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Du håller i din hand ett pinfärskt nummer av Johannes församlings tidning J. 
Som du får se handlar numret denna gång ganska mycket om det vi kallar diakoni. 
Diakoni kommer från ett grekiskt ord som betyder tjänande eller tjänst, och handlar 
om det arbete i församlingen som syftar till att lindra materiell och andlig nöd. 
Denna nöd är ofta dold och präglas ibland av att sociala eller kommunala myndig-
heter inte förmår gripa in för att lindra den. Därför heter det i kyrkoordningen, att 
församlingen och dess medlemmar skall utföra diakoniverksamhet, vars syfte är 
att ge hjälp som baseras på kristlig kärlek, särskilt till dem vars nöd är störst och 
vilka inte får någon annan hjälp. Det har alltså blivit allt vanligare att kyrkan och 
församlingarna fungerar som den sista lucka man går till när alla andra vägar i de 
sociala stödsystemen är stängda.

Församlingen inte bara sysslar med diakoni utan är diakoni. Församlingen har 
inte bara professionella tjänsteinnehavare, som har diakoni som sitt specialområde. 
Församlingen är tänkt att vara en levande organism, vars blick präglas av ett diako-
nalt seende. Alla församlingsmedlemmar, såväl tjänsteinnehavare som frivilliga, har 
till uppgift att med öppen och varm blick möta medmänniskan i hennes utsatthet.

Därför talar man om att församlingen skall vara en diakonal församling. Det 
handlar inte primärt om en arbetsform utan om en attityd i mötet med den andre. 
Vi skall kunna gripa in där det behövs just på det sätt som vi är i stånd till. Det är 
genom att inta ett diakonalt förhållningssätt som församlingens medlemmar lever 

Dolt eller öppet. Den kristna kärleken kan aldrig vila på lagrarna och säga: Nu har 
jag gjort tillräckligt. Den lidande medmänniskans rop kallar oss alltid att skynda 
fram med frågan: Vad kan jag göra för dig?

Diakoniarbetarna räcker inte till för att göra allt det arbete som väntar. Det 
behövs människor med varmt hjärta och öm blick. En församling, vars insatser helt 
och hållet vilar på de anställdas aktivitet, blir snabbt en död och livlös församling. 

ansvar, desto mer kan en positiv anda och tjänstvillighet förvandla 
vår gemenskap. Fortfarande är Kristi kyrka de omkastade värde-
ringarnas gemenskap. Jesus säger ju, att den som vill vara störst 
bland er, han skall vara de andras tjänare. Ordet tjänare kommer 
faktiskt från latinets minister.

En tjänande församling
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Har du tänkt på att det finns personer 
som egentligen inte skulle behöva känna 
sig ensamma, bekymrade och utlämnade 
om någon bara skulle ge dem en liten 
knuff i rätt riktning? 

Johannes församling finns till för män-
niskan. Hela verksamheten grundar sig 
på ett diakonalt tänkande. I detta num-
mer av J presenterar vi församlingens 
diakoni mera ingående.

Sänk tröskeln  
– och gör något
Den ideala församling-
en är en församling 
vars medlemmar lika 
väl som församling-
ens medarbetare 
finns till för dem 
som behöver dem. 
Faktum är att många 
upplever att tröskeln 
att begära hjälp eller 
komma med i en 
gemenskap är alltför 
hög. 

Känner du någon 
som upplever det så? 
Den som gör något för att 
få en ändring till stånd kan 
vara du! Knuffa till någon, så 
att den förstår att söka sig 
till gemenskapen. Eller kanske 
du rentav är den som borde bli knuffad? 
Du kan utgå från att få problem är helt 
unika. Ta modigt första steget ut ur det! 
Församlingen finns till för dig – och du för 
församlingen.

Församlingen utgör ett gemenskaps-

forum där man umgås i varierande sam-
manhang – utan krav. 

Hur går det till?
Du kan ringa Johannes församlings dia-
konissor och träffa dem på diakonimot-
tagningen, hemma hos dig eller på någon 
annan plats som ni kommit överens om.

Församlingens diakoni står för sådan 
hjälp som 

inte står att 
få genom 

andra kanaler, och ser inte till ålder utan 
till behovet av hjälp. 

Diakonissan är den som tillsammans 
med dig reder ut det svåra. Hon är pålit-
lig, lyssnar på dig och tar dina problem 
på allvar. Diakonissorna har tystnads-
plikt. (HK)

Du kan vara den!

Redaktionsrådet: Dag-Ulrik Almqvist, Hanna Kanerva ochTomas Ray Foto: Dan Andersson, 

församlingens arkiv och Istockphoto Illustrationer: Stina Ericsson Layout: Jaagon Ab

Ansvarig utgivare: Stefan Djupsjöbacka



Alla goda  
ting är tre
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Detta gäller åtminstone diakonissorna 
i Johannes församling Barbro, Karin 
och Gunvor. De har en gemensam 
drivkraft: viljan att tjäna. 
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När tre församlingar slogs ihop år 
2009 till Johannes församling 

område. Tack vare sin bakgrund har 
var och en av dem – Barbro Ollberg, 
Karin Salenius och Gunvor Frände 
– lokal kännedom och var sin grupp av 
gamla bekanta bland medlemmarna. 

Den välkända verksamheten 
är isbergets topp
Diakonissorna arbetar med människor 
i alla åldrar. Till exempel med de allra 
yngsta i familjeklubbarna på Drumsö, i 
centrum och i Tomas kyrka, gör hembe-
sök till dem som har svårt att ta sig till 
olika platser och arbetar för att ingen 
skall känna sig bortglömd och ensam.

Två gånger per år bjuder diakonis-
sorna till födelsedagsfester för äldre 
jubilarer i församlingen.

Diakonissorna ordnar månadslun-
cher med program samt veckoluncher. 
De leder olika samtalskretsar. Kaféverk-
samhet idkas under året på Drumsö och 

En kväll vid brasan sa farmor så här: 
– I dag ska du få en gåva, 
en vacker, men du ska lova 
att gömma den riktigt väl. 
Jag fick den, då jag var liten som du, 
den har följt mig i år och öden, 
den följer mig in i döden, 
ty fastän du får den, och den blir din, 
så är den i alla fall alltid min.

Men farmor, vad kan det vara? 
Jag såg mig om. Där fanns inget paket. 
– Sötaste farmor, svara!

Men farmor höll fast om sin hemlighet.

– Du kan inte se den. Du kan inte nå 
att röra den, om du sträcker  
dig aldrig så högt på tå.

Jag slog mina armar om farmors hals 
och kramade hårt. – Jag förstår inte alls. 
Det blir mitt. Det är ditt. 
Det kan inte ses, det kan inte nås. 
Farmor, jag undrar så jag förgås. 
Sötaste farmor, svara! 
Vad kan det, vad kan det vara?

Då lyfte farmor mig upp i sitt knä. 

Diakonissornas gemensamma önskedikt:

Lycklig den
av Jeanna Oterdahl

under sommaren på Högbergsgatan. 
Diakonissorna står också för arrange-
mangen kring en del utfärder, pensio-
närsläger och rekreationsdagar.

Alla verksamhetsformer är öppna för 
alla. För att få reda på vilka former av 
verksamhet som passar en kommer man 
friskt med en första gång för att se hur 
det verkar och känns. Sedan kommer 
man tillbaka en annan gång om och när 
det passar en själv bäst – man prövar sig 
fram, helt enkelt.

Den mindre synliga verksamheten
Mycket i diakonissornas arbete är 
sådant som varken syns eller hörs utåt. 
Barbro, Karin och Gunvor är ense om 
att den personliga kontakten är den vik-
tigaste arbetsformen inom diakonin. 

– Vår uppgift är inte att lösa upp-
stådda problem utan att tillsammans 
med den hjälpsökande reda ut hur man 
kommer vidare. Många behöver stöd för 
att hitta sig själv och sin plats, säger de. 

Det är inte alltid lätt att acceptera sig 
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själv och tro att man duger som man är, 
med de gåvor och förutsättningar som 
man har. 

– De själavårdande samtalen utgör 
en stor del av vårt arbete bland såväl 
unga som äldre personer.

En gemensam dröm
Barbro, Karin och Gunvor säger att de 
gärna skulle se att församlingen skulle 
ha ett stående kafé i centrum, på Hög-

bergsgatan, där alla kunde umgås och 
känna sig som hemma. Idén som sådan 
är inte ny. Den har förts fram i kart-
läggningen till församlingens framtida 
projekt: ”Kulturens andliga vardagsrum 
i huvudstadens centrum” som Magnus 
Mao Lindholm sammanställde på 
uppdrag av Johannes församling. Den 
presenterades i juni i år. 

Framtiden får utvisa hur planen 
utfaller.

Lågorna slickade brasans trä, 
och farmors ansikte lyste.

– Ser du mitt barn, det är ingen sak. 
Av saker har du så många, 
och saker går sönder och kommer bort. 
Min gåva är av en annan sort. 
fram genom åren de långa 
skall den finnas – inom dig – som den finns  
och fanns hos mig, så länge jag minns.

– Men farmor, vad kan det vara?

– Tre rimmande rader bara.

– Tre rader?

– Ja, barn, tre rader blott, 
som gömmer ett oförgängligt gott:

– Lycklig, lycklig, lycklig den 
mildaste Fader i himmelen 
har till sin allra bästa vän.

Nog blev jag väl litet snopen ändå, 
och det kändes tjockt i halsen. 
– Läs dem, sa farmor. Jag gjorde så. 
Jag läste dem en gång. Jag läste två 
och tre och kunde dem sedan.

Och då förstod jag så småningom 
Vad farmor gett mig. Och medan  
brasan föll samman och blev till glöd, 
talade farmor om liv och död 
och om att inget är farligt för den 
som har till sin allra bästa vän 
milde Gud Fader i himmelen.
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Ofta är det så att stora förändringar i li-
vet gör att man måste se sig om efter 

nya lösningar. Så hade Birgit Bakalim 
och Elisabeth Weckman resonerat sig 
fram till, på var sitt håll. Det gick inte i en 
handvändning – men det gick. 

Ensam och bortglömd? – Knappast!
När man mist en nära anhörig måste 
man småningom ta sig vidare. Många 
tar sig igenom den första tiden ensam-
ma. När man sedan börjar söka sig till 
en bestående gemenskap står försam-
lingens dörr öppen.

– Jag växte upp under en tid när man 
uppfostrades till att respektera religion 
och kyrka. Att skratta i kyrkan var då en 

otänkbar tanke. Jag har gått i kyrkan så 
länge jag minns, berättar Birgit. 

Birgit upptäckte när hon blivit änka 
att hon fortfarande hade kraft och tid 
att hjälpa andra. Hon började verka som 
frivillig medarbetare i olika samman-
hang för ett tjugotal år sedan. Birgit har 
bland annat varit förtroendevald i en av 
församlingarna som sammanslogs till 
Johannes församling 2009.

Våga – vinna
Elisabeth går numera regelbundet i 
kyrkan och har hört till de frivilliga 
medarbetarna i Johannes redan i tio års 
tid. Hon berättar att hon först känt sig 
både osäker och blyg i sammanhanget. 

När allt ändras finns 
församlingen där

Birgit Bakalim och Elisabeth Weckman har båda kommit med i församlingen efter att livet har ändrat 

riktning. 
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– Det dröjde länge innan jag ens vå-
gade mig till nattvarden i allas åsyn. 

Utan några som helst planer för att 
ytterligare delta i församlingslivet beslöt 
hon sig en dag för att ge sig själv en 
chans. Hon har genom det beslutet fått 
många nya vänner och bekanta.

Förr och nu
Har gudstjänsten förändrats sedan 
Johannes församling grundades? 

– Ja, det är mera fest och ståt nuförti-
den, menar Birgit. 

– Och de frivilliga medarbetarna del-
tog intensivare i verksamheten tidigare, 
berättar hon vidare. 

– Numera ligger tyngdpunkten i den 
allmänna diakonin på samkväm med 
traktering av olika slag.

Både Birgit och Elisabeth deltar 
gärna i månadsluncherna, där de hjälper 
till med arrangemangen. Träffpunkten 
ger vardagen en guldkant. 

I församlingen ska alla känna sig väl-
komna. Birgit säger att hennes favorit-

– I den kristna gemenskapen har 
alla en plats och den är tack och lov inte 
numrerad, skämtar damerna. 

– Egentligen behövs det inte mera 
än vilja för att man skall kunna uppleva 
något nytt och få nya vänner. (HK)

Under sitt yrkesverksamma liv arbeta-
de ekonomie magister Åke Hemberg 
som revisor. När han tog steget ut ur 
arbetslivet kändes tidpunkten rätt.

– Jag har gjort mitt dagsverke. De 
som är yngre får ta vid, säger han nöjt.

Livet som pensionär innebär inga 
sysslolösa dagar för en utåtriktad 
människa som han. Han bor på Drum-
sö och frekventerar S:t Jacobskyrkan. 
Dessutom deltar han gärna i månads-
luncherna i Högbergsgården och i Café 
Kardemumma. Till Högbergsgården 
ordnas busstransport. Då låter Åke 
den egna bilen stå – att åka buss är ju 
en del av gemenskapen. 

– Det är skönt att umgås med lika-
sinnade, säger han.

Åke har sina rötter i Österbotten. 
I de församlingarna finns en verk-
samhetsform han saknar i Johannes: 
grupper för män.

– Jag tror att fler män skulle våga 

Mer gemenskap åt alla bryta sin ofrivilliga isolering och 
komma med. Det handlar om gemen-
skap där man skulle få känna Guds 
närvaro. Verksamheten i Österbotten 
har fallit ut väl.

Åke har en 
passion för 
sång. Han 
sjunger 
som första 
tenor i S:t 
Jacobskören. 
Han uppskat-
tar dirigenten 
Eva Henricson högt och tycker om 
att samarbeta med henne. Körens 
körresa bär av till Budapest, men på 
grund av problem med benen är det 
konserter på hemmaplan som gäller 
för Åkes del. Det tycks inte bekymra 
honom.

– Budapest har jag ju redan sett, 
säger han på sitt positiva sätt. Jag har 
fyllt åttio, och på den tidsrymden har 
man hunnit med en hel del. (HK)



Advents– och jultiden  
i Johannes församling 2011
Sö 27.11 första söndagen  
i advent
 · kl. 12 Kyrkfest i Johanneskyr-

kan. Ahonen, Djupsjöbacka, 

Johannes kantori och försam-

lingens körer.

Sö 4.12 andra söndagen  
i advent 
 · kl. 10 Högmässa S:t Jacobs 

kyrka. Ahonen, Enlund. 

 · kl. 12 Högmässa Johanneskyr-

kan. Ahonen, Ray, Böckerman, 

Löfman. Svenska Oratorie-

kören. 

 · kl. 18 Ljusmässa i Tomas 

kyrka. Ray, Böckerman.

Ti 6.12 självständighetsdagen 
 · kl. 11 Tvåspråkig högmässa. 

Lauttasaaren kirkko. Lind-

ström, Enlund. Manskören 

Manifestum.

 · kl. 12 Själständihetsdagens 

ekumeniska gudstjänst i Hel-

singfors Domkyrka. Ahonen, 

Djupsjöbacka m.fl.

Sö 11.12 tredje söndagen  
i advent
 · kl. 10 Högmässa. Tomas 

kyrka. Sundström, Enlund.

 · kl. 12 Högmässa. Johannes-

kyrkan, Busck-Nielsen, Sund-

ström, Enlund. Finländska 

kammarkören. 

 · kl. 16 Luciamusik. S:t Jacobs 

kyrka. Henricson.

On 14.12 
 · kl. 16 De vackraste julsång-

erna. Folkhälsans seniorhus. 

Böckerman, Almqvist.

Lö 17.12
 · kl. 18 De vackraste julsång-

erna. S:t Jacobs kyrka. Lind-

ström, Henricson, Löfman. S:t 

Jacobskören.

Sö 18.12 fjärde söndagen  
i advent
 · kl. 10 S:t Jacobs kyrka. Djup-

sjöbacka, Henricson.

 · kl. 10 Tomas kyrka. Busck-

Nielsen, Löfman.

 · kl. 12 Johanneskyrkan. Busck-

Nielsen, Djupsjöbacka, Böck-

erman, Almqvist. Ensemblen 

Groppo.

 · kl. 18 De vackraste julsånger-

na. Gamla kyrkan. Sundblom-

Lindberg, Almqvist. 

Lö 24.12 julaftonen
 · kl. 12 Folkhälsans seniorhus. 

Ahonen, Almqvist.

 · kl. 13 Tomas kyrka. Sund-

ström, Almqvist (Vänligen ob-

servera! Nytt klockslag i år).

 · kl. 14 S:t Jacobs kyrka. Sund-

blom-Lindberg, Böckerman.

 · kl. 14 Johanneskyrkan Djup-

sjöbacka, Löfman.

 · kl. 15 Gamla kyrkan. Lind-

ström, Enlund. 
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Julmiddag
Det blir julmiddag på Westerby gård 
i Ingå för församlingens pensionärer 
onsdag den 14 december. Avfärd från 
Kiasma kl. 11.30. Retur i Helsingfors 
ca kl. 17. Anmäl dig till församlingens 
kansli tfn (09) 2340 7700 senast fre-
dag den 2 december. Begränsat antal 
platser. Välkommen!

 · kl. 18 Tempelplatsens kyrka. 

Ahonen, Böckerman (Vänli-

gen observera! Nytt klockslag 

i år).

 · kl. 23 Midnattsmässa Johan-

neskyrkan. Busck-Nielsen, 

Enlund, Löfman. 

Sö 25.12 juldagen
 · kl. 12 Högmässa. Gamla kyr-

kan. Ray, Sundström, Enlund.

Må 26.12 annandagen
 · kl. 12 Johanneskyrkan. Sund-

ström, Löfman.

 · kl. 18 De vackraste julsång-

erna. Berghälls kyrka. Busck-

Nielsen, Böckerman, Löfman.

Sö 1.1 nyårsdagen
 ·  kl. 12 Högmässa. Johannes-

kyrkan.

Fr 6.1 trettondag
 · kl. 18 Carols i Johannes. 

Julsångsgudstjänst i Johan-

neskyrkan. 

De regelbundna gudstjänsterna 

pågår som vanligt

Baka biblisk 
julkaka
Detta recept kommer 
från en gammal församlings-
tidning. Receptet är hämtat ur Bibeln – 
inte bokstavligt kanske – men ändå. 

Varför inte sitta ner med hela famil-
jen och fundera på ingredienserna? 
Använd gärna 1917 års bibelöversätt-
ning.

 6 st Jer. 17:11
 2 kkp 2 Mos. 15:25
 2 tsk 2 Krön. 9:9
 2 msk 1 Sam. 14:25
 2 kkp Nahum 3:12
 2 kkp 4 Mos. 17:8
 1 kkp Dom. 5:25
  ½ kkp Dom. 4:19
  4 kkp 1 Kon. 4:22
  2 tsk Amos 4:5
 1 nypa 3 Mos 2:13

Blanda ingredienserna till en smet,  
häll den i en smord långpanna och 
grädda 1 timme i 175 grader.



Personnytt i Johannes
Församlingspastor Maria Sundblom-Lindberg (t.v.) är 

tillbaka i tjänst sedan september. Johannes församling 
satsar på verksamhet för barn och familjer, mångsidiga 
gudstjänster och mässor samt kultur och samhällsar-
bete. På Marias lott föll bland annat barn- och familje-
arbetet som handhas tillsammans med barnarbetsle-
daren Nenne Lappalainen.

Församlingen har två nya 
medarbetare: Camilla 

Laurén-Westenius (t.h.) är 
församlingens värdinna och Hannu Hapuli basar för 
Johanneskyrkan. Han var tidigare anställd i Helsingin 
tuomiokirkkoseurakunta men blev ett välkommet 
tillskott i medarbetarskaran i Johannes inte minst för 
att han känner Johanneskyrkan och funktionerna i den 
väl. Johanneskyrkan administreras från och med hösten 
av Johannes församling. 

Kaplan Mårten Lindblom (t.v.) avgår med pension från  
1 februari 2012 efter en lång tjänstgöring i försam-

lingen. Hans avskedsintervju står att läsa i Kyrkpressens 
Helsingforsbilaga Helsingfors Extra nummer 3. 2011. 
Mårten Lindblom avtackades vid kyrkkaffet efter hög-
mässan på uppbrottets söndag den 13 november.

Kaplanstjänsten som blir vakant efter Mårten Lindblom 
har sökts av tre personer: Monica Heikel-Nyberg, Fred 

Lindström och Ben Thilman. Alla tre är behöriga för tjäns-
ten. Församlingsrådet beslöt på mötet 10 oktober 2011 tillsätta 

en förberedande grupp bestående av medlemmarna Maria Antas, Lisa Enckell och 
Lars Lundsten med uppgift att utarbeta av ett förslag till urvalskriterier och lägga upp 
en stomme för meritförteckningar till församlingsrådets nästa möte. Ny kaplan kom-
mer att väljas under november månad. 

Fösamlingspastor Jan-Erik Sundström kommer också att gå i pension 1.3.2012.

Frivilliga krafter välkomnas
 

Skulle du som frivillig medarbetare gärna delta i församlingens verksamhet? På vilket 
sätt tycker du själv att du bäst kunde göra en insats? Kontakta frimodigt någon av 
diakonissorna per telefon eller e-mail och diskutera vidare.
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Sö 27.11 första söndagen  
i advent
 · kl. 12 Högmässa i Johan-

neskyrkan. Ahonen, Djup-

sjöbacka. Johannes kantori. 

Församlingens körer. Kyrkfest. 

Må 28.11
 · kl. 10–11.30 Tomas familjeträff 

i Tomas kyrkas dagklubbsut-

rymme, Rönnvägen 16. Ingång 

från gården. Frände. 

 · kl. 11–12.30 Cellträff. Andliga 

samtal och förbön i S:t Jacobs 

kyrka. Att omvända sig på 

djupet. Gertrud Strandén.

Ti  29.11
 · kl. 12 Lunchmusik i Gamla 

kyrkan. Tiina Ilonen.

 · kl. 13 Träffpunkt för seniorer 

och daglediga i Johannes-

salen, Högbergsgatan 10 D 2 

vån. Brita Pawli: ”Glimtar från 

Det heliga landet”. Ahonen, 

Löfman.

 · kl. 18 Gräv djupare, där du står. 

Djupsjöbacka.  Vad behövs 

kyrkan till? Diskussion och 

samtal kring kristen vuxentro 

i Johannessalen, Högbergsga-

tan 10 D 2 vån.  

On 30.11
 · kl. 10–11.30 Familjeträff i S:t 

Jacob, Kvarnbergsbrinken 1. 

Lökström.

 · kl. 14–15.30 Diakoniträff i S:t 

Jacobs kyrka. Salenius.

 · kl. 15–16.30 Mariakretsens 

adventsfest i Tomas kyrkas 

församlingssal. Frände.

 · kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 

kyrkan. Lindström, Enlund.

DECEMBER
To 1.12
 · kl. 19–21 Regnbågscafé i Hör-

nan i Högbergsgården. Ray.

Fr 2.12
 · kl. 10–11.30 Familjeträff i S:t 

Jacob, Kvarnbergsbrinken 1. 

Lökström.

 · kl. 10–11.30 Humlans familje-

träff i Hörnan, Högbergsgatan 

10. Ollberg.

 · kl. 12–13.30 Veckolunch:  

Johannessalen, Högbergsga-

tan 10 D 2 vån. Vi bjuder på 

veckolunch. Frivillig avgift till 

Kyrkans Utlandshjälp.

Sö 4.12 andra söndagen  
i advent
 · kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 

kyrka. Ahonen, Enlund. Kyrk-

kaffe.

 · kl. 12 Högmässa i Johan-

neskyrkan. Ahonen, Ray, 

Böckerman, Löfman. Svenska 

Oratoriekören. Kyrkkaffe.

 · kl. 18 Ljusmässa i Tomas kyrka. 

Ray, Böckerman.

Må 5.12
 · kl. 10–12 Café Kardemumma i 

S:t Jacobs kyrka. Salenius.

 · kl. 10–11.30 Tomas familje-

klubb i Tomas kyrkas dag-

klubbsutrymme, Rönnvägen 

16. Strandberg.

Ti 6.12 självständighetsdagen
 · kl. 11 Tvåspråkig högmässa 

i Lauttasaaren kirkko. Lind-

ström. Enlund.  Manskören 

Manifestum.

 · kl. 12 Självständighetsdagens 

ekumeniska gudstjänst i Hel-

singfors domkyrka.  Ahonen, 

Djupsjöbacka m.fl. 

On 7.12
 · kl. 10–11.30 Familjeträff i S:t 

Jacob, Kvarnbergsbrinken 1. 

Lökström.

 · kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 

kyrkan. Busck-Nielsen, Böcker-

man, Enlund.

Fr 9.12
 · kl. 10–11.30 Humlans familje-

träff i Hörnan, Högbergsgatan 

10. Sundblom-Lindberg.

 · kl. 12–13.30 Veckolunch:  

Johannessalen, Högbergsga-

tan 10 D 2 vån. Vi bjuder på 

veckolunch. Frivillig avgift till 

Kyrkans Utlandshjälp.

Sö 11.12 tredje söndagen  
i advent
 · kl. 10 Högmässa i Tomas 

kyrka. Sundström, Enlund. 

Kyrkkaffe.

 · kl. 12 Högmässa i Johan-

neskyrkan. Busck-Nielsen, 

Sundström, Enlund. Finländska 

kammarkören. Kyrkkaffe.

 · kl. 16 Luciamusik i S:t Jacobs 

kyrka med församlingens 

barnkörer. Sundström, Johan 

Cantell och Eva Henricson.

Kalender för  
Johannes församling
första advent 2011 – palmsöndagen 2012 
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Må 12.12
 · kl. 10–11.30 Tomas familje-

träffs julfest i Tomas kyrkas 

dagklubbsutrymme, Rönnvä-

gen 16. Frände.

 · kl. 11–12.30 Cellträff: Andliga 

samtal och förbön i S:t Jacobs 

kyrka. Lindström.

 · kl. 15 Diakonikretsens advent-

skaffe. Lindblom.

 · kl. 18 Bibel, tro och tvivel i 

Tomas kyrka. Kontaktperson 

Kisa Korkman kisa.korkman@

gmail.com eller Frände. Kväl-

len gäst Arla Nykvist.  

Ti 13.12 
 · kl. 12 Lunchmusik i Gamla 

kyrkan. Sixten Enlund.

 · kl. 13 Träffpunkt för seniorer 

och daglediga i Johannessalen, 

Högbergsgatan 10 D 2 vån. Vi 

firar Luciadagen med Kerstin 

Hindström (f. Klingberg) som 

berättar hur det var att vara 

Lucia 1952. Ahonen, Enlund. 

On 14.12
 · kl. 10–11.30 Familjeträff i S:t 

Jacob, Kvarnbergsbrinken 1. 

Lökström.

 · kl. 16 De vackraste julsångerna 

i Folkhälsans seniorhus. Sund-

ström, Böckerman, Almqvist.

 · kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 

kyrkan. Busck-Nielsen, Böcker-

man, Almqvist.

Lö 17.12
 · kl. 18 De vackraste julsångerna 

i S:t Jacobs kyrka. Lindström, 

Henricson, Löfman. S:t Ja-

cobskören.

Sö 18.12 fjärde söndagen  
i advent
 · kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 

kyrka. Djupsjöbacka, Henric-

son. Kyrkkaffe.

 · kl. 10 Högmässa i Tomas 

kyrka. Busck-Nielsen, Löfman. 

Kyrkkaffe.

 · kl. 12 Högmässa i Johan-

neskyrkan. Busk-Nielsen, 

Djupsjöbacka, Böckerman, 

Almqvist. Ensemblen Groppo. 

Kyrkkaffe.

 · kl. 18 De vackraste julsångerna 

i Gamla kyrkan. Sundblom-

Lindberg, Almqvist.  

Må 19.12
 · kl. 10–12 Café Kardemumma i 

S:t Jacobs kyrka. Salenius.

 · kl. 12 Lunchmusik i Gamla 

kyrkan. Risto Pulkamo, sång; 

Pekka Suikkanen, orgel.

On 21.12
 · kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 

kyrkan. Busck-Nielsen, Böcker-

man, Almqvist.

Lö 24.12 julafton
 · kl. 12 Julbön i Folkhälsans seni-

orhus. Ahonen, Almqvist.

 · kl. 13 Julbön i Tomas kyrka. 

Sundström, Almqvist. Vänli-

gen observera klockslaget.

 · kl. 14 Julbön i S:t Jacobs 

kyrka. Sundblom-Lindberg, 

Böckerman.

 · kl. 14 Julbön i Johanneskyrkan. 

Djupsjöbacka, Löfman.

 · kl. 15 Julbön i Gamla kyrkan. 

Lindström, Enlund.

 · kl. 18 Julbön i Tempelplatsens 

kyrka. Ahonen, Böckerman. 

Textläsare: teaterchef Johan 

Storgård. Vänligen observera 

klockslaget.

 · kl. 23 Midnattsmässa i Johan-

neskyrkan. Busck-Nielsen, 

Lindström, Enlund, Löfman.

Sö 25.12 juldagen
 · kl. 12 Högmässa i Gamla kyr-

kan Ray, Sundström, Enlund.

Må 26.12 annandag jul
 · kl. 12 Högmässa i Johannes-

kyrkan. Sundström, Löfman.

 · kl. 18 De vackraste julsångerna 

i Berghälls kyrka. Busck-Niel-

sen, Böckerman, Almqvist. 

Tomas vokalensemble.

Ti 27.12
 · kl. 12 Lunchmusik i Gamla 

kyrkan.

On 28.12
 · kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 

kyrkan. Busck-Nielsen, Böcker-

man, Löfman. 

JANUARI
Sö 1.1 nyårsdagen
 · kl. 12 Högmässa i Johannes-

kyrkan. 

On 4.1
 · kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 

kyrkan. Busck-Nielsen

Fr 6.1 trettondagen
 · kl. 18 Carols i Johannes. 

Julsångsgudstjänst i Johan-

neskyrkan med församlingens 

körer.

Sö 8.1 första söndagen efter  
trettondagen
 · kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 

kyrka.

 · kl. 10 Högmässa i Tomas 

kyrka.

 · kl. 12 Högmässa i Johannes-

kyrkan. 

Må 9.1
 · kl. 11–12.30 Cellträff: Andliga 

samtal och förbön i S:t Jacobs 

kyrka. Lindström.

 · kl. 15 Diakonikretsen i Hög-

bergsgården, Högbergsgatan 

10 D 2 vån. 

Ti 10.1
 · kl. 12 Lunchmusik i Gamla 

kyrkan.

 · kl. 13 Träffpunkt för seniorer 

och daglediga i Johannessalen, 

Högbergsgatan 10 D 2 vån. 

Ahonen.

On 11.1
 · kl. 10–11.30 Familjeträff i S:t 

Jacob, Kvarnbergsbrinken 1. 

Lökström.
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 · kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 

kyrkan. Busck-Nielsen.

Fr 13.1
 · kl. 10–11.30 Humlans familje-

klubb i Hörnan, Högbergsga-

tan 10. Ollberg.

 · kl. 12–13.30 Veckolunch:  

Johannessalen, Högbergsga-

tan 10 D 2 vån. Vi bjuder på 

veckolunch. Frivillig avgift till 

Kyrkans Utlandshjälp.

Sö 15.1 andra söndagen efter  
trettondagen 
 · kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 

kyrka.

 · kl. 12 Högmässa i Johannes-

kyrkan.

 · kl. 15 Nattvardsgudstjänst i 

Folkhälsans seniorhus.

Må 16.1
 · kl. 10–11.30 Tomas familjeträff 

i Tomas kyrkas dagklubbsut-

rymme, Rönnvägen 16. Ingång 

från gården. Frände. 

 · kl. 10–12 Café Kardemumma 

i S:t Jacobs kyrka. Heidi Pik-

konen.

 · Terminen börjar för Kronans 

barnkör. 

Ti 17.1
 · kl. 12 Lunchmusik i Gamla 

kyrkan.

 · kl. 13 Träffpunkt för seniorer 

och daglediga i Johannessalen, 

Högbergsgatan 10 D 2 vån. 

Ahonen.

 · Terminen börjar för S:t Jacobs 

barnkör och S:t Jacobskören.

 · kl. 18 Andakt i De gamlas hus, 

Norrsvängen 1-3. Ahonen, 

Anhild Träskman, Solveig 

Oldenburg.

On 18.1 
 · kl. 10–11.30 Familjeträff i S:t 

Jacob, Kvarnbergsbrinken 1. 

Lökström.

 · kl. 15–16.30 Mariakretsen i 

Tomas kyrkas församlingssal. 

Frände.

 · kl. 15–16.30 Diakoniträff i S:t 

Jacobs kyrka. Salenius. (OBS 

NY TID!)

 · kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 

kyrkan. Busck-Nielsen.

To 19.1
 · Terminen börjar för Roströsten

 · kl. 19–21 Regnbågscafé i Hör-

nan i Högbergsgården. Ray.

Fr 20.1
 · kl. 10–11.30 Humlans familje-

klubb i Hörnan, Högbergsga-

tan 10. Ollberg.

 · kl. 12–13.30 Veckolunch:  

Johannessalen, Högbergsga-

tan 10 D 2 vån. Vi bjuder på 

veckolunch. Frivillig avgift till 

Kyrkans Utlandshjälp.

Lö 21.1 
 · kl. 10–16 Postningstalko för 

insamlingen Gemensamt 

Ansvar.

Sö 22.1 tredje söndagen efter  
trettondagen
 · kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 

kyrka

 · kl. 12 Högmässa i Johannes 

med missionskaffe och mis-

sionsprogram.

 · kl. 18 Kvällsmässa i Tomas 

kyrka.

Må 23.1
 · kl. 10–11.30 Tomas familjeträff 

i Tomas kyrkas dagklubbsut-

rymme, Rönnvägen 16. Ingång 

från gården. Frände. 

 · kl. 11–12.30 Cellträff: Andliga 

samtal och förbön i S:t Jacobs 

kyrka. 

 · kl. 15 Diakonikretsen i Hög-

bergsgården, Högbergsgatan 

10 D 2 vån. 

Ti 24.1
 · kl. 12 Lunchmusik i Gamla 

kyrkan.

 · kl. 13 Träffpunkt för seniorer 

och daglediga i Johannessalen, 

Högbergsgatan 10 D 2 vån. 

Ahonen.

On 25.1
 · kl. 15–16.30 Diakoniträff i S:t 

Jacobs kyrka. Salenius.

 · kl. 15–16.30 Mariakretsen i 

Tomas kyrkas församlingssal. 

Frände.

 · kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 

kyrkan. Busck-Nielsen.

 · kl. 19 Ekumenisk afton i S:t 

Jacobs kyrka.

Fr 27.1
 · kl. 10–11.30 Humlans familje-

klubb i Hörnan, Högbergsga-

tan 10. Ollberg.

 · kl. 12–13.30 Veckolunch:  

Johannessalen, Högbergsga-

tan 10 D 2 vån. Vi bjuder på 

veckolunch. Frivillig avgift till 

Kyrkans Utlandshjälp.

 · 27–29.1 Expedition kyrkodagar 

i Vasa. Gemensam buss. Se 

separat information evl.fi/kyr-

kodagar. Anmälan senast 2.1. 

Sö 29.1 fjärde söndagen efter  
trettondagen
 · kl. 10 Högmässa. S:t Jacobs 

kyrka.

 · kl. 10 Högmässa. Tomas kyrka.

 · kl. 12 Högmässa i Johannes-

kyrkan. Söndag med mission 

och internationell diakoni. 

Må 30.1
 · kl. 10–11.30 Tomas familjeträff 

i Tomas kyrkas dagklubbsut-

rymme, Rönnvägen 16. Ingång 

från gården. Frände. 

 · kl. 10–12 Café Kardemumma: 

S:t Jacobs kyrka. Salenius.

Ti 31.1 
 · kl. 12 Lunchmusik i Gamla 

kyrkan.

 · kl. 13 Träffpunkt för seniorer 

och daglediga i Johannessalen, 

Högbergsgatan 10 D 2 vån. 

Ahonen.
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FEBRUARI
On 1.2
 · kl. 10–11.30 Familjeträff i S:t 

Jacob, Kvarnbergsbrinken 1. 

Lökström

 · kl. 15–16.30 Diakoniträff i S:t 

Jacobs kyrka. Salenius.

 · kl. 15–16.30 Mariakretsen i 

Tomas kyrkas församlingssal. 

Frände.

 · kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 

kyrkan. Busck-Nielsen.

To 2.2
 · kl. 19–21 Regnbågscafé i Hör-

nan i Högbergsgården. Ray. 

Kvällens gäst verksamhetsko-

ordinatorn för Regnbågsankan 

Roh Petas. 

Fr 3.2
 · kl. 10–11.30 Humlans familje-

klubb i Hörnan, Högbergsga-

tan 10. Ollberg

 · kl. 12–13.30 Veckolunch:  

Johannessalen, Högbergsga-

tan 10 D 2 vån. Vi bjuder på 

veckolunch. Frivillig avgift till 

Kyrkans Utlandshjälp.

Lö 4.2 
 · kl. 13–17 Ljusstöpning i Tomas 

kyrkas utrymmen, Rönnvägen 

16.

Sö 5.2 kyndelsmässodagen
 · kl. 12 Högmässa i Johan-

neskyrkan. Insamlingen 

Gemensamt Ansvar inleds. 

Kyrkkaffe med information om 

årets insamling samt försälj-

ning av Gemensamt Ansvar-

produkter. 

 · kl. 16 Familjemässa i S:t Jacob.

Må 6.2
 · kl. 10–11.30 Tomas familjeträff 

i Tomas kyrkas dagklubbsut-

rymme, Rönnvägen 16. Ingång 

från gården. Frände. 

 · kl. 11–12.30 Cellträff: Andliga 

samtal och förbön i S:t Jacobs 

kyrka. 

 · kl. 15 Diakonikretsen i Hög-

bergsgården, Högbergsgatan 

10 D 2 vån. 

Ti 7.2 
 · kl. 12 Lunchmusik i Gamla 

kyrkan.

 · kl. 13 Träffpunkt för seniorer 

och daglediga i Johannessalen, 

Högbergsgatan 10 D 2 vån. 

Ahonen.

On 8.2
 · kl. 10–11.30 Familjeträff i S:t 

Jacob, Kvarnbergsbrinken 1. 

Lökström.

 · kl. 15–16.30 Diakoniträff i S:t 

Jacobs kyrka. Salenius.

 · kl. 15–16.30 Mariakretsen i 

Tomas kyrkas församlingssal. 

Frände.

 · kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 

kyrkan. Busck-Nielsen.

Fr 10.2
 · kl. 10–11.30 Humlans familje-

klubb i Hörnan, Högbergsga-

tan 10. Ollberg.

 · kl. 12–13.30 Veckolunch:  

Johannessalen, Högbergsga-

tan 10 D 2 vån. Vi bjuder på 

veckolunch. Frivillig avgift till 

Kyrkans Utlandshjälp.

Sö 12.2 andra söndagen före 
fastetiden
 · kl. 10 Högmässa i S:t Jacob. 

Vinterlunch.

 · kl. 12 Högmässa i Johan-

neskyrkan. Johanniterorden. 

Predikan Karl af Hällström

 · kl. 15 Nattvardsgudstjänst i 

Folkhälsans seniorhus. 

Må 13.2
 · kl. 10–11.30 Tomas familjeträff 

i Tomas kyrkas dagklubbsut-

rymme, Rönnvägen 16. Ingång 

från gården. Frände. 

 · kl. 10–12 Café Kardemumma: 

S:t Jacobs kyrka. Salenius

Ti 14.2 
 · kl. 12 Lunchmusik i Gamla 

kyrkan.

 · kl. 13 Träffpunkt för seniorer 

och daglediga i Johannessalen, 

Högbergsgatan 10 D 2 vån. 

Ahonen.

On 15.2
 · kl. 10–11.30 Familjeträff i S:t 

Jacob, Kvarnbergsbrinken 1. 

Lökström.

 · kl. 13 Månadssamling med 

lunch i Johannessalen, Hög-

bergsgatan 10 D 2 vån.

 · kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 

kyrkan. Busck-Nielsen

 · kl. 18–20 Temakväll kring barn 

och familj i Högbergsgården.

To 16.2
 · kl. 14 Psalmforum i Berghälls-

gården.

 · kl. 19–21 Regnbågscafé i Hör-

nan i Högbergsgården. Ray.

Fr 17.2
 · kl. 10–11.30 Humlans familje-

klubb i Hörnan, Högbergsga-

tan 10. Ollberg.

 · kl. 12–13.30 Veckolunch:  

Johannessalen, Högbergsga-

tan 10 D 2 vån. Vi bjuder på 

veckolunch. Frivillig avgift till 

Kyrkans Utlandshjälp.

Sö 19.2 fastlagssöndagen
 · kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 

kyrka.

 · kl. 12 Högmässa i Johannes-

kyrkan.

 · kl. 18 Kvällsmässa i Tomas 

kyrka.

Må 20.2
 · kl. 10–11.30 Tomas familjeträff 

i Tomas kyrkas dagklubbsut-

rymme, Rönnvägen 16. Ingång 

från gården. Frände. 

 · kl. 11–12.30 Cellträff: Andliga 

samtal och förbön i S:t Jacobs 

kyrka.

 · kl. 15 Diakonikretsen i Hög-

bergsgården, Högbergsgatan 

10 D 2 vån. 

 · kl. 18 Bibel, tro och tvivel i 

Tomas kyrka. Kontaktperson 
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Kisa Korkman, kisa.korkman@

gmail.com eller Frände.

Ti 21.2 
 · kl. 12 Lunchmusik i Gamla 

kyrkan.

 · kl. 13 Träffpunkt för seniorer 

och daglediga i Johannessalen, 

Högbergsgatan 10 D 2 vån. 

Ahonen.

 · kl. 18 Andakt i De gamlas hus, 

Norrsvängen 1-3. Ahonen, 

Anhild Träskman, Solveig 

Oldenburg.

On 22.2
 · kl. 10–11.30 Familjeträff i S:t 

Jacob, Kvarnbergsbrinken 1. 

Lökström.

 · kl. 14 Samtalsgruppen 

Sjötorpet i Konfirmandsalen, 

Högbergsgatan 10 D 2 vån. 

Ollberg. 

 · kl. 15–16.30 Diakoniträff i S:t 

Jacobs kyrka. Salenius.

 · kl. 15–16.30 Mariakretsen i 

Tomas kyrkas församlingssal. 

Frände.

 · kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 

kyrkan.

Fr 24.2
 · kl. 10–11.30 Humlans familje-

klubb i Hörnan, Högbergsga-

tan 10. Ollberg.

 · kl. 12–13.30 Veckolunch:  

Johannessalen, Högbergsga-

tan 10 D 2 vån. Vi bjuder på 

veckolunch. Frivillig avgift till 

Kyrkans Utlandshjälp.

Sö 26.2 första söndagen i fastan
 · kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 

kyrka.

 · kl. 10 Högmässa i Tomas 

kyrka.

 · kl. 12 Högmässa i Johannes-

kyrkan.

Må 27.2
 · kl. 10–11.30 Tomas familjeträff 

i Tomas kyrkas dagklubbsut-

rymme, Rönnvägen 16. Ingång 

från gården. Frände. 

Ti 28.2 
 · kl. 12 Lunchmusik i Gamla 

kyrkan.

 · kl. 13 Träffpunkt för seniorer 

och daglediga i Johannessalen, 

Högbergsgatan 10 D 2 vån. 

Ahonen.

On 29.2 
 · kl. 10–11.30 Familjeträff i S:t 

Jacob, Kvarnbergsbrinken 1. 

Lökström.

 · kl. 15–16.30 Diakoniträff i S:t 

Jacobs kyrka. Salenius.

 · kl. 15–16.30 Mariakretsen i 

Tomas kyrkas församlingssal. 

Frände.

 · kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 

kyrkan. Busck-Nielsen.

MARS
To 1.3
 · kl. 19–21 Regnbågscafé i Hör-

nan i Högbergsgården. Ray.

Fr 2.3
 · kl. 10–11.30 Humlans familje-

klubb i Hörnan, Högbergsga-

tan 10. Ollberg.

 · kl. 12–13.30 Veckolunch:  

Johannessalen, Högbergsga-

tan 10 D 2 vån. Vi bjuder på 

veckolunch. Frivillig avgift till 

Kyrkans Utlandshjälp.

Sö 4.3 andra söndagen i fastan
 · kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 

kyrka.

 · kl. 10 Högmässa i Tomas kyrka.

 · kl. 12 Högmässa i Johannes-

kyrkan. 

Må 5.3
 · kl. 10–11.30 Tomas familjeträff 

i Tomas kyrkas dagklubbsut-

rymme, Rönnvägen 16. Ingång 

från gården. Frände. 

 · kl. 11–12.30 Cellträff: Andliga 

samtal och förbön i S:t Jacobs 

kyrka.

 · kl. 15 Diakonikretsen i Hög-

bergsgården, Högbergsgatan 

10 D 2 vån. 

Ti 6.3
 · kl. 12 Lunchmusik i Gamla 

kyrkan. 

 · kl. 13 Träffpunkt för seniorer 

och daglediga i Johannessalen, 

Högbergsgatan 10 D 2 vån. 

Ahonen.

On 7.3
 · kl. 10–11.30 Familjeträff i S:t 

Jacob, Kvarnbergsbrinken 1. 

Lökström.

 · kl. 15–16.30 Diakoniträff i S:t 

Jacobs kyrka. Salenius.

 · kl. 15–16.30 Mariakretsen i 

Tomas kyrkas församlingssal. 

Frände.

 · kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 

kyrkan. Busck-Nielsen.

Fr 9.3
 · kl. 10–11.30 Humlans familje-

klubb i Hörnan, Högbergsga-

tan 10. Ollberg.

 · kl. 12–13.30 Veckolunch:  

Johannessalen, Högbergsga-

tan 10 D 2 vån. Vi bjuder på 

veckolunch. Frivillig avgift till 

Kyrkans Utlandshjälp.

Lö 10.3
 · kl. 17 Tongivningstillfälle i 

Berghällsgården, Suonioga-

tan 7. 

Sö 11.3 tredje söndagen i fastan
 · kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 

kyrka.

 · kl. 12 Högmässa i Johannes-

kyrkan.

 · kl. 15 Nattvardsgudstjänst i 

Folkhälsans seniorhus.

Må 12.3
 · kl. 10–11.30 Tomas familjeträff 

i Tomas kyrkas dagklubbsut-

rymme, Rönnvägen 16. Ingång 

från gården. Frände. 

 · kl. 10–12 Café Kardemumma: 

S:t Jacobs kyrka. Salenius.

 · kl. 18 Bibel, tro och tvivel i 

Tomas kyrka. Kontaktperson 

Kisa Korkman, kisa.korkman@

gmail.com eller Frände.



Ti 13.3
 · kl. 12 Lunchmusik i Gamla 

kyrkan.

 · kl. 13 Träffpunkt för seniorer 

och daglediga i Johannessalen, 

Högbergsgatan 10 D 2 vån. 

Ahonen.

On 14.3
 · kl. 10–11.30 Familjeträff i S:t 

Jacob, Kvarnbergsbrinken 1. 

Lökström.

 · kl. 15–16.30 Diakoniträff i S:t 

Jacobs kyrka. Salenius.

 · kl. 15–16.30 Mariakretsen i 

Tomas kyrkas församlingssal. 

Frände.

 · kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 

kyrkan. Busck-Nielsen.

To 15.3
 · kl. 14 Psalmforum i Berghälls-

gården.

 · kl. 19–21 Regnbågscafé i Hör-

nan i Högbergsgården. Ray.

Fr 16.3 
 · kl. 10–11.30 Humlans familje-

klubb i Hörnan, Högbergsga-

tan 10. Ollberg.

 · kl. 12–13.30 Veckolunch:  

Johannessalen, Högbergsga-

tan 10 D 2 vån. Vi bjuder på 

veckolunch. Frivillig avgift till 

Kyrkans Utlandshjälp.

Lö 17.3
 · kl. 16 Kaffekonsert till förmån 

för insamlingen Gemensamt 

ansvar i S:t Jacob. Barnkören 

medverkar. Lotteri.

Sö 18.3 fjärde söndagen i fastan
 · kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 

kyrka.

 · kl. 12 Högmässa i Johannes-

kyrkan.

 · kl. 18 Kvällsmässa i Tomas 

kyrka.

Må 19.3
 · kl. 10–11.30 Tomas familjeträff 

i Tomas kyrkas dagklubbsut-

rymme, Rönnvägen 16. Ingång 

från gården. Frände. 

 · kl. 11–12.30 Cellträff: Andliga 

samtal och förbön i S:t Jacobs 

kyrka.

 · kl. 15 Diakonikretsen i Hög-

bergsgården, Högbergsgatan 

10 D 2 vån. 

Ti 20.3
 · kl. 12 Lunchmusik i Gamla 

kyrkan.

 · kl. 13 Träffpunkt för seniorer 

och daglediga i Johannessalen, 

Högbergsgatan 10 D 2 vån. 

Ahonen.

 · kl. 18 Andakt i De gamlas hus, 

Norrsvängen 1-3. Ahonen, 

Anhild Träskman, Solveig 

Oldenburg.

On 21.3
 · kl. 10–11.30 Familjeträff i S:t 

Jacob, Kvarnbergsbrinken 1. 

Lökström.

 · kl. 13 Månadssamling med 

lunch i Johannessalen, Hög-

bergsgatan 10 D 2 vån.

 · kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 

kyrkan. Busck-Nielsen.

Fr 23.3
 · kl. 10–11.30 Humlans familje-

klubb i Hörnan, Högbergsga-

tan 10. Ollberg.

 · kl. 12–13.30 Veckolunch:  

Johannessalen, Högbergsga-

tan 10 D 2 vån. Vi bjuder på 

veckolunch. Frivillig avgift till 

Kyrkans Utlandshjälp.

Lö 24.3
 · kl. 10–16 Påskpyssel i S:t Jacob.

 · kl. 17 Tongivningstillfälle i 

Berghällsgården, Suonioga-

tan 7.

Sö 25.3 Marie bebådelsedag
 · kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 

kyrka.

 · kl. 12 Högmässa med konfir-

mation i Johanneskyrkan.

Må 26.3
 · kl. 10–11.30 Tomas familjeträff 

i Tomas kyrkas dagklubbsut-

rymme, Rönnvägen 16. Ingång 

från gården. Frände. 

 · kl. 10–12 Café Kardemumma i 

S:t Jacobs kyrka. Salenius.

Ti 27.3
 · kl. 12 Lunchmusik i Gamla 

kyrkan.

 · kl. 13 Träffpunkt för seniorer 

och daglediga i Johannessalen, 

Högbergsgatan 10 D 2 vån. 

Ahonen.

On 28.3
 · kl. 10–11.30 Familjeträff i S:t 

Jacob, Kvarnbergsbrinken 1. 

Lökström.

 · kl. 14 Samtalsgruppen 

Sjötorpet i Konfirmandsalen, 

Högbergsgatan 10 D 2 vån. 

Ollberg.

 · kl. 15–16.30 Diakoniträff i S:t 

Jacobs kyrka. Salenius.

 · kl. 15–16.30 Mariakretsen i 

Tomas kyrkas församlingssal. 

Frände.

 · kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 

kyrkan. Busck-Nielsen.

To 29.3
 · kl. 19–21 Regnbågscafé i Hör-

nan i Högbergsgården. Ray.

Fr 30.3
 · kl. 10–11.30 Humlans familje-

klubb i Hörnan, Högbergsga-

tan 10. Ollberg.

 · kl. 12–13.30 Veckolunch: 

Johannessalen, Högbergsga-

tan 10 D 2 vån. Vi bjuder på 

veckolunch. Frivillig avgift till 

Kyrkans Utlandshjälp.

APRIL
Sö 1.4 Palmsöndagen
 · kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 

kyrka.

 · kl. 10 Högmässa i Tomas kyrka.

 · kl. 12 Högmässa i Johannes-

kyrkan. 

Församlingen förbehåller sig rätten  
till ändringar i programmen.  
Om förändringar meddelas  i Kyrk- 
pressen och på församlingens hemsidor  
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes.
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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
Busck-Nielsen Mikael (09) 2340 7747,  
050 4128 118
Lindblom Mårten (går i pension 1.2.2012)  
(09) 2340 7727, 050 5601 043
Lindström Fred (09) 2340 7737, 050 3800 846
Ray Tomas (09) 2340 7787, 050 5456 172 
Sundblom-Lindberg Maria (09) 2340 7777,  
050 441 2544
Sundström Jan Erik (går i pension 1.3.2012) 
(09) 2340 7757, 050 3801 873

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

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

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

UNGDOMSARBETSLEDARE
Lindström Lella  
(09) 2340 7706, 050 3800 849

BARNARBETSLEDARE
Lappalainen Nenne  
(09) 2340 7705, 050 4010 390

VAKTMÄSTARE
Ekman Bo, övervaktmästare  
(09) 2340 7769, 050 3087 545
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

Johanneskyrkan (09) 2340 7730
Gamla kyrkan (09) 2340 6128

ADRESSER 
JOHANNES FÖRSAMLING
e-post: johannes.fors@evl.fi
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Kansliet öppet vardagar 10-14
Besöksadress: Högbergsgatan 10 D, 3 vån. 
Postadress: Högbergsgatan 10 A, 3 vån. 00120 HELSINGFORS
 
KYRKOR & FÖRSAMLINGSHEM
Berghälls kyrka Östra prästgatan 2
Gamla kyrkan Lönnrotsgatan 6
Johanneskyrkan Högbergsgatan 12. Hiss för rörelsehämmade.

Johannessalen, Högbergsgatan 10 D, 2 vån. Högbergssalen, Högbergsgatan 10 B, 2 vån. 
Hörnan 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 Kvarnbergsbrinken 1 (Drumsö)
Församlingssalen Kvarnbergsbrinken 

Tomas kyrka Rönnvägen 16 (Mejlans)
Församlingshemmet Rönnvägen 16



Ljusmässa
Nästa gång söndag 4 december kl. 18 i Tomas kyrka.

Mässan fyller ett behov av en meditativ guds-
tjänstform, där stillheten verkligen får stå i cen-
trum. Alla överflödiga syn- och ljudintryck skalas 
bort och resultatet blir en mässa med få ord och 
många levande ljus. Det viktigaste får då i stället 
träda i förgrunden: bibelläsningarna, nattvards-
firandet och den ordlösa bönen. Mässan binds 
ihop av meditativa sånger från Taizé och Iona 
som oftast sjungs flerstämmigt. 

Ljus i vinterkvällen
Vill du mysa till det i den mörka vinterkvällen eller hämta energi 
från ljuset – upplev ljuset i Gamla kyrkans processioner, eller de 
många levande ljusen som täcker golvet i Tomas kyrka? 

Kvällsmässa
Gamla kyrkan onsdagar kl. 18. 

Mässan är en stund av stillhet 
och skönhet i vardagen. Vi sam-
las till en liturgiskt och estetiskt 
genomarbetad gudstjänst med 
flera engagerade lekmän, him-
melsk musik och helig tystnad. 
En mässa med Mässan i cen-
trum och en plats för Mysteriet: 
mötet med den levande Guden. 

Fler förslag till kvälls- och vardagsgudstjänster hittar du på sid 13–18.


