församlingens barnkörer medverkar och 
barnen får – om de vill – olika uppgifter 
i mässan. På eftermiddagsklubbarna för 
skolbarn kan barnen vara med om att 
formulera bönerna och under mässan 
kan de t.ex. gå i procession, läsa texter, 
samt ta upp kollekt. Under nattvarden är 
barnen hedersgästerna.

Nallegudstjänst
Mariakapellet, en gång per termin 

Nallegudstjänsterna riktar sig till de 
allra yngsta församlingsmedlemmarna 
och deras närmaste. Utgångsläget är 
att skapa en trygg och glad stämning 
där alla trivs och kan delta på sina egna 
villkor. Sångerna är lätta att lära sig 
och innehåller ofta rörelser. Budskapet 
gestaltas enkelt och tydligt. Den små får 
gärna ha med sig sin egen nalle.

LINDA JORDAS

Barnfamiljer är  
självfallet varmt välkomna 

till alla våra gudstjänster och 
mässor. I den ”vanliga” mässan 
kan det vara bra att ha med sig 

böcker, leksaker eller papper 
och penna som barnen kan 
sysselsätta sig med om de  

inte orkar följa med. 

Evangeliet som förkunnats innanför kyrkans väggar för att uppbygga dem som samlats där, förs efter 
avslutad mässa ut till världen.
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Musikstudio i centrum
Musik kan man syssla med på olika sätt. En del endast lyssnar – andra 
sjunger och spelar. 

I Johannes församling kan man göra båda. Församlingen erbjuder musik-
band av olika slag övningsutrymmen och tider i den nya musikstudion på 
Högbergsgården.   

Vardagar kl. 16–19 eller 19–22, veckoslut kl. 13–16, 16–19, 19–22 kan man 
öva med sitt band i musikstudion. Ring Lella (050 3800 849) eller 
skicka e-post: lella.lindstrom@evl.fi så får du en anhållningsblankett och 
så rullar allt vidare.  Församlingen uppbär ingen avgift – men önskar att 
banden ”uppträder” någon gång i något av församlingens evenemang.

Musikstudion är högklassigt inredd med allt vad ett musikband kan tän-
kas behöva. Och vi ger undervisning om teknik och hur vi fungerar i mu-
sikstudion. Nu har musikbanden ett unikt tillfälle att öva mitt i centrum 
av Helsingfors. Använd gärna er av det! 

– hälsar vi som ansvarar för ungdomsarbetet och musikstudion

Bibelns värld och vår tid – möts de?
Bibelstudier i Hörnan på sommaren. Följande tisdagar kl. 19:

3.6 ”Hamnstaden Korint nästan som Helsingfors”
17.6 ”Olika åsikter i församlingen”
1.7 ”Den svåra gränsdragningen mellan rätt och fel”
15.7 ”Sedlöshet eller överandlighet – finns det andra alternativ?”
29.7 ”Den sanna grunden för en kristen”
12.8 ”Kärleken segrar till sist”

Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och 
tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats 
uppsåt och tankar. (Hebr 4:12)

Tf kaplan Jouni Sinisalo inleder samlingen med ett kort föredrag. Därefter följer 
diskussion med kaffeservering. Vi sjunger också sommarpsalmer. Välkommen!

Vem är du?
Irma: Jag heter Irma Hamppu-Lin-
na och jag är ekonomisekreterare här på 
Johannes församling sedan 2009. Född 
och uppvuxen i Helsingfors är jag, men 
har bott även i Stockholm. Jag har en 
redan vuxen son. Jag trivs bäst på mitt 
sommarställe då jag är på semester.

Linda: Linda Jordas heter jag. 
Hemma från Lappträsk, men har redan 
länge bott annanstans. Jag är ny infor-
mations- och församlingssekreterare i 
Johannes församling, började jobba här 
i mars i år. Jag är en nyfiken person, 
intresserad av allt livet har att ge. 

Vad motiverar/inspirerar dig  
i arbetet?
Irma: Jag gillar att arbeta med siffror, 
siffror är mina vänner. Jag tycker om 
att jobba i församling och trivs väldigt 
bra med mina medarbetare. En bra 
arbetsgemenskap motiverar till bättre 
jobbprestationer.

Linda: Klara direktiv är A och O i att 
arbetet skall bli gjort. En trevlig arbets-
miljö hjälper alltid till att motivera mig 
i arbetet. Då jag arbetar gillar jag att 
lyssna på musik, hittar flow i arbetet då 
jag lyssnar på bra musik.  

Åtta frågor ställde Irma Hamppu-Linna och Linda Jordas 
varandra. Upp tog de till exempel vad som inspirerar i 
jobbet och vilken kyrka som fängslar dem.

Vi på  
kansliet
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Varför Johannes församling?
Irma: Johannes församling erbjuder 
många evenemang och olika kretsar för 
alla åldersgrupper och intresserade. För-
samlingslivet är aktivt och nära tillhands 
för dem som bor in i stan.

Linda: Johannes församling är en aktiv 
stadsförsamling. Det finns verksamhet 
för alla åldrar och tycken. Efter en dryg 
månad som församlingssekreterare och 
informatör kan jag säga att jag gillar 
gemenskapen och värmen som finns i 
församlingen.

Nämn ett bibelställe som är viktig  
för dig
Irma: Joh 3:16 är en favorit, men 1 
Joh 4:16 ”Gud är kärlek, och den som 
förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i 
honom” är kanske den viktigaste bibel-
versen för mig.

Linda: Det finns så många viktiga bi-
belverser som är nära mitt hjärta. Psalm 
23 har sedan länge varit min kvällsbön, 
medan Matteus 7:7-8 är ett citat som 
motiverar mig att aldrig ge upp. Men 
som sagt så finns det otaliga ställen som 
är understreckade i min Bibel.

Var finner du lugn i kaoset?
Irma: Då jag blir stressad släpper jag 
allt och låter tankarna föra mig till en 
annan plats. En sådan plats kan vara 
skogen en varm sommardag; att höra 
vinden susa, känna doften av sommaren 
och lugna sig i den tystnad som finns 
bara i skogen.

Linda: När det är som mest kaotiskt 
och stressigt i mitt arbete gillar jag att 
ta fram telefonen och klicka på Spotify, 
musiken gör mig lugn var som helst. 
Arbetet flyter bättre, men kanske jag 
stör en del då jag brister ut i sång ibland 
då det är en speciellt medryckande låt. 
Utanför arbetet är det litteraturen och 
promenader i naturen som lugnar mig.

Vilken årstid är din och varför?
Irma: Jag är en höstmänniska. Jag 
älskar alla höstens färger och gillar att 
plocka bär och gå i skogen. Jag gillar de 
höstiga dagar som är fyllda med solsken 
och ger mig möjlighet att vara utomhus, 
men jag tycker inte om det att hösten för 
oss emot mörkare tider.

Linda: Våren är min favorit årstid, även 
om jag lider av pollenallergi. Det känns 
som om allt skulle starta om igen, våren 
för med sig grönskan, solen, fågelsången 
och löftet om sommaren. Våren känns 
hoppfull och ger mig spänst i stegen 
efter den långa mörka tiden.

Vilken Helsingforskyrka gillar du? 
Irma: Alphyddans kyrka är min favorit, 
här blev jag konfirmerad och var aktiv 
i min ungdom. I kyrkan fanns då en 
idrottssal som var i församlingsbornas 
bruk. Ungdomsverksamheten var aktiv. 
Uspenskijkatedralen och Domkyrkan är 
vackra.

Linda: Jag har inte en favorit, men 
bland topp 5 hör Brändö kyrka, Us-
penskijkatedralen o förstås Johan-
neskyrkan. Brändökyrkan är viktig för 

mig eftersom jag bott länge på Brändö 
och promenerade förbi kyrkan nästan 
dagligen. Jag tog för flera år sedan del 
i en julnattsmässa i kyrkan och det var 
en enastående händelse. Uspenskijka-
tedralen är intressant för att den skiljer 
mycket från de övriga kyrkorna. Johan-
neskyrkan känns som min kyrka idag, 
jag ser den dagligen på väg till jobbet 
och hem. Och då jag behöver en paus 
kan jag alltid titta ut genom fönstret och 
se kyrkan.

Vad önskar du mer av i världen?
Irma: Jag önskar jag kunde se ett upp-
sving i välvillighet bland människor, att 

vi kunde se fred som en möjlighet istäl-
let för kriser, krig och terrorism. Önskar 
att de kommande generationerna skulle 
få se en positiv förändring i världen. 
Förstås önskar jag också ett oändligt 
utbud av fina skor i storlek 42.

Linda: Just nu då vädret ser dystert ut 
säger jag att jag önskar mera solsken, 
men kanske jag önskar att människor 
skulle vara mer aktsamma om varandras 
känslor, tänka sig för innan man säger 
något man inte kan ta tillbaka obero-
ende om det sker personligen, bakom 
ryggen, per telefon eller på webben.

IRMA HAMPPU-LINNA & LINDA JORDAS

Under den korta tid Linda jobbat i Johannes har hon och Irma redan funnit en gemensam ton i samarbetet.
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Nya vindar blåser  
på Lekholmen
Denna sommar är mycket på gång på Lekholmen. Verk-
samheten struktureras om för att på bästa vis tillgodose 
församlingsmedlemmarnas behov. Bland annat ersätts 
värden och holmledarna av ungdoms- och hjälpledare. 
Målet är att ge de anställda möjligheter att fullt ut foku-
sera på att ordna program som känns relevant för dem 
som besöker holmen.
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Året 2014 innebär förändringar 
på Helsingfors församlingarnas 

sommarö Lekholmen. Efter att besö-
karantalen de senaste åren dalat har de 
svenska församlingarna haft anledning 
att se över den verksamhet som erbju-
dits på holmen. Den stora förändringen 
är att ansvaret för Lekholmen i år är hos 
församlingarna, då det på senare år varit 
Helsingfors kyrkliga samfällighet som 
koordinerat verksam-
heten.

Egentligen är den 
nya modellen inget 
nytt. Genom åren 
har verksamheten på 
holmen genomgått 
många förändringar. 
De vindar som blåser 
denna sommar 

innebär egentligen en återgång till ett 
tidigare system som senast implemente-
rats på en tid då det fanns betydligt fler 
ungdomar på Lekholmen.

Förändringen medför att verksam-
heten på holmen knyts närmare de 
tre församlingarnas ungdomsarbete. 
Församlingarna anställer de ungdomsle-
dare som jobbar på holmen. Idén är att 
församlingarna, i motsats till samfäl-

ligheten, genom 
dessa förändringar 
har kanaler de kan 
använda för att nå 
ungdomar och locka 
ut dem till holmen. 
Det att församling-
arna ansvarar för att 
rekrytera personal 
ger dem möjlighet 

att välja anställda som redan är be-
kanta för de egna ungdomarna. Bekanta 
ungdomsledare är viktigt med tanke på 
att de så kallade holmungdomsledarna 
i praktiken är vikarier för de ordinarie 
ungdomsarbetsledarna.

Verksamhet
Det är än så länge oklart exakt hur 
verksamheten på Lekholmen kommer 
att se ut. Men det som står klart är att 
församlingarna bygger vidare på sådant 
som fungerade i fjol. Fokus kommer att 
vara på en del återkommande program-
punkter – program för barnfamiljer på 
tisdagar, grillning och veckomässa på 
onsdagar och bastu på torsdagar ¬- som 

varvas med större satsningar som vecko-
slutsläger och beach party. 

Det är också fritt fram för vem som 
helst att komma med önskemål om 
eventuella program. Till exempel ska det 
gå att grilla eller bada bastu varje kväll 
om så önskas. Kärnan i all verksamhet 
på holmen är nämligen samvaron. Ingen 
ska behöva känna sig ensam, men den 
som vill ska ha möjlighet att stilla sig 
och vara i fred. 

Verksamheten kommer inte att bestå 
enbart av idel grillning. För dem som 
vill ordnas program som erbjuder större 
tuggmotstånd. Vad detta program kom-
mer att bli är än så länge under bearbet-
ning, men bland annat workshops som 
erbjuder möjlighet till andlig fördjup-
ning och olika slags läger för unga vuxna 

”… program för 
barnfamiljer på tisdagar, 
grillning och veckomässa 
på onsdagar och bastu på 

torsdagar – som varvas 
med större satsningar 

som veckoslutsläger och 
beach party.” 
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Johannes församling utlyser en fototävling med temat  
”Johanneskyrkan idag”. De tre bästa fotografierna som inläm-
nas kan förhoppningsvis även användas i en ny broschyr som 
är i planeringen för Johanneskyrkan. Pris för de tre bästa: 

 1:a pris 100 euros gåvokort till Stockmann 
 2:a pris 50 euros gåvokort till Stockmann 
 3:e pris 20 euros gåvokort till Stockmann 

Lite information om Johanneskyrkan:
Kyrkbyggnaden är ritad av A. E. Melander. Kyrkoprojektet sträckte sig över dryga 
tio år, från att ritningen kom inför församlingsrådet 2.5.1879 till då grunden lades 
19.5.1888 och tills det att slutgranskningen blev godkänd den 11.12.1891. Under Au-
gustistormen 28.8.1890 flög byggställningarna som bråte över Helsingfors och rädsla 
för att kyrkbygget skulle rasa var stor. Kyrkan invigdes tredje advent 1891. Altartavlan 
”En himmelsk syn” av Eero Järnefelt är från 1932. Kyrkklockorna som tillverkades av 
Lokomo Oy från Tammerfors lyftes upp i det norra tornet på hösten 1932. Kyrkan 
renoverades åren 1990–1992.

Fototävling!

har diskuteras. En händelsekalender för 
sommaren ges ut under maj månad.

Församlingarna ordnar alltså en hel 
del program på Lekholmen. Målet med 
sommarens evenemang är naturligtvis 
att locka ut flera och även nya besökare, 
men det är viktigt att komma ihåg att 
det ingalunda är statistiken som står i 
centrum. Syftet med all verksamhet är 
att bereda plats för möten människor 
emellan samt möten mellan människan 
och Gud. Lekholmen är en fantastisk 

plats för detta och dessa möten blir 
bättre om du kommer med.

Förändringarna som skett innebär 
inga stora förändringar för den enskilda 
församlingsmedlemmen på Lekholmen. 
Alla är fortfarande varmt välkomna till 
holmen, det finns fortfarande plats för 
samvaro, rekreation och andlig fördjup-
ning. Den enda förändring du kanske 
kommer märka av är att det finns mer 
program som riktar sig till just dig.

ROLF BLAUBERG

”Kärnan i all verksamhet 
på holmen är nämligen 

samvaron. Ingen ska 
behöva känna sig ensam, 
men den som vill ska ha 
möjlighet att stilla sig  

och vara i fred.”

I Johanneskyrkan  
onsdagar kl. 19

2.7 Hanna Laakkonen-Yang

9.7 Marina Väisä RU

16.7 Dag-Ulrik Almqvist

23.7 Anders Johnson SE

30.7 Sixten Enlund

Helsingfors Orgelsommar  
i Konstens natt 21.8: 
kl. 21 Kajsa Dahlbäck, sopran; Niko 
Kumpuvaara, ackordeon; Sixten 
Enlund, orgel.

Klavertramp 
Trettio minuter brittisk orgelmusik 
i Berghälls kyrka varannan torsdag 
kl. 12. Efteråt servering och pre-
sentation av musiken. Torsdagarna 
12.6, 26.6, 10.7,24.7, 7.8 och 21.8.

Helsingfors Orgelsommar
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E-post till medarbetarna fornamn.tillnamn@evl.fi
Pastorskansliet (09) 2340 7700
För bokningar och förfrågningar angående förrättningar  
svarar kansliet på tfn. (09) 2340 7700.

Andersén Henrik, tf kyrkoherde  
(09) 2340 7710, 050 576 8896, 050 521 3573

PRÄSTER
Busck-Nielsen Mikael (09) 2340 7747, 050 412 8118,  
040 773 3155
Lindström Fred (09) 2340 7737, 050 3800 846
Repo-Rostedt Maria (09) 2340 7738, 050 577 3995
Sinisalo Jouni (09) 2340 7787, 050 545 6172
Terho Johan (09) 2340 7717, 050 3800 807

KANTORER
Almqvist Dag-Ulrik (09) 2340 7718, 050 380 1874
Böckerman Anna Maria (09) 2340 7728, 050 380 1869
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
Jordas Linda, informations- och församlingssekreterare 
(09) 2340 7711, 050 380 1712

LEDARE FÖR UNGDOMSVERKSAMHET
Lindström Lella (09) 2340 7706, 050 3800 849 

LEDARE FÖR BARNVERKSAMHET
Lappalainen Nenne (09) 2340 7705, 050 4010 390

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, vaktmästare (09) 2340 7759, 050 5733 287
Wikström Willy, Högbergsgården (09) 2340 7749, 050 3800 688

Medarbetarna i Johannes

1918

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 Högbergs- 
gatan 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)

Se Kyrkpressen, HBL och hemsidan www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes eller  
Facebook www.facebook.com/johannesforsamling för närmare information eller förändringar i programmet.

Högmässor:
Söndagar: 
kl. 10 S:t Jacobs kyrka. Sista för 
våren 1.6. med paus över som-
maren. Start igen 17.8.2014. 
kl. 12 Johanneskyrkan. Fortsät-
ter som vanligt över sommaren. 

Gudstjänster och  
övriga mässor:
Pilgrimsmässa 20.5 i Johan-
neskyrkan, kl. 18

Taizémässa i Mariakapellet  
kl. 20, sista för våren 22.5. 

Mariavesper 27.5 i Johannes-
kyrkans krypta, kl.18.

Kvällsmässa i Gamla kyrkan, på 
onsdagar kl. 18. Sista på våren 
28.5, fortsätter igen på hösten.

Kristi himmelfärdsdag 29.5 
högmässa i Johanneskyrkan 
kl. 12.

Sommargudstjänst i Bruna-
kärrs koloniträdgård, 13.7. kl. 14.

Välsignelse av ettor, 19.8 kl 
9.15 och 10.15, i Johanneskyr-
kan. Den 21.8. kl 10.15, i Tem-
pelplatsens kyrka. Den 22.8.  
kl 8.15 i S:t Jacobs kyrka.

Högmässa med konfirmation i 
Johanneskyrkan, 24.8, kl. 12.

Högmässa med konfirmation i 
Johanneskyrkan, 31.8, kl. 12.

Middagsbön i Johanneskyrkan 
ännu i maj, vardagar kl. 12.

Läger:
Semesterläger på Labbnäs 
semesterhem 9-13.6. Föranmäl-
ning. Ollberg, Salenius.

Dagsläger i Humlans (centr-
um) & S:t Jacobs (Drumsö) 
eftis. För barn i åk 1 och 2. 
Lägerdagarna är 2–6.6, 9–13.6 
samt 16–19.6. Pris: 1v/80 euro, 
2v/100 euro, 3v/120 euro. 

Konfirmationsläger på Lekhol-
men, 25.6–3.7.2014.

Luncher och  
caféverksamhet:
Veckolunch fredagar kl. 
12.15–13.30 i Högbergsgår-
den, Högbergsgatan 10 E. 
Frivillig avgift. Sista lunchen 
före sommar pausen den 30.5, 
verksamheten fortsätter efter 
sommaren.

Regnbågscafé i Hörnan 8.5, 
verksamheten fortsätter efter 
sommaren.

Café Kardemumma tvåspråkigt 
café i S:t Jacobs kyrkas utrym-
men. Udda veckor kl. 10. Sista 
för våren 19.5.

Sommarcaféer i S:t Jacobs 
kyrka onsdagar kl. 14, med start 
4.6. t.o.m. 13.8. 

Sommarcafé i Hörnan, 
Högbergsgatan 10,gatuplanet, 
måndagar kl.13-15. Med start 
23.6. t.o.m.11.8.

Seniorarbete:
Träffpunkt för seniorer och 
daglediga, 6.5, verksamheten 
fortsätter efter sommaren.

Sjötorpet 7.5, verksamheten 
fortsätter efter sommaren.

Diakoni:
Diakoniträff, sista för våren 
14.5, då vi avslutar kapitlen om 
Job. Verksamheten fortsätter 
efter sommaren.

Familjegrupper:
Familjeträff i Hörnan, fredagen 
23.5, verksamheten fortsätter 
efter sommaren

Tomas familjeträff, måndagen 
5.5, verksamheten fortsätter 
efter sommaren

Samtalsgrupper:
Bibelstudier i Hörnan; Bibelns 
värld och vår tid – möts de? 
Tisdagarna 3.6, 17.6, 1.7, 15.7, 
29.7 och 12.8.

Musik:
Lunchmusik i Gamla kyrkan, 
tisdagar kl. 12. Enlund.

Musik i Johannes, 18 maj kl. 
18. Oratoriet Varde ljus! Av 
Carita Holmström och Susanna 
Ringell. 

Klavertramp i Berghälls kyrka, 
kl. 12, varannan torsdag, fr.o.m. 
12.6 till 21.8.

Helsingfors Orgelsommar i Jo-
hanneskyrkan onsdagar kl. 19, 
fr.o.m. 2.7 till 30.7, samt 21.8.

Övrigt program:
Parkfest vid Johannes kyrka, 
21.5. kl. 15–17.30

Program för maj–augusti 2014



Kyrkan gör mycket gott. 
Ställ upp som kandidat och var med  
om att skapa en kyrka som känns äkta.

Kandidatuppställningen
avslutas

ValdagFörhandsröstning


