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Oberoende av hur många år man har levat. Alla är vi Gud barn. Den franska förfat-
taren Michel Quoist har sagt att Gud tycker om barn, alla sorters barn. Unga, skrat-
tande, jollrande barn. Gamla, skrynkliga och livserfarna barn. Vi är sist och slutligen 
alla lika inför Gud. Vi är på samma startlinje.

Kyrkans och församlingarnas stora utmaning är att nå de unga familjerna. Men 
av tradition har mycket av församlingarnas verksamhet varit ganska inriktad på 
medelålders och äldre personer. Det är viktigt att församlingarna också i framtiden 
kan erbjuda ett tryggt andligt hem för alla åldrar, inte minst för många äldre män-
niskor. För många har vänkretsen minskat när vännerna flyttat bort eller avlidit. 
Kanske också de egna anhöriga – om man har några – bor geografiskt långt borta 
och man i sitt sociala umgänge är beroende av vänner och bekanta. Då är det bra att 
församlingen kan erbjuda mötesplatser med låg tröskel, dit man får komma utan 
krav och man får vara som den man är. Församlingen består ju av sina medlem-
mar. Den finns till för sina medlemmar. Därför är det viktigt att var och en, ung som 
gammal, hittar en egen plats i sin hemförsamling.

Vi vet från samhällsdebatten att den befolkningsgrupp, som utgörs av seniorer-
na, allt mer ökar i antal. Allt fler pensionärer är aktiva och har en mängd kunskap 
och erfarenhet som borde komma samhället till del. I många länder har man startat 
något man kallar ”tredje ålderns universitet”. Aktiva människor i åldern 50 – 70 år 
har en möjlighet att till andra människor i form av föreläsningar och diskussioner 
förmedla kunskap från sitt eget yrkesområde. Många pensionärs- och seniorgrup-
per fungerar just enligt detta koncept. På så sätt får många människor, som gått in i 
pensionärslivet skede, erfara att man inte är bortglömd och att allt det man känner 

till, kan bli till glädje och nytta för andra.
Kanske vi kunde vända på kursen och se våra seniorer som en 

resurs och inte som en ekonomiskt betungande samhällsbörda. Jag 
hoppas att tröskeln i Johannes församling skall vara låg, också för 
dem som räknar sig till seniorerna. De facto blir vi alla äldre, men 
inte gamla.

Man är så gammal  
som man känner sig

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

Hösten 2012
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MIDDAGSBÖN
Fr.o.m. 1.1 håller Johanneskyrkan öppet varda-
gar kl. 10–15. En kort middagsbön firas dagligen, 
måndag till fredag, kl. 12. Paus hålls under stilla 
veckan och sommarperioden 1.6–31.8. 

KORSVÄGEN
Församlingen uppmärksammar fastetiden genom 
att fira korsvägsandakter enligt allmänkyrklig 
tradition. Korsvägen (Via Dolorosa) är indelad 
i fjorton stationer. Under vandringen går vi från 
station till station, läser texter, sjunger psalmer 
och ber. Följande tisdagar kl. 18: 19.2; 26.2; 5.3; 
12.3; 19.3.

ÖPPET HUS FÖR UNGDOMAR I HÖGBERGSGÅRDEN
11.1 har vi Grand Opening av våra nya ungdomsutrymmen.
Tisdagar: Öppet hus med häng kl. 18–20. Andakt kl. 19:30.
Onsdagar: Öppet hus med häng 14–16:30.
Fredagar: Öppet hus med program 18–20. Andakt kl. 19:30.

JOBBIGT HEMMA?
Maria Sundblom Lindberg är en av Johannes församlings präster 
som är under utbildning i familjeterapi. Hon tar emot enskilda, 
par och familjer för samtal. 

Kontakta maria.sundblom@evl.fi för ytterligare information.

MÅ BRA LÖRDAGAR
För kvinnan. Syster, mamma, mormor, farmor – unna dig själv en lördag av stillhet 
och skönhet, en dag utan måsten. ”Må bra lördag” ordnas två lördagar under våren: 
den 9:e februari och den 13 april. Dagen börjar med morgonmål, med efterföljande 
meditation och andakt. Efter lunchen får man välja vilken del av kroppen som skall få 
det där lilla extra: händer, fötter, ansikte? Hela dagspaketet kostar 20 €. 

Anmäl dig till Nenne Lappalainen (09) 2340 7705, 050 4010 390 eller Barbro 
Ollberg (09)2340 7704, 050 3800 656.

Notiser 
Nyheter för 2013:

Middagsbön i Johanneskyrkan.

Maria Sundblom 
Lindberg.
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VÅRUTFÄRD TILL ESTLAND 
”Gårdarna i Estland” 13–15.5.2013. Närmare uppgifter Päivikki Ahonen,  
tfn (09) 2340 7717 eller paivikki.ahonen@evl.fi.

ÖVRIGA NOTISER:

TAIZÉMÄSSA
Någonting nytt för hösten och som fortsätter på 
våren är Taizémässor i Mariakapellet som finns i 
Högbergsgården (Högbergsgatan 10 D). Mässan 
är en sångens, ljusets och tystnadens mässa och 
ordnas av unga vuxna i församlingen.

UNGA VUXNA I HELSINGFORS
www.facebook.com/UngaVuxnaIHelsingfors
Vad behöver DU en församlingsgemenskap till? Vill du fira nattvard, chilla över en 
tekopp eller ha flytthjälp? På facebooksidan hittas info om verksamhet som kanske 
speciellt intresserar dig som är mellan 18 och 35 år. Dessutom får du här ge uttryck 
för vad din kyrka kan göra för dig och vad du kan göra för din kyrka. Välkommen med!

VECKOLUNCH I HÖGBERGSGÅRDEN
Varje vecka samlas ett 30-tal personer för att 
gemensamt avnjuta en fredagslunch i Högbergs-
gården. Lunchen är öppen för alla och man får ge 
en frivillig avgift. Sponsoreras av Lugnet. Pågår 
utan paus även över jul och nyår.

GEMENSAMT ANSVAR
•	 Postningstalko lö 26.1.2013 kl. 10–16. Högbergsgården, Hög-

bergsgatan 10 E, vån 3. Sopplunch & Kaffe. Välkomna med!
•	 Mission & internationell diakoni/MID-veckorna med 

program på kyrkkaffet 20.1, postningstalko 26.1 och GA-
öppningen 3.2.2013 då Marie Johansson med instrumental-
kvintett medverkar vid programmet.

•	 Ljusstöpning i Tomas lördagen den 2.2 kl. 13–17 (servering 
för de som hjälper till). Ljusen välsignas sedan i gudstjäns-
ten på söndagen 3.2 och säljs till förmån för GA. 

•	 GA-lunch on 10.4.2013, kl. 13–15 i Högbergssalen (Högbergsgatan 10E, vån 2). 
Birgitta Lindell medverkar och ger oss en inblick i insamlingens projekt i Kambodja.

Taizémässa.

Veckolunch i Högbergsgården.
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Barn och  
familjearbete
Familjebrunch i Hörnan  
2.2, 2.3, 6.4 kl. 11–13. För  
mera information kontakta  
maria.sundblom@evl.fi.

Temakvällar i Hörnan  
7.3, mera info kommer senare. 
Nenne Lappalainen.

”Må bra-lördag”  
9.2.2013. Morgonmål, medita-
tion & andakt, lunch, skönhets-
vård (händer, fötter, ansikte). 
20 € för hela dagen. Anmälan 
till nenne.lappalainen@evl.fi,  
050 4010 390 eller barbro.
ollberg@evl.fi, 050 3800 656.

Familjeträff i Hörnan 
Högbergsgatan 10, ingång via 
gården. Fredagar kl. 10–11.30. 
Terminsstart fre 18.1. Barbro 
Ollberg.

Tomas Familjeträff 
Tomas kyrkas dagklubbsut-
rymmen (ingång från gården). 
Rönnvägen 16. Måndagar  
kl. 10–11.30. Terminsstart 21.1. 
Gunvor Frände.

Seniorarbete
Samtalsgruppen i seniorhuset 
följande torsdagar kl.13: 10.1, 
14.2, 14.3, 11.4. 

Träffpunkt för seniorer  
och daglediga 
Högbergsgården, Högbergsga-
tan 10 E, vån 2. Tisdagar  
kl. 13–14.30. Varierande pro-
gram. Terminsstart 15.1.2013. 
Päivikki Ahonen.

Andakter i Drumsö seniorhus 
Norrsvängen 1–3, följande 
tisdagar kl. 18: 15.1, 19.2, 19.3, 
16.4. Päivikki Ahonen. 

Sjötorpet  
följande onsdagar kl. 14: 23.1, 
20.2, 20.3 & 17.4. Barbro 
Ollberg.

Diakoni
Mariakretsen 
Tomas kyrkas församlingssal, 
Rönnvägen 16. Onsdagar kl. 
15–16. Terminsstart 23.1.2013. 
Gunvor Frände.

Diakoniträffen
S:t Jacobs församlingssal. Ons-
dagar kl. 14–15:30. Terminsstart 
16.1. Karin Salenius.

Sorgegrupp 
Sorgen kan ha många ansikten. 
En grupp för alla som på ett 
eller annat sätt bär på sorg. 
Samlas 3 ggr. Startar 22.4. Sista 
anmälningsdatum 5.4. karin.
salenius@evl.fi, 050  3800 867.

Samtalsgruppen  
”Bibel tro & tvivel” 
Tomas kyrkas utrymmen, Rönn-
vägen 16. Följande måndagar: 
11.2, 4.3, 18.3, 8.4, 22.4.  
Gunvor Frände & Kisa Kork-
man, kisa.korkman@gmail.com.

Ungdomsarbete
11.1 har vi Grand Opening av 
våra nya ungdomsutrymmen.

 · Tisdagar: Öppet hus med 
häng kl. 18–20. Andakt  
kl. 19:30

 · Onsdagar: Öppet hus med 
häng kl. 14–16:30

 · Fredagar: Öppet hus med 
program kl. 18–20. Andakt kl. 
19:30

Linda Wahrman & Lella Lind-
ström

Övrig verksamhet
Singelgruppen träffas ca 1 gång 
i månaden för bio, utfärder, 
teaterbesök, sport etc. Anmäl 
dig till mailinglistan: singel-
gruppen@gmail.com.

Veckolunch i Högbergsgården 
Varje fredag kl. 12–13.30 i Hög-
bergsgården, Högbergsgatan 
10 E, vån 2. Frivillig avgift.

Söndagslunch i S:t Jacob  
efter högmässan följande 
söndagar 6.1, 17.3, 5.5. Frivillig 
avgift till FMS & GA.

Café Kardemumma  
(tvåspråkigt café) S:t Jacobs 
utrymmen. Udda veckor kl. 
10. Terminsstart 28.1. Karin 
Salenius.

Regnbågscafé i Hörnan 
Högbergsgatan 10, gatuplanet. 
Torsdagar 24.1, 7.2, 21.2, 7.3, 
21.3, 4.4, 18.4, 2.5 och 16.5 kl. 
19. Kontaktperson Tomas Ray. 

Cellverksamhet  
”Guds närvaro i vår samvaro” 
S:t Jacobs utrymmen jämna 
veckor kl. 11–12. Gertrud Stran-
dén (09) 679 576.

Middagsbön 
Fr.o.m. 1.1 håller Johanneskyr-
kan öppet vardagar kl. 10–15. En 
kort middagsbön firas dagligen, 
måndag till fredag, kl. 12. Paus 
hålls under stilla veckan och 
sommarperioden 1.6–31.8. 

Skriv ditt liv 
Skriv ditt liv fortsätter. För mera 
info: maria.sundblom@evl.fi. 

Info för våren 2013

Fortsätter  
på sid. 18!



Rädslan för att bli  
en hopplös kärring  
eller en karaktärslös 
gubbe med keps  
– tankar om åldrandets framsidor och baksidor



Förutom att få vara med och delta i sam-
hället så tycker både Anders och Susanne 

att det är oerhört viktigt att en utsatt 
människa får behålla integriteten och att 
verkligen bli sedd som en människa med 

en egen personlighet, oavsett ålder.
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Författaren Susanne Ringell och 
skådespelaren Anders Larsson 

bor ganska centralt i Helsingfors. En 
stad som Susanne har växt upp i och 
en stad dit Anders flyttade från Sverige 
för många år sedan. Båda två är ännu 
arbetsverksamma, och som författare/
skådespelare blir man egentligen aldrig 
pensionerad. ”Man kan inte skriva så 
länge man vill, men så länge det är möj-
ligt” säger Susanne.

Blir man någonsin vuxen?
– Att känna sig vuxen och att vara vuxen 
är ju två helt skilda saker. När jag var 
elva år så var min hetaste längtan att bli 
vuxen, säger Susanne. Att äntligen bli fri 
och att få ta del av den spännande vux-
envärlden med alla dess hemligheter. 
Jag tror att jag aldrig kommer att bli så 
vuxen igen som jag kände mig i sexton 
års åldern. Med vuxenhet avses ju ofta 
att vara mogen och ganska fullkomlig … 
men i sådana fall är det ju omöjligt att 
någonsin bli verkligt vuxen. 

Anders säger att de kanske inte är de 
bästa representanterna gällande vuxen-
het. 

– Vi har inte barn och på så vis blir 
man inte tvungen till detta föräldraskap 
som naturligtvis påverkar människor. 
Dessutom så är det eftersträvansvärt i 
konstnärsverksamheten att på något vis 
behålla barnet i sig.

Susanne håller med och tillägger att 
man får kämpa för sin vuxenhet på ett 
annat sätt om man inte har barn. 

– Det blir inte den här organiska 
självklarheten i att man själv blir nästa 
generation, säger hon.

Det ryms mera i ett människoliv  
än vad man tror är möjligt
– När jag fyllde 30 kände jag mig väldigt, 
väldigt gammal. Jag började räkna ner 
redan då. Det var inte en känsla av att ”nu 
kan jag allting”, utan att ”nu försvinner li-
vet”, berättar Anders. Det tror han inte att 
han är ensam om. Den känslan höll i sig 
ett par år och nu när han nyss har krypit 
över 60-strecket så skrattar han och säger 
att det känns väldigt konstigt.

– Det är inte så att jag ännu heller  
tycker att jag kan allting, utan snarare 
att jag inte kan göra allt som jag kunnat 
göra tidigare, och det är alltid lite trå-
kigt, fortsätter han. Jag är rädd att man 
hamnar in i en roll i omvärldens ögon, 
att man blir en gubbe med en keps och 
att det är ens enda karaktärsegenskaper.

Susann påpekar att gubbar brukar 
anses charmiga och trevliga, medan 
gamla gummor ses som kärringar å 
hopplösa …

Susanne berättar att hon hade en 
väldigt jobbig existentiell kris i 40-års 
åldern. Hon var inte deprimerad, utan 
hade snarare en känsla av att hennes liv 
var förbrukat. Hon hade sett och varit 
med om så mycket att hon inte visste 
hur det skulle finnas plats för mera. Hon 
kände sig helt enkelt färdig.

– Men om jag nu tänker på hur 
mycket jag har fått vara med om sedan 
dess: alla möten med människor, alla 
resor, alla böcker jag har skrivit, så för-
står jag ju att det ryms mycket mera i ett 
människoliv än vad man tror är möjligt. 
Jag känner att resten av tiden är en 
extra gåva och därför upplever jag inte 
åldrandet som något förfärligt.
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Det fina i att bli äldre
– Äldre människor har en större rätt att 
vara excentriska. De kan göra och säga 
lite vad de vill utan att hela tiden behöva 
snegla på omvärlden, säger Susanne. 
Hon tycker också att det som kvinna är 
befriande att med åldern frigöras till 
en viss grad från en yttre blick/mäns 
blickar. Det blir en större ”kvinnofrid”.

– Det är en viss frihet samtidigt som 
det är en sorts sorg. Man vill ju inte bli 
osynlig. De flesta människor vill behålla 
någon sorts aura av att vara attraktiv, 
om det sen är kroppsligt eller andligt, 
men som människa. 

För Susannes del har åldern också 
bidragit med att hon inte längre behöver 
ha så bråttom. 

– Trots att jag som äldre kanske 
borde känna att det är först nu det bör-
jar bli bråttom – att nu har jag kanske 
inte så mycket tid kvar- så har jag börjat 
fråga mig själv att vart hade jag egentli-
gen tidigare så bråttom? 

Både Anders och Susanne är över-
ens om att medelåldern har varit den 
tyngsta tiden i deras liv. 

– Men allting är olika i olika åldrar 
och man kämpar med det man har i 
stunden, säger Anders.

Hälsan grundläggande  
för livskvaliteten
Hälsan är naturligtvis A och O för livs-
kvaliteten.

– Hälsa är ju inte enbart beroende 
av ålder, men chansen att man kan råka 
illa ut blir större ju längre man håller på, 
säger Anders. Jag oroar mig för väldigt 
mycket, men just den saken försöker jag 

att inte tänka på desto mera. Slutar man 
att göra saker så förlorar man också 
förmågan att handskas med dem.

Susanne säger att hon därför idag 
gläder sig på ett mera medvetet sätt över 
att ha hälsan i behåll. Också det att få 
vara till nytta och glädje för andra är 
viktigt.  

– Anders mamma som är 92 tycker 
att det är jätteroligt att kunna bjuda 
oss på morgongröt när vi är på besök 
och vi låter henne göra det för att hon 
finner glädje i det. Min pappa som är 82 
kör fortfarande bil för fulla muggar och 
skjutsar folk hit och dit. 

Församlingens roll i seniorarbetet
Johannes församlings seniorverksam-
het har Susanne kommit i kontakt med 
via sin far och hon tycker att utbudet är 
ganska rikt. 

– Jag har sett att pappa har ett jät-
testort utbyte av församlingens luncher, 
kyrkkaffe, utflykter och dylikt. Eftersom 
det gläder min pappa gläder det också 
mig!  

Hon funderar huruvida det finns dy-
lik verksamhet i samhället för seniorer 
som kanske känner sig främmande för 
kyrkan, men tror ändå att församlings-
verksamheten är basen i seniorutbudet 
som finns idag.

– Jag har fått intrycket av att Johannes 
församling försöker vara en öppen cityför-
samling som har låga trösklar och högt till 
tak. Ingen skall känna sig utesluten eller 
behöva vara speciellt helig för att över 
huvudtaget komma till kyrkan eller för att 
få vara med i församlingsverksamheten. 
Det är bra, säger Susanne.
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Församlingsrådet består av 15 indivi-
der med olika förmågor och bak-

grund. Det som de alla har gemensamt 
är strävan efter att Johannes församling 
skall vara en fungerande församling. 

Kyrkoherde Stefan Djupsjöbacka 
är även ordförande i församlingsrådet, 
med Karl Gustav Storgårds som 
Vice ordförande. De övriga personerna 
i rådet är: Rea Anner, Maria Antas, 
Maria Björnberg, Rolf Blauberg, 
Christina Elving-Andersén, Vi-
veca Hagmark, Nina Laakkonen-

Lähteenmäki, Lars Lundsten, Karl 
Gustav Storgårds, Anette Särs, 
Johanna Södö, Anhild Träskman, 
Mårten Wallendahl (utomlands, 
suppleant Carita Lundin) och Fred 
Wilén (suppleant Lisa Enckell). 

Rådet valdes för en fyraårsperiod och 
tillträdde 2011. Nu befinner vi oss alltså 
mitt i rådsperioden. Rådet har som upp-
gift att fatta beslut i ärenden gällande 
den egna församlingen och att bereda 
församlingens ekonomi- och verksam-
hetsplan, samt följa upp dessa.

Församlingsrådet
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Kyrkoherde Stefan Djupsjöbacka på bordsänden. 
Till vänster om Stefan: Barbro Lindberg, Rea 
Anner, Anhild Träskman och längst fram Carita 
Lundin. Till höger om Stefan: Lars Lundsten, 
Lisa Enckell, Anette Särs, och längst fram Maria 
Björnberg-Enckell.

Jag träffade församlingsrådsmedlem-
men Anhild Träskman för att diskutera 
tiden i rådet såhär långt och för att se 
vilka förväntningar eller mål det finns 
för de återstående två åren. 

Anhild är en aktiv församlingsmed-
lem och har suttit i församlingsrådet i 
sex år. På så vis var hon även med vid 
tiden för sammanslagningen av försam-
lingar som blev till Johannes församling. 

– Församlingen söker ännu sin form, 
säger hon. Det var församlingar från 
olika församlingskulturer som skulle 
slås ihop och det kräver naturligtvis sin 
tid. Anhild tycker också att det skulle 
vara viktigt att de församlingsanställda 

och rådsmedlemmarna skulle träffas då 
och då. 

Men vad gör församlingsrådet  
rent konkret?
Anhild berättar att församlingsrådet 
bland annat går igenom beslut när det 
gäller personalfrågor, sköter om anställ-
ning av ny personal, gör upp budget-
förslag och tar del av resursgruppernas 
rapporter. 

Senior och barnversksamheten
För Anhild är seniorverksamheten väl-
digt viktig och hon är även med i resurs-
gruppen för seniorverksamhet, där hon 
mera direkt kan påverka och bidra. 

– Seniorverksamheten än bra, men 
kan bli ännu bättre, säger hon. En 
utmaning i församlingsarbetet är hur 
församlingen skall nå de seniorer som 
kanske inte längre orkar komma ut till 
församlingen för att delta i evenemang. 

 I och med att hon har unga barn-
barn så kommer hon även i kontakt 
med församlingens verksamhet för 
de yngsta och även den tycker hon är 
väldigt viktig. ”Det är viktigt att delta i 
församlingens verksamhet redan i unga 
år så känns det naturligt att komma till 
församlingen även senare”, säger hon.
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Sö 2.12 Första söndagen i advent · kl. 12 Högmässa i Johanneskyrkan. Ahonen, Ray, Johannes kantori, Försam-lingens körer.
Ti 4.12 
 · kl. 10 Adventsutfärd till Malmgård & Pernå kyrka för de seniorer & daglediga som anmält sig. Start från Kiasma kl.10. Utfärdens pris 20 euro. Ahonen. · kl. 18 Vila i adventstid. S:t jacobs kyrkas församlingssal.

On 5.12
 · kl. 15 Diakoni & cellträffens gemen-samma adventsjulfest  med Gertrud Strandén, Eivor Norrbäck, Bo Ekman & Salenius. S:t Jacobs församlingssal.To 6.12 Självständighetsdagen · kl. 11  Tvåspråkig gudstjänst i Drumsö kyrka/Lauttasaaren kirkko. Ahonen, Enlund, Manifestum.  · kl. 12 Riksdagsgudstjänst i Domkyrkan. Djupsjöbacka, Audas.  · kl. 12 Högmässa i Johanneskyrkan. Ray, Sunblom Lindberg, Almqvist.

Lö 8.12
 · kl. 16 Luciamusik i S:t Jacob. Sundblom Lindberg, församlingens barnkörer, Johan Cantell & Henricson. 

Sö 9.12 Andra söndagen i advent · kl. 10 Högmässa i S:t Jacob. Busck-Nielsen, Henricson. · kl. 12 Högmässa i Johanneskyrkan. Lind-ström, Busck-Nielsen, Enlund, Svenska Oratoriekören
 · kl. 15 Gudstjänst i Seniorhuset. Sund-blom Lindberg, Enlund. · kl. 17 Kvällsmässa i Tomas kyrka. Sund-blom Lindberg, Böckerman, orgelelever.Ti 11.12

 · kl. 13 De vackraste julsångerna för Seniorer & daglediga. Högbergsgården 10E. Ahonen.
On 12.12
 · Julmiddag för Johannes församlings pensionärer (anmälda). I Borgå/Gamla Lagmannen, start från Kiasma kl. 11.30, retur cirka 17.30. Kontaktperson Barbro Ollberg (09) 2340 7704.

Advent & jul  i Johannes församling
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Sö 16.12 Tredje söndagen i advent · kl. 12 Högmässa i Johanneskyrkan. Djupsjöbacka, Audas. Löfman, Almqvist, Tomas Vokalensemble. · kl. 16 De vackraste julsånger i S:t Jacob. Ahonen, Henricson, S:t Jacobskören. · kl. 17 Ljusmässa i Tomas kyrka. Audas, Böckerman.
On 19.12
 · kl. 19:30 De vackraste julsånger i Gamla kyrkan. Busck-Nielsen, Böckerman, Enlund.

To 20.12
 · kl. 16 De vackraste julsånger i Seniorhu-set. Djupsjöbacka, Almqvist, Böcker-man.

Sö 23.12 Fjärde söndagen i advent · kl. 12 Högmässa i Johanneskyrkan. Ray, Ahonen, Löfman.
Må 24.12 Julafton  · kl. 12 Julbön i Seniorhuset. Ray, Hen-ricson.
 · kl. 13 Julbön i Tomas kyrka. Ahonen, Almqvist

 · kl. 14 Julbön i S:t Jacob. Audas, Henric-son, S:t Jacobs barnkör. · kl. 14 Julbön i Johanneskyrkan. Ray, Löfman. 
 · kl. 15 Julbön i Gamla kyrkan. Textläs-ning av Lars Svedberg & solosång av Christian Juslin. Ahonen, Enlund. · kl. 23 Mässa i julnatten, Johanneskyr-kan. Busck-Nielsen, Audas, Enlund.

Ti 25.12 Juldagen · kl. 12 Högmässa i Gamla kyrkan. Audas, Enlund.
Ons 26.12 Annandag jul · kl. 12 Högmässa i Johanneskyrkan. Lindström, Ray, Löfman. · kl. 18 De vackraste julsånger i Berghälls kyrka. Busck-Nielsen, Almqvist, Tomas Vokalensemble. Efteråt tar vi farväl av Berghällsgården genom en glöggstund där.

Sö 30.12 Första söndagen efter jul · kl. 12 Högmässa i Johanneskyrkan. Busck-Nielsen, Djupsjöbacka, Almqvist.Ti 1.1.2013 Nyårsdagen · kl. 12 Högmässa i Johanneskyrkan.Sö 6.1 Trettondagen · kl. 10 Högmässa i S:t Jacob. Ahonen, Enlund. Söndagslunch efter högmässan. · kl. 18 Carols i Johannes. Julsångsguds-tjänst enligt anglikansk tradition. Johan-neskyrkan. Ray, Johannes kantori och församlingens körer.

ÖVRIGA  MÄSSOR:
Kvällsmässa kl. 18  i Gamla kyrkan ons 5.12, 12.12, 19.12, 2.1.

Taizémässa to 13.12 kl. 21 i Mariakapellet.

Advent & jul  i Johannes församling
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– Jag har aldrig gått hem härifrån utan 
att det skulle ha varit trevligt, säger Bo-
nita Hufeisen när jag frågar henne om 
evenemanget Träffpunkt för seniorer 
och daglediga.

Bonita Hufeisen jobbade under 
största delen av sitt arbetsverksamma 
liv inom olika församlingar, men nu är 
hon sedan länge tillbaka pensionerad. 
I samband med församlingsarbetet fick 
hon höra talas om träffpunkten, och har 
redan i många år besökt evenemanget 

tillsammans med sin dotter Karin 
Soininen.  Karin blev introducerad till 
detta evenemang via sin mor och är efter 
sin pensionering ett välbekant ansikte 
på tisdagsträffarna.

Det bästa med träffpunkten tycker 
de båda är att man får tillfälle att träffa 
nya människor och sedan utveckla dessa 
kontakter till riktiga vänrelationer. De är 
båda väldigt aktiva inom sina respektive 
församlingar och känner sig på så vis 
väldigt bekväma även på träffpunkten. 

Mor och dotter  
träffas på Träffpunkt

Bildtext: 

ID
A

 STRA
N

D
BERG
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Ett extra positivt inslag är alla resor som 
ordnas och de har tillsammans varit 
med på nästan alla. 

Jag frågar om det finns något speci-
ellt träffpunktstillfälle som de kommer 
extra bra ihåg. De funderar en stund 
men kommer inte på något särskilt, utan 
är överlag nöjda med alla föreläsningar 
som ordnas. Ibland handlar det om 

resor, som denna gång då de har fått se 
bilder från Gotlandresan, andra gånger 
något mera historiskt inriktat. 

– Allt är intressant, säger Karin.
Träffpunkten är ett ypperligt tillfälle 

att även få umgås som mor och dotter. 
– Jag vill gärna vara med på alla träf-

far så länge jag bara kan, säger Bonita 
med glimten i ögat.

Träffpunkten
Träffpunkten startades på 80-talet och dras idag av Päivikki Ahonen, präst 
i Johannes församling. Människors livslängd ökar hela tiden, vilket innebär 
att det kommer en ”tredje ålder” in i bilden, av människor som blir gamla 
egentligen först vid 80–85-års ålder, berättar Päivikki. Församlingen måste då 
vara med och svara på behovet som kommer att finnas – och som delvis finns 
redan idag.

Redan nu finns det många ensamboende, vars vänner kanske har dött, släk-
ten bor utomland och de som helt enkelt inte har någonting att göra. Träff-
punkten är en bra plats för dessa människor att mötas. En plats där det är lätt 
att få nya vänner och knyta kontakter. Evenemanget är främst för seniorer 
och daglediga, av den enkla orsaken att det ordnas varje vecka redan kl. 13.

Teman på träffarna varierar friskt. ”Sylvia Wirén och det nygrundade 
svenska Borgå stift” (Benita Ahlnäs), ”Skördetiden” (Anhild Träskman), 
”Gotlandsresan i ord och bild”, och ”Helsingfors som min hemstad” (Wen-
zel Hagelstam) är några av höstens föreläsningar. Ännu före jul kommer 
deltagarna att få ”Boktips inför julen” (Madeleine Wessman), sjunga ”De 
vackraste julsångerna” och delta i en adventsutfärd. Samma gäng som besö-
ker träffpunkten brukar också vara med på de årliga resorna som ordnas av 
församlingen. Estland, Dalarna och Gotland är de senaste resemålen. 

Träffpunkten har många ”stamgäster” men det är även ett evenemang som 
drar nya människor. Besökarna kommer från hela Helsingforsområdet och 
också från andra församlingar, vilket passar bra med tanke på att Johannes 
församling är en urban centrumförsamling, avslutar Ahonen. 

Vill du hålla ett föredrag på någon Träffpunkt? 
Kontakta: Päivikki Ahonen: (09)2340 7717, 050 3800 807  
eller paivikki.ahonen@evl.fi.
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Karl Gustav Storgårds blev pen-
sionerad från Finlands försvarsmakt 

som 54-åring, men en pensionering 
behöver inte betyda att den personliga 
verksamheten tar slut. Han började ett 
nytt jobb och har många förtroendeupp-
gifter inom kyrkan. 

Karl Gustav, ”Stosse”, viker in via 
Högbergsgården på intervju med mig 
en torsdagseftermiddag, innan han 
drar iväg på följande möten med det 
gemensamma kyrkorådet och kyrkofull-
mäktige. Utöver detta är han också Vice 
Ordförande i församlingsrådet som han 
varit medlem av i sex år sammanlagt. I 
och med dessa förtroendeuppgifter har 
han inte svårt att fylla sin fritid. När han 
inte sitter på möten har han hobbyn 
som att promenera med familjens hund, 
jaga, bygga och musicera.

Pensioneringen från försvarsmakten 
öppnade nya dörrar
Karl Gustav har jobbat inom försvars-
makten nästan hela sitt liv. 

– Det började i och med armén. Jag 
var beväring i Nylands Brigad och när 
tiden tog slut erbjöds jag möjligheten 
att få fortsätta som sommarjobbare. Jag 
nappade på den möjligheten och sen 

tyckte jag det var otroligt intressant, 
samtidigt som jag såg en annan sida 
av vad försvarsmakten har att erbjuda, 
berättar han. 

– Försvarsmakten har ett välorgani-
serat och hierarkiskt system. Det finns 
en stark sammanhållning och lojaliteten 
mot både förmän och arbetskamrater är 
väldigt viktigt säger han.

Pensionerad från armén blev Karl 
Gustav redan vid 54-års ålder. Att bli 
pensionerad vid så unga år är ganska 
annorlunda, så jag ber honom berätta 
lite om detta: 

– Det var konstigt. Inte kan man 
sluta jobba i den åldern. Jag hade helt 
klart för mig att jag inte kan bli på sof-
fan och ligga! 

Efter pensioneringen började han 
därför jobba inom industrin med för-
svars- och säkerhetsfrågor. Detta var 
ungefär samtidigt som han började med 
församlingsarbetet. 

– Jag jobbar så länge det känns roligt 
och meningsfullt, säger han.

Församlingsarbetet
När det gäller församlingsarbetet är det 
viktigt att det finns människor med bred 
kunskap. Karl Gustav har många olika 

Bred erfarenhet behövs 
i församlingsarbetet
– Ett personporträtt med Karl Gustav Storgårds
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erfarenheter i bagaget från tidigare. 
Planering, organisering, personalfrågor, 
fastighetsfrågor och penningfrågor är 
bara några av de områden som han har 
jobbat med förut. Det är kunskaper som 
behövs i kyrkoråd- och kyrkofullmäkti-
geuppdrag.

Den viktigaste uppgiften för försam-
lingsrådet tycker han är att tillsammans 
med församlingens anställda försöka se 
över verksamheten och jobba för att det 
skall finnas något för alla och för alla 
åldrar. Han tar sånggruppen Roströsten 
som exempel: den är öppen för alla som 
tycker om att sjunga, även för de från 
andra församlingar. Att delta i detta eve-
nemang, där tröskeln inte är så hög, kan 

leda till att människorna även söker sig 
till andra områden inom församlings-
verksamheten. 

– Det är inte längre något främmande 
för dem, säger Karl Gustav. 

Framtidsdrömmar
Karl Gustavs framtidsdrömmar är inte 
att resa jorden runt eller att segla över 
Atlanten. Han vill ta det lugnt, göra 
sådant han gillar, vara spontan. Han 
hoppas på att han och de omkring 
honom får vara friska. Som ung drömde 
han inte så mycket, men anser sig hittills 
ha varit lycklig lottad i livet vad gäller 
familj, jobb och arbetskamrater. 

Bildtext: 
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Korsvägen 
Församlingen uppmärksam-
mar fastetiden genom att 
fira korsvägsandakter enligt 
allmänkyrklig tradition. Korsvä-
gen (Via Dolorosa) är indelad 
i fjorton stationer. Under 
vandringen går vi från station 
till station, läser texter, sjunger 
psalmer och ber. Följande 
tisdagar kl. 18: 19.2; 26.2; 5.3; 
12.3; 19.3. 

Högmässor
Högmässor på söndagar
 · S:t Jacob kl. 10
 · Johanneskyrkan kl. 12
 · Tomas kyrka kl. 17

 
Gudstjänster & övriga mässor
 · Kvällsmässa i Gamla kyrkan 
onsdagar kl. 18.

 · Familjemässa I S:t Jacob 3.3 
kl. 16 & i Johanneskyrkan 24.3 
kl. 12. 

 · Nallegudstjänst i Mariaka-
pellet den 15.3 kl. 10. 

 · Taizémässa i Mariakapellet, 
Högbergsgatan 10 D. Följande 
torsdagar 31.1, 28.2, 21.3 och 
18.4 kl. 21. 

 · Gudstjänst i Seniorhuset 13.1, 
10.2 och 10.3. Samtliga kl. 15. 

Musikevenemang
Lunchmusik i Gamla kyrkan 
Varje tisdag kl. 12.  
Start 8.1.2013.

ORGELELEVER  
inleder terminen torsdagen den 
17.1 i Tomas kyrka. För informa-
tion kontakta Anna Maria 
Böckerman (050 3801 869) 
eller Dag-Ulrik Almqvist (050 
3801 874).

Körer
 · S:t Jacobskören  
tisdagar kl. 18.30–20.30. Ter-
minstart v. 3. S:t Jacobkyrkans 
församlingssal. Eva Henricson 
(050 3800 842).

 · Roströsten 
torsdagar kl. 18.30–20.30. 
Terminstart v. 3. Högbergs-
gårdens körsal. Eva Henricson 
(050 3800 842)

 · S:t Jacobs barnkör 
tisdagar kl. 14.45–15.30. Ter-
minstart v. 3. S:t Jacobkyrkans 
församlingssal. Eva Henricson 
(050 3800 842).

 · Kronans barnkör 
torsdagar kl. 14.45–15.30. 
Terminstart v. 3. Eftislokalen 
på Sjötullsgatan 4 B. Eva Hen-
ricson (050 3800 842).

 · aTSo-kören 
onsdagar kl. 18.00

 · Högbergsgårdens körsal, 
Högbergsgatan 10 E. Nils 
Lundberg (050 349 1231).

 · Passionärerna 
torsdagar kl. 10.15. Folkhäl-
sans Seniorhus, Manner-
heimvägen 97. Terminsstart 
24.1. Anna Maria Böckerman 
(050 3801 869) & Dag-Ulrik 
Almqvist (050 3801 874).

 · Tomas vokalensemble tors-
dagar kl. 19.00. Terminstart 
17.1. Tomas kyrka. Dag-Ulrik 
Almqvist (050 3801 874)

 · Johannes gospel 
övar 2 ggr/månad kl. 18. Inga 
förkunskaper behövs, alla 
välkomna! Exakt startda-
tum för terminen meddelas 
senare. Johannessalen, 
Högbergsgatan 10 D. Daniela 
Forsén (daniela.forsen@gmail.
com). 

 

Se Kyrkpressen, HBL & hemsidan 
www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes,  för närmare in-
formation eller förändringar i 
programmet. 

Fortsättning från sid. 5



E-post till medarbetarna fornamn.tillnamn@evl.fi
Pastorskansliet (09) 2340 7700
Fax (09) 2340 7701

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

PRÄSTER
Ahonen Päivikki (09) 2340 7717, 050 3800 807
Audas Emma (09) 2340 7738, 050 577 3995 
Busck-Nielsen Mikael (09) 2340 7747, 050 4128 118
Lindström Fred (09) 2340 7737, 050 3800 846
Ray Tomas (09) 2340 7787, 050 5456 172 
Sundblom-Lindberg Maria (09) 2340 7797,  
050 441 2544

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

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

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

LEDARE FÖR UNGDOMSVERKSAMHET
Lindström Lella (09) 2340 7706, 050 3800 849 
Wahrman Linda (09) 2340 7707

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

VAKTMÄSTARE
Ekman Bo, övervaktmästare (09) 2340 7769, 050 3087 545
Hapuli Hannu, Johanneskyrkan (09) 2340 7741, 050 3574 353
Laurén-Westenius Camilla, värdinna (09) 23407719, 050 3800 829
Snäll Marianne, S:t Jacobs kyrka (09) 2340 7729, 050 3800 836
Strandberg Gun, Tomas kyrka (09) 2340 7759, 050 5733 287
Wikström Willy, Högbergsgården (09) 2340 7749, 050 3800 688

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



Allt är relativt,  
även åldern!
August Strindberg (1849–1912)

Att åldras är som att be-
stiga ett berg. Man blir 
lite andfådd men får en 
mycket bättre utsikt.
Ingrid Bergman (1915–1982)

Bara den som inte accep-
terar sin ålder känner sig 
verkligt gammal.
Lilli Palmer (1914–1986) 

Jag finner stor glädje i 
att tala med de äldre. 
De har tillryggalagt den 
väg vi alla skall gå och 
vet var den är ojämn och 
hård och var den är jämn 
och lätt.
Platon (427 f.Kr–348 f.Kr)

Det enda sättet att leva 
länge är att åldras.
Daniel Francois Esprit Auber  
(1782–1871)

Det finns tre perioder i 
livet: ungdomen, medel-
åldern och ”vad du ser 
pigg ut”.
Nelson Rockfeller (1908–1979).

Det är otroligt vad vår 
syn på åldern växlar med 
åldern.
Carl Erik Soya (1896–1983)

Ingen vis man har 
någonsin önskat att han 
var yngre.
Jonathan Swift (1667–1745)

Livet är bäst när det 
är på nedåtgående. 
Ålderdomen är full av 
glädjeämnen om man 
förstår att ta dem till 
vara. Den bästa tiden är 
kanske sparad till sist. 
Lucius Seneca

Man måste se till att 
man dör ung – så sent 
som möjligt.
Eugene O´Neill.

Om att åldras


