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Den här bilagan ges ut av 
Helsingfors evangelisk-
luthers-ka församlingar och 
utkommer med fyra nummer 
om året. Har du idéer 
och synpunkter, kontakta 

informationssekreterare 
Alf Lindberg vid Enheten 
för gemensamt svenskt 
församlings-arbete (Sven), 
tfn. 2340 2238. Pärmbild och 
layout Roosa Salminen. 

Essä
Jag vet att vi är många som erfar att naturupplevelsen och den förundran och hänfördhet 
som den kan väcka i oss, är en viktig inkörsport till trons ibland undanträngda skrymslen i 
själen. Skapelsens söndag får man fira när man ”känner” för det i församlingen. I år firar vi 
att vi svenskspråkiga i Helsingfors har haft tillgång till sommarparadiset Lekholmen i 75 år. 
I planeringsgruppen för festligheterna ”kände” vi att vår kära holme skall firas uttryckligen 
med skapelsens söndag som tema. Naturligtvis!
  Men vad har naturen med Gud att skaffa? hör jag en knarrig stämma säga i mitt bakhu-
vud. Har inte naturvetarna en gång för alla sopat huset rent från alla religiösa tolkningar? 
Nej, så är det nog inte. I sitt laboratorium har naturvetaren liten nytta av religiös tro, men 
själva intresset för världen och övertygelsen av att det är viktigt att undersöka världen – där 
kommer livssyn och tro in! Stephen Hawking berättar t.ex. om sitt kosmologiska intresse 
att han så gärna ville försöka se en skymt av Gud. Mary Fairfax, känd för eftervärlden som 
Mary Somerville, en nyfiken liten flicka i 1800-talets Edinburgh, hänfördes av sin omgiv-
ning: snäckskal, stjärnor och djur. Hennes vetgirighet uppfattades inte som något positivt, 
men den blev till slut en så tvingande inre kraft i henne, att hon därigenom fann styrka till 
att kämpa mot föråldrade samhälleliga normer och fördomar. Mary var den första under-
tecknaren av en petition till engelska parlamentet om kvinnors politiska rösträtt, likaså av 
en petition till Londons universitet om att kvinnor skall beviljas rätt att avlägga akademisk 
slutexamen.
  Det att vi uppfylls av intresse, passion och kärlek till vår omvärld, både människor, djur 
och natur – det är en stor gåva i livet. Denna inre passion har jag ofta funnit att naturve-
tarna har.  Kan det bero på att föremålet för naturvetarens intresse är konkreta ting?
  Jesus tänkte konkret. Guds rike jämför han med ett senapsträd eller med en fattig kvinna 
som hittar sin borttappade peng.  Att hjälpa oss att se det fantastiska i det enkla, konkreta 
och vana – det är Skapelsens söndags stora gåva till oss. För att uttrycka det med en gammal 
gaelisk välsignelse:
  

Den stigande vågens djupa frid vare med dig. 
Den fläktande vindens djupa frid vare med dig. 

Den tysta jordens djupa frid vare med dig. 
Den milda nattens djupa frid vare med dig.

Må Jesus Kristus, världens ljus, skänka dig sin djupa frid. 
Kristi djupa frid till dig.

Kim Lück 
Pastor för högskole- och kulturarbete 

Chef för gemensamt svenskt församlingsarbete i Helsingfors

Naturligtvis?
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Lekholmens 75-årsjubileum kommer att firas på flera 
olika sätt. En viktig del av jubileumsåret utgör den nya 
boken, som handlar om Lekholmen och livet där. En bok 
om Lekholmen har tidigare publicerats då holmen fyllde 
60 år.
  ”All tid på Lekholmen” är skriven av politices magister 
Magnus ”Mao” Lindholm, kulturarbetare och skriftstäl-
lare. Lindholm har tidigare skrivit ett flertal historiker, 
en biografi samt en essäsamling. Han är också fotograf 
samt tonsättare till dikter. Den nya boken är mer än en 
festskrift. Den handlar om Lekholmens väsen och verk-
samheter för alla dem som varit i kontakt med holmen. 
Det handlar om fler generationer av finlandssvenska Hel-
singforsbor.
  Nu väntar vi på söndagen den 10 juni för att lyssna till 
vår egen biskop Björn Vikströms ord och predikan i fest-
högmässan på Lekholmen.
  Efter att församlingarna införskaffat Lekholmen år 1936 
lät de tre dåvarande svenska församlingarna genast bygga 
var sin flick- och pojkstuga. I dag är byggnadernas antal 
betydligt fler och den kyrkliga samfällighetens fastighets-
byrå har steg för steg renoverat byggnaderna. Ett viktigt 
arbete, som sker i tysthet oftast under sådan tid som inte 
den vanliga verksamheten pågår.
  Byggmästare och arbetschef Martti Rissanen vid försam-
lingarnas fastighetsbyrå berättar med inlevelse hur han 
hittat en grupp byggarbetare, som trivs med att köra ut till 
holmen i snö och tö. På vintern körde de till Lekholmen 
med snöskoter för att renovera. Det betydde ringa om de 
måste övernatta där på grund av omslag i väderleken. De 
trivdes lika bra med 16 timmars arbetsdag.
  År 2010 satsade samfälligheten 300 000 euro på att reno-
vera husbeståndet på holmen. År 2011 steg summan till 
360 000. Den långa hösten bidrog till att man fick mer 
gjort än vanligt. Såväl den så kallade Hyddan som bastun 
blev renoverade fram till våren 2012.  Det här är det ar-
bete som skapar förutsättningar för själva verksamheten, 
menar Rissanen.
  Det är också viktigt att vara på god fot med Helsingfors 
stad, som håller på att uppgöra en  byggnadsplan för den 
östra skärgården. Fastighetsbyrån har därför varit i kon-
takt med arkitekt Johanna Backas vid stadens planerings-
kontor. Staden ställer sig välvilligt till församlingarna och 
deras behov. Det finns inga hotbilder på den här fronten 
enligt Rissanen.
  Naturen är underbar på holmen när det är sommar och 
det är bara fukten som utgör en utmaning för oss, menar 
Rissanen. Versamhetsledare pastor Ulf Skogström är också 
nöjd med fastighetsbyråns arbete och hoppas att de sämre 
ekonomiska tiderna inte skall sätta stopp för utvecklingen 
på Lekholmen.
  Tillsammans har vi gjort Lekhomen till det den är i dag. 
Det har varit en hel del arbete bakom de lyckade somrarna 
med skriftskola och olika läger ute i den vackra skärgårds-
naturen. Kanske ett motto för fortsatt utveckling i samma 
riktning kunde vara: arbeta och be?

Alf Lindberg

Arbeta och be

REDAKTÖREN 
HAR ORDET

Havet låg blågrönt och hon svävade 
över bekanta uddar och öar, Jollas och 
Villinge. Det var lätt att orientera sig 
nu, där låg Lekholmen med den stora 
fotbollsplanen mot Villingesidan. Hon 
såg den nya bastun. Den gamla bastun 
hade brunnit ner. En gång som barn 
hade hon bott där. Det som senare 
blev omklädningsrum var då en van-
lig stuga. Att somna tätt vid havet till 
skutornas jämna dunkande var bästa 
sommarminnet det året.
 
Från fotbollsplanen flög hon över Strandstugan där hon en 
gång förundrad deltog i en allvarlig samling. En grupp tys-
kar hade kommit till Lekholmen och när de fick veta att 
det var nattvardsgång vid gudstjänsten på söndagen blev det 
kvällen före kommendering till Strandstugan för syndabe-
kännelse och bot. Alla hade klätt upp sig i sina bästa kläder, 
vackra sommarklänningar, högklackade skor! och slipsar. 
Hennes slitna jeans, hemstickade röda tröja och röda tennis-
tossor passade inte riktigt. Att på det här sättet förbereda en 
nattvardsgudstjänst var någonting hon inte upplevt förut.
   Så låg Södras klippor där. Solglittret över havet, pölen med 
grodyngel, vågorna i stormen med regnet piskande mot syd-
västen och oljerocken, stilla lägerbålskvällar, klippskrevor 
med tysta famntag, mjuk solbränd hud under islandströjan, 
lycka och avskedstårar. Och hon kom ihåg midsommarnat-
ten när pojkarna bar ut kapellorgeln och en av dem spelade 
psalmer, sånger och senaste jazzmelodierna högst uppe på 
klippan hela natten.
   Lövkojan/ Harpfodralet med det bästa minnet när två 
kvinnliga teologer, som för länge sen lämnat ungdomen 
bakom sig, plötsligt blev skrattgalna och klädde ut sig i 
flickstugans sängtäcken som långa kjolar, brödkorgar på hu-
vudet och kioskens guldpapprade chokladstång som finaste 
smycke. Det gick inte att få ett vettigt ord ur dem – ung-
domsminnena bar dem långt bort.

  
 Lejongapet där halvslarviga sängar lockade till det städade 
pojkledarrummet där hon en sommar fått höra sagan om 
Lille Prinsen varje augustinatt.
   Hon flög vidare till Tåredalen där skriborna skulle passera 
det smala stället vid Norras berg. Hon kom ihåg Harri som 
talade finska. Han hade av misstag kommit till Lekholmen 
och blev nog inte särskilt väl bemött. Men en dag handlade 
Harri raskt. Han hade passerat berget och sett att det pyrde 
en glöd under mossan. Han larmade kvickt alla han fick 
tag på och lyckades avvärja en storbrand. Alla älskade Harri 
efter det.
   Plakat på väggen i Fortet (hm...Flörtet):”Hur mycket för-
skämd luft som helst bara den är WARM”. Det var svårt att 
få upp värmen på Lekholmen i synnerhet i början av som-
maren, havet hölls isande kallt.
   Hon svävade ett extra varv runt Hyddan. Det fanns så 

många minnen, det första när Floyd Patterson vann över 
Ingmar Johansson och kärleken till en svart boxare kän-
des naturlig. De vuxna och ledarna satt i Storstugan och 
lyssnade på matchen. Som skribaelev måste man vara inne 
klockan tio på kvällen och matchen började klockan tolv 
på natten, men hon smet ut. Strunt i repressalierna, detta 
kunde man bara inte missa. Och äppelsmörgåsarna i översta 
sängen och första kyssen vid solnedgången en timme tidi-
gare. Salighet och sömnfri natt.
   En natt vid Jungfruburen hade stugans flickledare, av 
det strängare slaget, stängt dörren vid bestämt klockslag. 
Pinsamt att bli utestängd. Med väninnan fann hon på råd: 
Fram med Andliga Sånger och Psalmer och för full hals: 
-Det finns en port som öppen står när Hedda har stängt 
dörren ... Säg den ledare som gravallvarlig kan stålsätta sig 
och fortsätta att ”sova”. Lyckligt insläppta var det inte svårt 
att uppfatta glimten i den stränga ögonvrån.
   Herrgården måste ha varit ett rätt ruttet kapitel för hon 
kom ihåg när ett sängben gick genom golvet. Där fanns 
många spännande saker.
   Vid Solstugan flög hon varv efter varv tillsammans med 
lovsången och de otaliga böner av glädje och tacksamhet 
hon upplevt tillsammans med hjärtan sammanflätade av till-
hörighet och gemenskap.

  Från Solstugan tvärs över till Tokas, ”nybygget” med den 
lilla kaffeterassen där otaliga historier skrattats åt.
   Geppis/GP/Gula Paviljongen (Holmens uthus) passerade 
hon med minnen av Höhedda som skrämde slag på alla där 
hon satt orörlig på sitt hål och inte svarade när man tilltala-
de henne. Hon var ju en docka. Men hon gav upphov till en 
rad spökhistorier som berättades vidare, kanske ännu i dag.
   Drängstugan var för kökspersonalen, där skulle man helst 
inte uppehålla sig men det såg alltid så mysigt ut därinne.
   Hon flög vidare över Ostkupan som varit ett hem för 
henne. Där hade hon också upplevt sitt livs spännande 
spökhistoria. En hårresande upplevelse med en naturlig för-
klaring. Hon kom ihåg hönshuset ett stycke därifrån, där 
biskop Lennart bott en sommar.
   Strandboden, det första man ser när man kommer från 
havet, var alltid lika vacker. Hon tänkte på den kvällen för 
länge sen när sista båten gått och augustivärmen ännu kän-
des. På den gamla ekbänken satte man sig ner efter sången: 
”Hela vägen går han med mig” och fortsatte att sjunga och 
sjunga och sjunga. Ingen ville gå in, sången fick dröja kvar 
hela natten.
   Varje rum på Prästgården bar på ett minne, från minsta 
rummet till det största, där det på väggen fanns en vacker 
trätavla med texten: ”Jesus är värdens ljus.” Någon hade för-
sökt foga till ett L utan att förstå att det var holmens värd 
som brukade bo i rummet.
   Förutom att där serverades mat hölls de första andakterna 
och gudstjänsterna på Kosthållet. Där hade hon, för att få 
pengarna att räcka, delat grötportionen med väninnan och 
kunde inte låta bli att le över den hyggliga prästen som tog 
fem skedar till sin efterrätt för att alla skulle få smaka.
   Till sist flög hon över Kapellet. Då fick hon tårar i ögonen. 
Hon hade upplevt invigningsdagens festligheter. Här hade 
hon på darrande ben hållit sin första morgonandakt och i 
sista minuten sprungit till kvällsandakten. Hon hade varit 
med om bröllop, högmässor och nattliga bönestunder. Ka-
pellet var hjärtat på holmen. Och hon visste att under det 
bruna taket bredde havsutsikten ut sig över altaret.

 Rea Anner

Tänk om hon 
kunde uppfylla en 
önskan, att få se 
Lekholmen från 
luften.
 

Hon drömde att hon kunde flyga 

”
Foto: Rea Anner



4Helsingfors Extra

Sedan Lekholmen 1937 invigdes som en 
helsingforsförsamlingarnas sommarholme 
har tiotusentals huvudstadsbor skapat sig 
en helt personlig relation till denna förhål-
landevis lilla ö mitt i Sibbofjärden, med Vil-
linge och Nordsjö på synavstånd. Nära men 
ändå så fjärran.  
  Lekholmen väcker känslor. I allmänhet har 
man gjort sina första besök här i tonåren. 
”I alla tider” har Lekholmen i första hand 
varit ungdomarnas holme. De första besö-
karna i slutet av 1930-talet var vanliga ak-
tiva församlingsungdomar som vistades på 
Lekholmen i dagar och nätter. Sol, vatten, 
klippor, och en gemenskap som även gav 
utrymme för ensamhet och meditation var 
en lyxvara för mindre bemedlade storstads-
ungdomar före och även länge efter kriget. 
Och allting bands samman av ett andaktsliv 
som även involverade dem som inte såg tron 
som någon självklarhet. Under hela 40- och 
50-talet var Lekholmen ett sannskyldigt pa-
radis – en somrig kontrast till huvudstadens 
gråvita vintrar. 
  Med 60-talets ungdomsrevolt och student-
revolutioner  förändrades även Lekholmen. 
Skriftskolorna som hade inletts 1954 fick 
en allt synligare roll på holmen och från 
1970-talet framåt är det allt mera konfir-
manderna som befolkar stuga och strand. 
Holmborna – de ständigt återkommande 
sommargästerna – delar ännu fram till slutet 
av 90-talet holmen med tillfälliga besökare. 
Sedan är det nästan slut på holmbornas 
historia. Eller kanske början på en ny era? 
2000-talets Lekis-ledare söker delvis nya 
sätt att utveckla Lekholmen i tidens anda. 
Postmodernitet och urkristen kulturtradi-
tion är kanske mera förenliga än de först 
verkar.
 

Andligt stafettlopp  
Det är frestande att se Lekholmens ca 
140-åriga historia som ett slags andligt sta-
fettlopp; Johan Michel Wikström avverkar 
den första streckan – cirka tre decennier 
lång – och lägger samtidigt grunden till det 
andliga livet på holmen. Under 1900-ta-
lets tre första decennier är det borgarfa-
miljer  som övertar stafettpinnen och firar 
sina somrar på Lekholmen; Cronhjelm af 
Hakunge, Estlander, Björklund, Ståhlberg, 
Schepeler – en tid då naturen som sådan 
kanske ersatte en mera aktiv Gudstillbedjan 

och tro. Med församlingarna som förvaltare 
fick det andliga livet på holmen en självklar 
kontinuitet men ändå är det frapperande att 
just tvivlen och de många livsfrågorna, och 
ibland också protesterna,  så fritt har expo-
nerats. Men inte bara tvivlen – även olika 
trosinriktningars många förespråkare har 
på Lekholmen konfronterats med varan-
dra. Kapell och Kosthåll har inte bara varit 
tillhåll för häftiga åsiktsyttringar men i allra 
högsta grad, och i första hand, platser för 
försoning och gemenskap. Ibland har sta-
fettpinnen halkat ur handen men så har den 
igen först vidare av någon annan.
  Min ständigt återkommande fråga när jag 
arbetade med boken ”All tid på Lekholmen” 
var: Vad är Lekholmens själ? Jag tror inte 
det finns ett enkelt svar. Liksom människan 
är kropp, själ och ande är även det somriga 
Lekholmen en helhet där natur, växter, djur, 
byggnader, vatten och besökarnas rörelser 
står i en ständig dialog med varandra.  Med 
den två miljarder gamla bergrunden som 
fundament och himlen som ett oändligt tak 
växer människan här till sin rätta storlek; 
nästan osynlig men ändå märkligt viktig.
 

Mao Lindholm

många verkligheter
Lekholmens

Turbåten har angjort bryggan på Lekholmen. 

Foto: Lekholmens bildarkiv

Mark Levengood trettio år efter sina första besök på Lekis: – Lekholmen var ett somrigt äventyr och det kunde vara rätt provocerande att vistas här; 
präster och övrig personal kunde sätta stopp för allt det roliga. Samtidigt innebar åren på Lekholmen för min del ett steg längre in i en andlig värld. 

Foto: Mao Lindholm 

Det finns inte bara ett Lek-
holmen – det finns många. 
Det menar Magnus
Mao Lindholm, som är ak-
tuell med boken All tid på 
Lekholmen om holmens
75-åriga historia.
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I slutet av 1860-talet – exakt vilket år vet vi 
inte – får Lekholmen sina första invånare. 
Juhan Art, född i Estland, flyttar hit med 
sin hustru Maria Sofia Sjöholm vars för-
äldrar hade kommit över Finska viken för 
att söka sin utkomst. Juhan Art själv hade 
under dramatiska förhållanden flytt från 
den ryska armén och så småningom landat 
i Helsingfors utkanter. För att skaka undan 
sig eventuella efterhängsna ryska myndig-
heter ändrade han sitt födelseår från 1834 
till 1828 och bytte namn till Johan Michel 
Wikström. 1866 gifte han sig med Maria 
Sofia. Första dottern Emilia Sofia föds på 
Ullholmen 1867 men när andra dottern 
ser världens ljus 1871 har familjen redan 
etablerat sig på Lekholmen i en stuga som 
Johan byggt.
  Fram till 1890-talet lever familjen Wik-
ström ensamma på denna väderbitna hol-
me. Det var självhushållningens tid med 
kor, får och höns, och för att dryga ut in-
komsterna, även fiske. En inte obetydlig 
inkomstkälla var de ersättningar som beta-
lades för bistånd vid förlisningar eller när 
båtar hamnat i sjönöd. I detta arbete deltog 
även döttrarna. Tro och religion genomsy-
rade en hård vardagsverklighet.
  Maria Sofia dog redan 1885 och döttrarna 
flyttade efterhand bort från holmen. 1904 
avled Johan i det som på den tiden kallades 
ändtarmskräfta. Familjen Wikströms drygt 
tre decennier långa era på Lekholmen är en 
påminnelse om att holmens nuvarande liv 
och verksamhet fick sin start under de svåra 
nödåren i slutet av 1860-talet. På den tiden 
hette Lekholmen Likholmen.
 

Mao Lindholm

LEKHOLMENS 
ESTNISKA RÖTTER

På 1980-talet gjorde Mats "Matte" Fontell 
många populära uppträdanden på Lekhol-
men. 

Första fotografiet från Lekholmen: friherre 
Alexander Cronhjelm af Hakunge (mörk kos-
tym, vit uniformsmössa) med familj vistades 
många somrar i slutet av 1890-talet på Lek-
holmen. Johan Michel Wikström syns bakom 
honom, iförd sjökoristmössa. Året är 1896.

Norra svenska församlingens ungdomskrets på utfärd till Lekholmen, troligen i samband med 
öppningen den 5 juni 1937. (Foto: Carl-Axel Palmgrens privatarkiv).

Foto: Eimer Wasström

Frida Anthoni är hjälpledare pä Lekholmen
Trivs man på havet, ute i 
naturen och med att till-
bringa tiden med ungdomar 
– då kan alternativet vara 
att jobba som hjälpledare 
på ett skriftskolläger. Det 
tyckte helsingforsaren Frida 
Anthoni, 15, och sommaren 
efter sitt eget skribaläger 
skall hon nu fungera som 
hjälpledare på ett av Johan-
nes´ församlings läger.

-Jag trivdes på Lekholmen för att den var en 
ö, avskild från allt annat, säger Frida. Det 
uppstår en speciell stämning och gemen-
skap då man umgås dygnet runt med sina 
kompisar och får delta i aktiviteter tillsam-
mans. Ingen har bråttom hem till kvällen.
  Hjälpledarna finns till hands för konfir-
manderna och bor även i samma stugor. 
Johannes församling utbildar ca 35 hjälple-
dare för sommarens läger. Konfirmanderna 

på ett läger är upp till 50 personer och 
hjälpledarna fungerar som ett slags stora-
syskon, stöder och hjälper där det finns be-
hov. Dagsprogrammet på holmen består av 
andakter och lektioner men också av lekar, 
sportaktiviteter och bastubad. Frida berättar 
att hon i och med sin hjälpledarutbildning 
har fått lära sig en hel del om kyrkans roll i 
samhället, kyrkomusiken och också om hur 
man organiserar program för ungdomar. 
Hon kommer bra ihåg vad hon själv tyckte 
var roligt på sitt eget läger i fjol och det kan 
hon nu ha nytta av. En arbetserfarenhet som 
denna består av mycket varierande delar.
  -Du har möjlighet att sjunga i kör eller 
spela i ett band på lägret, berättar Frida. Det 
finns en fin sandstrand på Lekholmen, en 
roddbåt, trampbåtar och en fotbollsplan 
som är i flitig användning. Man kan vara 
social om man känner för det, men det finns 
också möjlighet till lugn och ro i naturen. 
Andakten i kapellet är en fin avslutning på 
dagen. 
  Med ett stort antal ungdomar på samma 
ställe blir det både roligt och utmanade. 
Visst kan man bli tvungen att påminna om 

regler och säkerhetsföreskrifter, men det 
blir nog inget större problem, tror Frida. I 
skärgården klarar man sig långt med bond-
förnuft, några större konflikter brukar det 
inte uppstå. Däremot kan den där speciella 
Lekholmen-stämningen infinna sig…

  Vi önskar Frida, och de andra hjälpledar-
na, en riktigt solig och minnesrik sommar 
på Lekholmen!  

Text och foto: 
Ann-Christine Halmén-Kronlund

Frida Anthoni uppskattar stämningen på Lekholmen.
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Lotta Sjöholm kom med i Lekholmsgänget 
då Amica tog över matserveringen på ön av 
församlingarna. Hon arbetade fyra somrar i 
Kosthållet; 1985-1987 samt 1990.
  -Tidigare hade mina systrar jobbat i 
Kostis för församlingarna, så dem hade jag 
hälsat på. Min pappa var också med på det 
första skriftskolelägret som ordnades på 
Lekholmen. Han var aktiv på Lekholmen 
som ung och på vårt sommarställe hade vi 
sedan länge en eka som torde ha varit den 
första förbindelsebåten till Lekholmen.
  På åttiotalet jobbade Joakim Sjöholm 
i kiosken vid Gumbostrand i Sibbo och 
brukade om sommarkvällarna köra ut till 
Lekholmen för att hälsa på Lotta eller spela 
fotboll med de andra.
  -Tisdagsfotisen var en poulär tillställning. 
Vi spelade holmborna mot skriban. 
Holmborna brukade såklart vinna. Mats 
Lindgård (numera domprost i Borgå 
domkyrkoförsamling) var vår stjärna - han 
spelade dessutom alltid barfota, minns 
Joakim.

En idyllisk ö
Vad är det som gör Lekholmen så speciellt?
  -Förstås är det väl skriftskoleminnena, 
men holmen i sig är en idyllisk plats för en 
Helsingforsbo. För vissa bara klickar det 
och de kommer tillbaka till holmen flera år, 
gissar Joakim.
  På åttiotalet var Lekholmen betydligt 
lummigare och sikten mot den obebyggda 
Nordsjöstranden gav intrycket att man var 
långt ute i skärgården, berättar Joakim.
  -I dag ser det nästan ut som en riviera när 
man tittar tillbaka mot stan, och på holmen 
har man gallrat träd och röjt bredare stigar.
 

Rutiner gav ro i själen
En typisk holmbo var någon som trivdes ute 
i skärgården och i den kristna miljön, även 
om det kristna inslaget inte betonades så 
starkt under alla dagens stunder.
  -De kunde ofta vara kompisar till någon 
som jobbade på holmen, och många 
holmbor kunde bo där ute i flera veckor, 
berättar Joakim.
  Det var relativt billigt att bo där ute och 
som holmbo tilldelades man ofta uppgifter 
och dagliga sysslor. Tjejerna bodde i Hyddan 

och killarna i Jungfruburen. Det var skönt 
att det fanns tillräckligt med vuxna personer 
på ön och både Joakim och Lotta minns att 
de inrutade dagsrutinerna på holmen gav en 
viss fridfullhet åt tillvaron.
  -Det var skönt att gå på kvällsandakt 
eller kompletorium. Även om det hörde 
till att alla på holmen deltog i andakterna 
och måltiderna, så var det skönt att äta 
tillsammans och stilla sig tillsammans. På 
samma gång träffade man alla varje dag, 
även om holmen ju är relativt liten.
  Gudstjänstlivet på Lekholmen följde 
också ett lättare koncept och var inte så 
stelt, berättar Lotta. Kapellets glasvägg låter 
naturen komma nära inpå och bidrar till 
stämningen.
  -När vi var där som holmbor var många 
av prästerna jämngamla med oss och de 
kunde använda ett enklare språk. Även om 
kompletoriet inte är så lätt att förstå sig på 
så var det ändå populärt, och det kändes 
lättare att ta till sig gudstjänsterna därute.
 

En enklare tillvaro
En annan naturlig mötesplats på ön var 
förstås Kosthållet eller Kostis som det 
också kallas. Till en början var det tidigare 
lekholmsaktiva som jobbade i köket för 
Amica.
  -Det var av oss som folk frågade om 
allehanda praktiska saker, och på så vis blev 
man bekant med de flesta holmbor, berättar 
Lotta.
  På 1980-talet klarade sig Kostis med 
jordkällaren och en frys som drevs av en 
generator.  Förbindelsebåtens matleveranser 
var därför alltid lika välkomna, och det var 
tradition att möta båten när den anlände till 
bryggan.
  -Butiksbåten kom också två dagar i veckan, 
och så var det viktigt att vi höll kiosken 
öppen. I dagens läge finns det väl till och 
med en glassfrys därute.
  I dag är alla vana med att vara uppkopplade 
hela tiden, även i skärgården, men på 
1980-talet skulle alla tillsamans dela på den 
lilla mängd el som öns generator kunde 
leverera.
  -Under mitt eget skriftskoleläger använde 

Lekholmen gav dem 
det käraste av minnen

Helsingforsförsamlingarnas sommarö Lek-
holmen har genom de senaste 75 åren bju-
dit otaliga Helsingforsungdomar på soliga 
skriftskoleminnen. Många av ungdomarna 
har också kommit tillbaka för att vistas på 
ön som holmbor. För Lotta och Joakim Sjö-
holm kom Lekholmen att bli en plats dit de 
återvände flera somrar på 1980-talet, och 
öns naturnära kapell kändes därför som ett 
naturligt val när paret gifte sig.
 

vi oss av fotogenlampor och kaminer. Det 
var mysigt, och har kanske bidragit till 
att vi inte dragit någon el till vårt egna 
sommarställe på Simsalö i Sibbo, funderar 
Lotta.
  Till en början fanns det inte heller tv på 
ön, men passligt till fotbolls-VM 1990 hade 
också den nymodigheten hittat ut till ön, 
minns Joakim.
 

Traditioner och spökhistorier
Sista kvällen under ett skriftskoleläger skulle 
alltid firas traditionellt.
  -Sista kvällen brukade Kosthållet bjuda 
på Lekisgott. Ofta serverades korv och 
potatissallad, eller vad som fanns till hands, 
och lägerbål. Till efterrätt blandades glass, 
skivade bananer och chokladsås i ett ämbar 
där de fick smälta samman en stund, 
berättar Lotta.

  Samling runt lägerelden, gitarrmusik och 
allsång hörde också till.
  -Det fanns massor av sånger som sjöngs på 
Lekis. Alla som gått skriban på Lekholmen 
kan väl Glory to the Father, konstaterar 
Lotta.
  Det fanns förstås också en hel del legender 
som levde vidare sommar efter sommar. 
Holmborna var pigga på att berätta 
spökhistorier för skriftskoleeleverna om en 
bregavningsplats som fanns på ön medan 
den ännu kallades för Likholmen... Förstås 
fick även Kostis utstå sin beskärda del hyss.
  -En gång hade någon färgat mjölken grön. 
Det var inte så populärt, minns Lotta.
 

Det käraste minnet
Det är inte många brudpar som kommit 
på idén att låta sig vigas ute på Lekholmen, 
men när det begav sig för Lotta och Joakim 

”
Det fanns mas-
sor av sånger 
som sjöngs på 
Lekis. Alla som 
gått skriban på 
Lekholmen kan 
väl Glory to the 
Father.
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Lotta Sjöholm (f. 1969)
-jobbar som lärare i hotellservice 
på Yrkesinstitutet Prakticum
Joakim Sjöholm (f. 1968)
-jobbar som köksmästare 
på Sodexo
Paret bor i Nordsjö
 

 

Lekholmen gav dem 
det käraste av minnen

i augusti 2003 var det naturnära och 
stämningsfulla kapellet på ön ett naturligt 
val.
  -Först ringde vi till turbåtsföraren Ventelä 
och frågade om han kör oss. När det var 
klart ringde vi till vår bekanta präst från 
Lekholmstiden Kim Lück och bad honom 
viga oss, konstaterar Joakim.
  -Kapellet är lagom litet så stämningen var 
trevlig. Jag rekommenderar det nog, säger 
Lotta.
  En anekdot från bröllopet som paret till 
och med har skriftligt bevis på är skoavtalet. 
Om Joakim gifte sig med Lotta så fick han 
vandra till altaret i sina älskade slitna tossor 
från år 1990.
  -Där stod han sedan i sina tossor. Det 
tisslades och tasslades nog bland gästerna i 
kapellet, minns Lotta med ett leende.
  Själva bröllopsmottagningen ordnades 
på Hotell Vuoranta i Nordsjö, men paret 
tyckte att det kunde vara fint för våra gäster 
att uppleva en båttur i skärgården.
  - Vädret var inte så bra den sommaren, men 
den dagen var varm, och gästerna berättade 
att det även bjöds på spelmansmusik under 
båtfärden. Vi åkte med egen båt som så 
många gånger förr, berättar Lotta.
 

Livet går vidare
I dagsläget har det gått många år sedan Lotta 
och Joakim Sjöholm bodde på Lekholmen 
som  holmbor. Lotta har utbildat sig inom 
hotell- och restaurangbranschen och jobbar 
i dag som lärare. Joakim lät sig inspireras 
av vännerna på Kostis och studerade till 
köksmästare.
  -Vi är fortsättningsvis medlemmar i 
Lekholmens vänner och deltar på talkon. 
Det har varit ett klokt drag av församlingarna 
att hålla ön och fastigheterna i så gott skick, 
anser Lotta.
  De som var aktiva på Lekis på åttiotalet har 
gått vidare i livet, men i och med Facebook 
har Lotta och Joakim fått kontakt med 
gamla kompisar på nytt.
  -Facebook ger också möjlighet att dela 
gamla bilder och minnen från den tiden, 
det är roligt, säger Lotta.
 

Text: Johanna Metsämäki
 
 

Lotta och Joakim Sjöholms romans blommade på Lekholmen. Däremot är det inte många par som sagt ja till varandra ute på ön.

Foto: Privat arkiv
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Johannes församling
Högbergsgatan 10 D

00120 Helsingfors
09-23407700
kyrkoherde

Stefan Djupsjöbacka
 
 

www.helsingforsforsamlingar.fi
Matteus församling

Åbohusvägen 3
00900 Helsingfors

09-23407300
kyrkoherde

Stefan Forsén
 
 

Petrus församling
Vespervägen 12 A
00320 Helsingfors

09-23407100
kyrkoherde

Bengt Lassus

SSommar pm
JOHANNES FÖRSAMLING

1.6–31.8.2012
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Pastorskansliet, tfn( 09) 2340 7700
Öppet må-fr kl.10-14
Diakonimott. må-fr enl. överensk.
 

GUDSTJÄNSTER
Högmässa i Johanneskyrkan varje sön- och helgdag kl.12.
Konfirmationsmässor kl.12: 19.8 och 2.9.
Mässa på Saarenpää, Lojoön  söndag 1.7 kl.16.  
Gudstjänst i koloniträdgården i Brunakärr 
söndag 8.7  kl.14. Servering.
 
MUSIKEVENEMANG
Lunchmusik 
Tisdagar kl.12 i Gamla kyrkan.
Klavertramp
En halvtimme orgelmusik med anknytning till Helsingfors 
vid orglarna i Berghälls kyrka varannan torsdag kl.13. Ef-
ter musikstunden servering och presentation av musiken i 
Berghällsgården, Suoniogatan 7. Torsdagar: 
7.6,  21.6,  5.7,  19.7,  2.8 och 16.8.
Konserter
Se www.orgelsommar.fi. Broschyrer finns i kyrkorna.
 
TRÄFFAR OCH 
SAMMANKOMSTER
Sommarkafé i S:t Jacobs kyrka, Kvarnbergsbrinken 1
varje onsdag kl.14 under tiden  från 6.6 – 31.8.
Andakt i kyrkan, uteservering om vädret tillåter.
Sommarkafé i Hörnan, Högbergsgatan 10
varje måndag kl.13-15 under tiden 25.6–13.8.
 
UTFÄRDER
Tisdag 12.6 till Elimä (fullbokad)
Start från Kiasma kl.10. Pris 25 euro.
Tisdag 10.7 till ”Gårdarna i östra Helsingfors”
Vi besöker Hertonäs gård, Brändö gård, Stansvik gård, Tur-
holm, Nordsjö gård och Botby gård. Lunch i Gamla kvarn.
Start från Kiasma kl.10. Pris 25 euro. Anmäl dig senast 2.7  
(se nedan).
Tisdag 14.8  till Svartå slott och Sjundeå kyrka
Start från Kiasma kl.10. Pris 25 euro.
Anmäl dig senast senast 6.8 (se nedan).
Anmälningar till utfärderna i juli och augusti till Päivikki 
Ahonen tfn (09) 23407717, paivikki.ahonen@evl.fi eller till 
pastorskansliet tfn (09) 2340 7700.
 

MATTEUS FÖRSAMLING

1.6-31.8
Matteus hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Åbohusvägen 3
00900 HELSINGFORS
Tel 09-2340 7 300
Pastorskansliet, tfn (09)2340 7300,
är öppet må, ti, to, fr kl.9-14, on kl.12-14
Diakonimottagning är ti och to kl.12-13

MATTEUSKYRKAN:  Åbohusv. 3
Högmässa varje söndag kl.12, även midsommardagen 
23.6. Vanligen kyrkkaffe.
To 14.6, 28.6, 12.7, 26.7, 9.8 kl.13-15 lunchmusik och 
sommarcafé. Frivillig kaffeavgift.
Må 12.8 kl.18 välsignelse av barn inför skolstarten.
 
ÖSTERSUNDOM KYRKA: Kapellv. 65
Högmässa 3.6, 1.7, 5.8  kl.10, kyrkkaffe.
 
MARIELUNDSKAPELLET 
I NORDSJÖ KYRKA: Hamnholmsv. 7
Högmässa 10.6, 8.7, 12.8  kl.10, kyrkkaffe.
 
DEGERÖ KYRKA: Rävsundsv. 13
Högmässa 17.6, 15.7, 19.8  kl.10, kyrkkaffe.
 
PROGRAM I MATTEUS JUNI-AUGUSTI
Närmare information finns i Kyrkpressen och Hufvudstads-
bladet, i sommarprogrammet och på Matteus hemsida.

PETRUS FÖRSAMLING

7.6-31.8.2012
www.helsingforsforsamlingar.fi/petrus
Vespervägen 12 A, 00320 Helsingfors Må-ti 9-13, 
on 13-17, to-fr 9-13 09-2340 7100 Fax: 09-2340 7101 
petrus.fors@evl.fi
Åggelby gamla kyrka, söndagar kl.10.  
Midsommargudstjänst i Åggelby gamla kyrka lö. 23.6 kl.10.
Munksnäs kyrka, söndag 10.6 kl.10. Söndagar därefter 
gudstjänst kl.12 fram till 26.8 då gudstjänst igen 
hålls kl.10.
SommarPuls, varannan söndag kl.15.30; 14.6, 28.6, 12.7 
och 26.7. Gud tar inte semester! Under sommaren träffas 
vi till SommarPuls på Seuris varannan vecka, Månsasvägen 
21. Välkommen med på en härlig träff ute på gräsmattan. 
Grilla, umgås och njut.
Familjefest och SommarPuls i Södra Haga kyrka to. 9.8 kl. 
17. Petrus församlings barnläger har avslutningsfest för hela 
familjen. Alla är inbjudna! Samtidigt firas säsongavslutning 
för SommarPuls. Vespervägen 12. Vi ses!
Puls-gudstjänsterna börjar igen 26.8 kl.15.30 i Månsas kyr-
ka. Därefter ordnas Puls varje söndag. Puls är en gudstjänst 
för alla. Kom med du också! Söndagsskola för barnen och 
pizzamingel efteråt för alla.
Sommarmusik i Viks kyrka, 7.6 kl. 13. Albena Zaharieva, 
piano. Lena Tivelind, sång.
Sommarcafé i Malms kyrka 13.6 kl.17.30. Aftonmusik bör-
jar kl.19. Bill Ravall, tenor, Peter Hilli, orgel.
Sommarcafé också följande datum: 27.6, 11.7, 25.7 och 
8.8.
 

HELSINGFORS PROSTERI

Lekholmen fyller 75 år
Söndag 10.6 kl.11 festhögmässa med biskop Björn Vik-
ström. M/s Norsö från Degerö 9.00, 10.00 (Lekholmen 
9.30, 10.30). Retur 13.00, 18.30, 19.30 (Degerö 13.30, 
19.00, 20.00). Biljetter tur retur över 17 år 3,50, 10-17 år 
2,00, barn gratis). Onsdag 13.6 kl.20 veckomässa med Mat-
teus församling.
  I regel firas varje onsdag veckomässa kl.20 och varje sön-
dag högmässa kl.11. Midsommarhelgen 22-24.6. är holmen 
stängd. Verksamheten pågår normalt fram till 12.8.

Församlingarnas samtalstjänst 
Samtalsjänsten dejourerar på tfn 01019-0072 (från utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. En webbaserad hjälp-
tjänst finns på adressen http://evl.fi/natjour Användaren be-
höver inte uppge namn, e-postadress eller andra uppgifter 
som kan leda till identifiering utan väljer själv en signatur 
och ett lösenord. Ring eller skriv när Du behöver stöd!
 

Kampens kapell är öppet för möten mellan 
människor och stillhet från och med den 1 juni 
vardagar klockan 7-20 och under veckoslut klockan 
10-18.

Interiör från Kampens kapell.

Kampens kapell 
öppnar dörrarna

Antonio Halas

http://evl.fi/natjour

Sammanställt av Ann-Christine Halmén-Kronlund


