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Det nya numret av J handlar till stor del om missionsarbete. Det behandlar också 
påskens stora helg. Ett tredje tema är församlingens prästkår – de av församlingens 
medarbetare som nu är i tur att bli presenterade.

Missionsarbetet har alltid hört till den kristna kyrkans viktigaste uppgifter. Det 
är ganska naturligt att man gärna berättar vidare de goda nyheter man själv hört. 
Om den kristna tron inneburit en positiv livsförändring vill man ju gärna ge budet 
vidare för att också andra skall gå genom en liknande förändring. Missionen bygger 
också på det faktum att Jesus i sitt testamente till sina efterföljare överlämnade 
uppgiften att gå ut i hela världen och att göra alla folk till lärjungar. Också i vår 
församling försöker vi fullfölja uppmaningen genom att dra vårt strå till stacken i 
missionsarbetet. Längre fram i tidningen kan du läsa mera om vad stödet till mis-
sionsarbetet i praktiken betyder för vår församlings del.

Missionen är ett helhetsbetonat arbete. Det handlar inte bara om predikan, kris-
ten undervisning och evangelisation, utan också om att erbjuda möjligheter till skol-
gång och basundundervisning men också yrkesutbildning. Dessutom har missionen 
alltid satsat på sjuk- och hälsovård. Det har alltid varit en självklarhet att man inte 
predikar för sjuka människor med hungriga magar. Budskapet om förlåtelse och 
kärlek klingar falskt om man inte först lindrar den värsta nöden. I missionsarbetet 
vill man på lång sikt hjälpa människorna att ta hand om sig själva.

Tecken på en levande församling är att den i medmänsklighet ser nöden både 
nära inpå och längre borta. Därför är både diakoni och mission viktiga funktioner 
i en församling. När vi nu i vår församling medvetet arbetar med att bygga upp ett 
nätverk inom frivilligarbetet är missionsarbetet en viktig del. Det är bland annat här 

som våra församlingsmedlemmar behövs. Jag hoppas att den informa-
tion som tidningen J ger om missionsarbetet kan väcka intresse att 

vara med för att stöda vårt missionsarbete. Hur viktigt är det inte 
att missionsarbetet får ett ansikte genom vår församlings egen mis-
sionär och det arbete vi själva konkret stöder!

Guds kärlek genom  
ord och handling

Redaktionsrådet: Dag-Ulrik Almqvist, Lisa Enckell, Tomas Ray och Ida Strandberg  

Foto: Dan Andersson om inte annat nämns.  

Layout: Jaagon Ab Ansvarig utgivare: Stefan Djupsjöbacka
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Att sprida Guds ord till alla världens 
hörn är en fundamental del av 

kristendomen. Därför är också mission 

självklart. Men de mest ingrodda och 
grundläggande sakerna i livet kan bli 
ineffektiva eller till och med destruktiva 
om man inte ifrågasätter dem ibland.

Jag har diskuterat mission med olika 
bekanta med sekulära åsikter. Samtalen 
kan ganska långt sammanfattas i två 
kommentarer.

Den första var inte direkt negativ till 
mission, men ändå lite kritisk. ”Så länge 
det inte går ut på att pressa på andra 
sina åsikter godkänner jag det nog. Alla 
har ju sina opinioner och övertygelser 
och det är klart att man skall få sprida 
dem om man vill. Det farliga är bara då 
det blir som ett korståg, och det är väl 
just om man har dedikerat hela sitt liv 

att det blir så. Därför anser jag att det är 
väldigt viktigt att missionärer inte har 
en alltför framträngande attityd.”

Det är lätt att hålla med. Det är vik-
tigt att missionärer har en vidsynt och 
pragmatisk inställning till sitt jobb. Frå-
gan kompliceras ytterligare i och med 
att det ofta är två helt olika kulturer som 
möter varandra i missionärens vardag. 
Det är missionärens uppgift att anpassa 
sig till den nya kulturen.

Den andra kommentaren är avvisan-
de. ”I princip tycker jag att mission inte 

behövs. Det är som en mindre effektiv 
version av välgörenhet enligt mig. En-
bart välgörenhet blir mera slagkraftigt 
eftersom man då bara fokuserar på att 
hjälpa människor, vilket är det viktiga, 
och inte på att sprida kristendomen. 
Om man har gett pengar till välgörenhet 
vet man också då att pengarna faktiskt 
används på att förbättra människors 
tillstånd. Det känns också obehagligt att 
man pressar på någon sin trosföreställ-
ning. Sist och slutligen handlar det om 
hjärntvätt.”

Vad anser jag själv? Det är alltid en 
utmaning att argumentera med nå-
gon som ser världen på ett annat sätt, 
eftersom det handlar om skilda tros-
föreställningar. Tro är någonting man 
inte kan övertyga en annan om, Jag tror 
på de kristna dygdernas betydelse, och 
står för att de är värda att berättas om 
och utövas. Kärlek, förlåtelse, ödmjuk-
het, icke-våld och att tjäna sina nästa 
är otroligt viktiga värden som också 

Att ta avstånd från att livets innehåll 
är rikedom, makt och stolthet är också 
essentiellt. och varje människa borde få 
höra om det. I en alltmer turbulent och 
våldsam värld blir varje människas inre 
förändring enligt denna moral den enda 
räddningen.

CHRISTOFFER STEFFANSSON
civiltjänstgörare i Johannes församling

Mission – Frälsande  
eller fördärvlig?
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Tomas Ray
För mig betyder uppståndelsen att vi 
har en levande Gud. En Gud som inte 
bara är en historisk person eller 
kommer med en god moral, utan 
en Gud som verkar här och nu. En 
Gud som talar till oss på många 
olika sätt, men kanske starkast i 
högmässan, i ordet både talat och 
sjunget och är själv närvarande i 
nattvarden. En Gud som bryr sig 
om mig och oss alla, i livets olika 
skeden, i vardag och helg, i glädjen 
och i prövningarna. Under påsken får 
vi följa med Jesus, i lidandet, in i döden 
och ut ur graven till det levande livet i vår 
mitt. 

Päivikki Ahonen
Påskens budskap förkunnar oss hur Gud 
var i Kristus och försonade världen med 
sig själv. Våra båda huvudfiender synden 
och döden är nu besegrade: synden på 
långfredagen när Gud tog offret på sig 
och döden, syndens lön, på påskdagen 
när Gud uppväckte Kristus från de döda. 
Den gamla skapelsen som genom syn-
dafallet hade blivit lagd under förgäng-

ligheten, fick uppleva en frigörelsens och 
försoningens dag och komma till den 
frihet som tillhör Guds barns härlighet.

Så återställde Gud sin fallna skapelse 
i Kristus. Därför kan aposteln Paulus 
sammanfatta vår nya verklighet när han 
skriver: ”Ty såsom i Adam alla dör, så 

Påsken, uppståndelsen 
och prästen
Påsken är den äldsta av våra kyrkliga helger och vi firar 
den till minne av Jesu uppståndelse. Men vad betyder 
påsken och uppståndelsen för våra präster personligen?

Tomas Ray
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skall i Kristus alla göras levande”.  Döden 
är övervunnen, ty ”nu har Kristus upp-
stått från de döda som den förste av de 
avlidna. Ty eftersom döden kom genom 
en människa kommer också uppståndel-
sen från de döda genom en människa”.  
Här sås i förgänglighet, sås en jordisk 

kropp, men Gud ger en kropp en 
sådan Han vill och åt varje frö 

dess särskilda kropp, en 
himmelsk kropp.  Vår 

dödliga kropp skall en 
gång få en ny gestalt, 

när Gud uppväcker 
oss från de döda.

Alltså något 
kosmiskt har 
hänt med Kristi 
uppståndelse 
från de döda och 
något kosmiskt 
kommer att 
hända med oss. Vi 

får nu efter Kristi 
fullbordade gärning 

leva och dö som den 
nya tidsålderns barn 

medvetna om att en helt 
ny epok har inträtt, en ny 

början och grund är lagd för 
människans förhållande till Gud. 

Döden kan inte mera råda över oss om vi 
är i Kristus som har övervunnit döden.

Fred Lindström
Vad betyder påsken för mig? Det finns 
två svar på frågan; ett intellektuellt eller 
teologiskt svar, och ett upplevelsemäs-
sigt eller rituellt svar. Och det finns ett 
samband mellan dessa. Teologiskt hand-
lar ju påsken om Kristi uppståndelse och 
är därför Kyrkans största fest. Men det 
blir fest bara i det fall att man faktiskt 
firar den. Mitt påskfirande har i många 
år bestått i att delta i mässan under 
påsknatten. Första gången var faktiskt i 
Gamla kyrkan för 40 år sedan. Mässan 
har också kallats påskvaka, då kyrkfolket 
samlas i kyrkan för att invänta den stora 
händelsen. Mässan börjar kl. 23 och 
pågår till midnatt. Efter mässan hälsar 
man varandra med den urgamla påsk-
hälsningen: ”Kristus är uppstånden!” 
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och ”Ja, han är sannerligen uppstånden!” 
(Att bara artigt önska varandra en ”Glad 
Påsk!” känns alltför futilt.) Sedan firar 
man ännu en pashafest på församlings-
hemmet, innan man trött, men andli-
gen uppbyggd, går hem i vårnatten.

Emma Audas
Jag älskar påsken! Påsken 
betyder att kärleken och 
godheten vinner. Påsken 
betyder allas frihet. Om en 
annan fånge friger mig, så 
är jag ändå inte fri. Men om 
Gud, som inte är fånge under 
någonting (inte ens döden!), 
har befriat mig, så har jag rätten 
att leva fullständigt fri. Inte fri att 
göra andra illa, men fri att alltid 
välja det goda och det kärleksfulla, 
även om det är obekvämt. Fri att vägra 
avund, kärlekslöshet och förtal, även 
om många tyvärr ofta kan gynnas av det 
ekonomiskt eller på jobbet. Fullständig 
frihet är så utmanande. Superhäftigt, 
tycker jag! Och att få dela glädjen till-
sammans i kyrkan … ja, det måste vara 
det vackraste jag vet.

Mikael Busck-Nielsen
När jag var barn firade vi alltid påsk i 
Vörå, där min morfar var kyrkoherde. 
På påskdagen var vi många kusiner som 
samlades i prästgården för en oändlig 
rad av vilda och glada äggjakter, och det 
är en tradition jag har försökt föra vidare. 
Det är egentligen först som lite äldre jag 
har lärt mig att riktigt uppskatta kyrkoår-
ets Tre Heliga Dagar – den tid som börjar 
då vi går in i mörkret under mässan på 
skärtorsdagskvällen, och som leder över 
långfredagens sorg in i ljuset i påsknat-
tens midnattsmässa: Kristus är uppstån-
den! Den här ”övergångsriten” från sorg 
till glädje tror jag många, många borde 

få uppleva och ta till sig. På samma 
sätt som man kan bära julen inom 
sig hela året tror jag att påsken 
kan ha en permanent plats i vårt 
hjärta. Så är det åtminstone för mig. 
Uppståndelsen är inte bara något som 
väntar mig, utan en verklighet varje dag.

Maria Sundblom Lindberg
Varje år får påsken en ny underrubrik för 
mig. Det är det häftiga med evangeliet. 
Att det lever och att nytt och annat 
stiger fram från gång till gång när man 
stiger in i texten. Annat men också andra 
så det är inte alltid hos Jesus som jag 
hittar mig själv och mitt liv. Jag har stått 
i folkhopen och suttit vid korsets fot. Jag 
har svikit och förrått. Jag har blivit för-
låten och många många gånger har jag 

NINA ÖSTERHOLM

Emma Audas



uppstått från det jag trodde var slutet. 
Påsken avslöjar människans sanna natur 
men erbjuder också försoning och fräls-
ning och just den kombinationen tycker 
jag om. Jag förstår också att många 
tycker att påsken är svår, när man tänker 
till kring vad allt betyder. Men man behö-

ver kanske inte förstå allt? Kanske bara 
låta ett tema och en person ge djupet 
och riktningen till årets påsk ...

Stefan Djupsjöbacka 
Påsken är grunden för min kristna tro. 
Utan tron på att Jesus har uppstått från 
det döda, blir kristendomen enbart en 
vacker ceremoni som i bästa fall kan för-
gylla vardagen. Påsken betyder konkret 
att livet är starkare än döden. Godheten 
är starkare än ondskan. Kärleken är star-
kare än hatet. Det kanske inte ser ut så i 
världen just nu. Det kristna hoppet, som 
bygger på att Jesus har stått upp från 
de döda, ger kraft att gå igenom sådant 
som är svårt och som kan verka alltför 
övermäktigt.

IDA STRANDBERG
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5 januari skriver Christine på Face-
book: ”I morgon är det julafton 

här i Etiopien. Och vi har juldag den 7 

i solsken och plus tjugo grader. Det är 

Honom som skapt universum och som 
tog mänsklig gestalt”. 

Christine Björkskog, församling-
ens missionär, har de senaste två åren 
bott och jobbat som specialklasslärare 

Etiopien igen. Landet är välbekant från 
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Utbildning, framtid 
och hopp
– församlingens missionär Christine Björkskog

Christine Björkskog.

Christine Björkskog arbetar på flera etiopiska aktivitetscenter för barn. Många hundra av barnen har 

mist sina föräldrar i AIDS.
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hennes tidigare missions-
uppdrag och när hon be-
sökte Johannes församling 
i höstas (2012) beskrev 
hon resan tillbaka till 
Etiopien ”som att komma 
hem”. Hon besökte vår 
församling också i januari 
2013, då hon var hemma i 
Finland på en kort arbets-
resa.  

Etiopien
Livet på landet i Etiopien 
är hårt och för många är 
varje dag en kamp om 
överlevnad. Befolknings-
ökningen i Etiopien är 
snabb och landet drab-
bas ofta av hungernöd. 
Stadslivet är lite lättare, 
men där är i sin tur stor 
bostadsbrist. Kvinnan har 
en särskild utsatt ställning 
i Etiopien. Våld i hem-

blir bortgifta som väldigt unga, köns-
stympning förekommer fortfarande och 
många kvinnor bär den största arbets-
bördan i familjen. Mödradödligheten är 
bland de högsta i världen. Också AIDS, 
malaria, diarré och tuberkulos är stora 
hälsoproblem och medellivslängden är 
55 år. 

Christines arbete i Etiopien
I Etiopien kommer Christine att att job-
ba i städerna Dessie, Woldiya och Kom-
bolcha. Hon skall där fungera som råd-
givare i projekt kring tre aktivitetscenter 

blivit föräldralösa på grund av AIDS. Till 
aktivitetscentren får barnen komma för 
att lära sig de praktiska färdigheterna 
som behövs i livet, men som inte hinns 
med i skolan. De ritar, slöjdar (både 
trä- och textilslöjd), spelar fotboll, lär sig 
att göra egen mat etcetera. De lär sig att 
ta hand om sig själva likväl som andra. 

förfogande. Christine beskriver centren 
som en plats där de vill förmedla utbild-
ning, framtid och hopp. 

Etiopiska kvinnor dras med mycket ansvar och har en utsatt ställ-

ning. Medellivslängden är 55 år.
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Johannes församling stöder även 
följande missionsprojekt:
Etiopien: Fadderbarnsarbete i Dessie,  
Christine Björkskog

Taiwan: Taiwans lutherska kyrka

Singapore: Arbete bland thailändska 
gästarbetare i Singapore

Tanzania: Dövskolan i Njombe

Intressant om Etiopien:
 · Etiopien, ”kaffets moderland”, är tre gånger 

större än Finland till ytan.

 · De flesta barnen tar sin fars förnamn som 

efternamn. 

 · Etiopisk television har endast 1 kanal.

 · Basfödan kallas ”injera”; ett platt och syr-

ligt bröd som man använder för att skopa 

upp röror av grönsaker, linser eller kött. 

 · En traditionell etiopisk bostad är en rund 

hydda med toppigt tak, flätat grenverk som 

väggar och kodynga eller lera. Ofta kan det 

bo tre eller fyra generationer under samma 

tak och uppfostran av barnen är hela 

släktens ansvar.

 · Många etiopier säger sig härstamma från 

kung Salomon samt att Noahs ark slutligen 

strandade i heliga staden Aksum, som 

tidigare har varit Etiopiens huvudstad.

 · Förutom 5 år under Italienskt styre har 

Etiopien aldrig koloniserats.

 · Tidigare regerades Etiopien enbart av kvin-

nor. En legend berättar om att Aleksander 

den Store stannade vid Etiopiens gräns på 

grund av rädslan av att bli besegrad av en 

kvinna.

 · Finska Missionssällskapets etiopiska 

samarbetspartner är den växande Mekane 

Yesuskyrkan. Utöver församlingsarbete 

erbjuder kyrkan hälsovårdstjänster och 

försöker förbättra utbildningsnivån i landet.

 · I Helsingfors  finns bl.a. den etiopiska 

restaurangen; Kuningatar Saba (Meche-

lingatan 8).

Källor:
http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Etiopien/
Religion

http://lifestyle.iloveindia.com/lounge/facts-about-ethio-
pia-10184.html 

http://www.suomenlahetysseura.fi/ls_se/www/lahetys-
seura/hem/vart_arbete/lander/missionsarbete_i_etio-
pien/

Ungdomarnas fadderbarn
8.3 hade Johannes församlingars ungdo-
mar chansen att skypa med Christine och 
sitt fadderbarn i staden Dessie. Fadder-
barnet heter Seid Mohammed As-
sefa 17 år. Han går i tionde klassen i en 
engelskspråkig skola. Hans favoritämne 
är engelska och han planerar att bli läkare. 
På fritiden tycker han om att spela basket-
boll. ”Jag skall alltid komma ihåg er vän-
lighet. Gud har givit er för mig”, skriver 
Seid. Pengar för fadderbarnverksamheten 
brukar Johannes ungdomar bära upp vid 

gudstjänsterna på Lekholmen. 
IDA S. 

Fadderbarnsprojektet vill ge de mest 

utsatta barnen en möjlighet till att få gå i 

skola, eftersom en utbildning ger barnen 

en förutsättning för att klara sig i livet. 

Det är möjligt att bli fadder för enskilda 

barn eller en grupp med fadderbarn, 

men man kan också bli fadder för ett av 

dessa tre aktivitetscenter som Christine 

jobbar med att utveckla. Här finns mera 

information om detta: www.mission.fi/

fadderbarn se även www.finskamissions-

sallskapet.fi/donera 

Här kan du följa Christine på Facebook: 

www.facebook.com/pages/Christine-i-

Etiopien/141495486005877
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Utjämningen 2013 – kampen 
mot människohandel

Många tror att 
slavhandel enbart 

är något som vi läser 
om i våra historieböcker 
i skolan, men faktum 
är att det även idag 
förekommer slavhan-
del i olika former. I 
FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna 
står det att alla män-
niskor har rätt till ett 
fritt liv; rätt till frihet 
och trygghet. Slaveri och omänskliga 
behandlingar förbjuds – men ändå är de 
förekommande.

-
ner genom bland annat Thailand, Laos, 
Kambodja och Vietnam, är människo-
handeln ett faktum. Laos och Kambodja 
är två av världens fattigaste länder och 
bristen på utbildning är stor, vilket leder 
till att lyckan söks på annat håll, ibland 
till vilket pris som helst. Prostitution, 

är vad som möter många av de lycksö-
kande när de försöker korsa gränsen till 
Thailand. Majoriteten av de som försö-

En ond cirkel
Thailand har en lag som förbjuder män-
niskohandel. När offren påträffas blir 

de utvisade ur landet. 
Offren för människo-
handeln saknar rese-
dokument och pengar 
för att ta sig tillbaka till 
sina hemländer och vid 
landsgränserna möts de 
ofta av människohand-
lare. Det blir svårt att ta 
sig ur den onda cirkeln.

Finska Missionssäll-
skapet samarbetar med 

International) som bekämpar människo-
handel i Thailand. AAT erbjuder offren 
hälsovård och psykologiskt stöd samt hjäl-
per dem att ta sig tillbaka till hemlandet 
och att på nytt integreras i samhället.

Ge kvinnan ett egenvärde,  
ett yrke och en framtid
Utjämningen 2013 har fokus på kvin-
nan: barn till friska och utbildade kvin-
nor har en större chans till att bli friska 
och välutbildade samhällsmedborgare. 
Fattigdom föder människohandel, 
men det går att minska på fattigdomen 
genom att förbättra kvinnornas liv. Läs 

Mera info om Finska Missionssäll-
-

IDA S.

Människohandel i Mekong-området
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Du har ett uppdrag!
Missionsfest i Helsingfors sommaren 2013

I år blir det en tvåspråkig missions-
fest i Helsingfors. Datumet för detta 

spännande evenemang som tar plats vid 
Mässcentret i Böle är 7–9 juni. Ingen för-
handsanmälan behövs utan det är bara 
att ”droppa in” när man känner för det. 
De finlandssvenska värdförsamlingarna 
är Johannes församling, Petrus försam-
ling och Matteus församling. 

Orsaken till att en missionsfest ordnas 
är så att människor runtom i Borgå 
stift skall få träffas – både gamla och 
nya bekanta. Jag träffade några av de 
anställda vid Finska Missionssällskapets 
svenska sektion och de sade att det även 
är viktigt för dem att få träffa de männis-
kor som bidrar med understöd, samt att 

försöka hitta nya understödare. ”Det är 
dessutom roligt att få träffa de missionä-
rer som råkar vara på hemmaplan och att 
få ta del av deras erfarenheter”. 

Program
Detta är en fest som lämpar sig för alla– 
ja, även för familjer! Det finns program 
för de yngsta och de äldsta, samt alla 
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där emellan. Programmet kommer att 
vara varierande. Bland annat kommer det 
gäster från Etiopien och på lördagskväl-
len ordnas en mångkulturell mässa. Då vi 
får ta del bland annat av musik från olika 
kulturer. På fredagskvällen ordnas en 
gospelfest med gruppen Higher Ground. 
Vi får också ta del av missionärers berät-
telser och hälsningar. Under dagarna 
ordnas bibelläsning, sång och musik. 
Barnen kan hoppa i hoppslott, lyssna på 
Brevduvans berättelse (Nenne Lappa-
lainen), delta i Skojiga toner med Sussi 
& Rebecca, pyssla med ditt och datt och 
delta i Nallekyrkan (Maria Sundblom 
Lindberg). Barnpassning ordnas fredag 
och lördag kväll. Det är naturligtvis fritt 
fram att delta i programmet på den fin-
ska sidan också. Det är bara att välja och 
vraka bland programmen.

Tidigare år har deltagarantalet på 
svenskt håll varit mellan 400 och 800 
personer. I år blir evenemanget ännu 
större eftersom de finska deltagarna går 

upp till omkring 5 000 personer. I Mäss-
centret finns det två svenska träffpunk-
ter: Ballroom, för vuxna och Vinterträd-
gård för barn. 

Vill du vara med på ett hörn?
Carre Lönnqvist, koordinator för barn- 
och ungdomsverksamhet vid Finska Mis-
sionssällskapet, säger att det även finns 
utrymme för frivilligarbete. 

– Vi behöver bland annat hjälpledare 
vid barnprogrammen och någon som 
kan leda festdeltagarna rätt i den stora 
mässhallen.

Det behövs även ledsagare vid tågsta-
tionen i Böle (evt. även vid en träffpunkt 
i centrum) som hjälper folk att hitta till 
Mässcentret. Spårvagn 7 eller 9 stannar 
precis utanför ingången. Böle tågstation 
ligger alldeles intill.

Vill du ha ett uppdrag? Kontakta to-
mas.ray@evl.fi eller nenne.lappalainen@
evl.fi.

IDA S.
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Ida Wikström, hemma från Pedersöre, 
är med i planeringsgruppen för Johan-

nes församlings taizémässor. Mässorna 
ordnas och planeras av unga vuxna i Hel-
singfors men är till för alla som vill delta i 
en anspråkslös, stämningsfull mässa med 
mycket sång och lite prat. 

Ida studerar på Konstindustriella 
Högskolan, eller ”Högskolan för konst, 
design och arkitektur vid Aalto-Univer-

-
mer om att bli barnboksförfattare och il-
lustratör. Hon simmar och löper mellan 
studierna och sitt jobb som frilansande 

på hennes violin eller cello. Sina egna 
stämband tränar hon regelbundet i 
kören His Master’s Noise. 

– En vanlig söndagsmorgon försöker 
jag sova länge, men länge blir oftast rätt 
kort eftersom min man är väldigt mor-
gonpigg, säger hon och skrattar.

Hon kom i kontakt med planerings-
gruppen för taizémässorna via sin 
gymnasiekompis – och präst i Johannes 
församling – Emma Audas. 

– Grundtanken i Taizé är fantastisk: 
gemenskap över samfundsgränserna … 
på något sätt tar det fram grundtanken 
inom kristendomen, att vi alla är lika 
inför Gud och att vi alla är varandras 
nästa, säger hon. 

Vad händer på en taizémässa i Maria-
kapellet?

– Taizémässan är väldigt anspråkslös. 

det nämligen en egen uppsättning av 
sånger. Konceptet saknar predikan och 
har några minuters tystnad istället. Det 
gör att fokuset lyfts bort från prästen 
och istället får deltagaren en möjlighet 
till en personlig kontakt med Gud, som 
en superenkel meditation, förklarar 
Ida. Det är okej att under tystnaden gå 
omkring i rummet, lägga sig ner. 

Mässan avslutas med nattvard, lju-
ständning och sång. Efteråt får de som 
vill samlas på en testund i Hörnan.

Tjänandets gåva
Att få vara med och planera samt 
genomföra denna mässa har öppnat en 
helt ny dimension för Ida. Med en pappa 
som kyrkoherde har hon hela livet varit 
involverad i olika kristna sammanhang 
och haft många olika uppgifter. 

– Jag har en Marta-personlighet 
säger hon, och hänvisar till systrarna 
Marta och Maria i Luk. 10. 

Att göra praktiska saker är hennes 
styrka, tjänandets gåva. 

– Men mitt liv som kristen blev i ett 
tidigt skede väldigt prestationsinriktat. 
Tjänandet började handla mer om vad 
jag själv klarar av och kan visa upp än 
om i hur stor utsträckning jag verkligen 
hjälper till i min församling med det jag 
gör. Jag agerade söndagsskolledare samt 
försångare och hade övriga uppgifter 
med nyckelposition, till den månen att 
allt detta med att ”vi behövs i försam-

Tjänandets gåva
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lingen”, ”du har en uppgift” började 
kännas tvångsmässigt. 

Nu har hon insett att det går att tjäna 
på så många olika vis.

I och med taizémässorna har Ida fått 
se en helt ny sida av vad det kan betyda 
att hjälpa till. Arrangörernas uppgifter 
är nämligen väldigt anspråkslösa. Hon 
berättar att det kan handla om att baka 
nattvardsbrödet, läsa en text, dela ut 
sånghäften och programblad. 

– Fokuset ligger inte på att du skall 
ställa dig upp och göra någonting, foku-
set är inte på dig - utan på Gud, på den 
text vi läser och på den bön vi ber. 

Hon beskriver sitt deltagande i taizé-
mässorna som en ”aha-upplevelse”. 

– Det var så skönt för mig att inse att 
”wow!” – så här kan det vara att vara 
kristen och församlingsaktiv. Man behö-
ver inte vara cool och stå inför försam-
lingen och göra något som man kanske 
är nervös inför. 

Hon säger att även om det rör sig om 
enkla småsaker så kan det vara just de 
som ger en desto mer. Själv tänker jag: 
det här är en gudstjänstform för den 
som är trött på ord och prestation. En 
oas också för oss unga som söker vår 
plats och vår andlighet.

IDA S.

Vårens taizémässor firas 21.3 & 18.4 kl. 20.30 i 
Mariakapellet, Högbergsgatan 10 D, 2 vån.

På taizémässan är det till och med okej att slumra till under tystnaden, det finns inga måsten. Delta-

garna sitter på kuddar på golvet eller på några stolar längst bak, säger Ida Wikström.
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Sö 24.3 Palmsöndagen
Kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 
kyrka. Ahonen, Enlund.

Kl. 12 Familjemässa i Johan-
neskyrkan. Ray, Sundblom 
Lindberg, Böckerman, Henric-
son, Kronans barnkör.

Kl. 17 Kvällsmässa i Tomas 
kyrka. Ray, Böckerman. 

Må 25.3
Kl. 19 Passionsandakt i S:t 
Jacobs kyrka. Ahonen, Löfman. 
Emma Klingenberg solosång.

Ti 26.3
Kl. 17 Mässa i Lesche hemmet. 
Lindström, Ollberg, Enlund

Kl. 19 Passionsandakt i S:t 
Jacobs kyrka. Ahonen, Löfman. 
S:t Jacobskören, dir. Henricson.

On 27.3 Dymmelonsdag
Kl. 19 Passionsandakt i S:t 
Jacobs kyrka. Ahonen, Löfman. 
Nina Broms Löfman solosång.

To 28.3 Skärtorsdag
Kl. 14 Mässa i Hedvig Sofia 
hemmet. Sundblom Lindberg, 
Löfman.

Kl. 14.30 Mässa i Munksnäs-
hemmet. Lindström, Böcker-
man.

Kl. 15 Mässa i Seniorhuset. 
Djupsjöbacka, Almqvist.

Kl. 18 Mässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Böckerman, 
Enlund, Passionärerna.

Kl. 19 Mässa i S:t Jacob. Aho-
nen, Henricson. Päivi Kärkäs, 
oboe.

Kl. 19 Mässa i Tomas kyrka. 
Ray, Almqvist.

Fre 29.3 Långfredag
Kl. 10 Gudstjänst i S:t Jacob. 
Ahonen, Enlund, Henricson.

Kl. 12 Gudstjänst i Johannes-
kyrkan. Busck-Nielsen, Johan-
nes kantori.

Kl. 15 Andakt vid Jesu döds-
stund i Tomas kyrka. Ray, 
Almqvist, Böckerman.

Via Crucis –  Finlands största 
påskevenemang ordnas i år 
igen på långfredagen den 29 
mars i Helsingfors centrum. 
Evenemanget går på finska.

30.3 Påskafton
Kl. 23 Mässa i påsknatten. 
Johanneskyrkan. Busck-Niel-
sen, Almqvist, Enlund, Tomas 
Vokalensemble. Pashafest 
efter mässan i Högbergssalen, 
trappa E. 

31.3 Påskdagen
Kl. 12 Högmässa i Johan-
neskyrkan. Djupsjöbacka, 
Sundblom Lindberg, Johannes 
kantori, församlingens körer.

1.4 Annandag påsk
Kl. 12 Högmässa i Johannes-
kyrkan. Sundblom Lindberg, 
Ray, Almqvist.

Påsken i Johannes församling
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Högmässor
Söndagar: 
Kl. 10 S:t Jacobs kyrka. Sista för 
våren 26.5 med paus över som-
maren. Start igen 18.8.2013. 
Kl. 12 Johanneskyrkan. Fortsät-
ter som vanligt över sommaren. 
Kl. 17 Kvällsmässa i Tomas 
kyrka. Sista för våren 26.5 med 
paus över sommaren. Start igen 
1.9.2013.

Gudstjänster och 
övriga mässor
Kristi himmelfärdsdag to 9.5 
kl. 12 högmässa i Johannes-
kyrkan.

Pingstdagen sö 19.5 kl. 10 två-
språkig gudstjänst tillsammans 
med Lauttasaaren kirkko i S:t 
Jacobs kyrka. Kl. 12 Högmässa i 
Johanneskyrkan.

Konfirmationsmässa 
Lekholmen 1: 18.8, Lekholmen 
2: 1.9. Johanneskyrkan kl. 12.

Familjemässa Palmsöndagen, 
kl. 12 i Johanneskyrkan. Sund-
blom Lindberg & Henricson.

Nallegudstjänst i Mariakapellet 
12.4 kl. 10.

Taizémässa i Mariakapellet 
18.4 kl. 20.30.

Kvällsmässa i Gamla kyrkan på 
onsdagar kl. 18. Sista för våren 
den 29.5. Fortsätter igen on 4.9.

Mässa i Folkhälsans seniorhus 
28.3, 7.4 och 5.5 kl. 15. 

Middagsbön firas i Johan-
neskyrkan vardagar kl. 12. Paus 
under stilla veckan och som-
marperioden 1.6–31.8.

Andakt i Drumsö seniorhus 
Norrsvängen 1–3, sista träffen 
för våren 16.4 kl. 18. Ahonen.

Läger
Konfirmationsläger  
på Lekholmen: Lekis 1: 3–11.6, 
Lekis 2: 12–20.6. 

Övernattningsläger för åk 3–6  
på Lekholmen den 15–19.6.2013. 
Lägret kostar 80 € och anmälan 
görs under v. 12 (18–24.3) till 
linda.gammals@evl.fi.

Dagsläger i Humlans (cen-
trum) & S:t Jacobs (Drumsö) 
eftis. För barn i åk 1 & 2. Läger-
dagarna är 3–7.6, 10–14.6 och 
17–20.6. Pris: 1v/80€, 2v/100€, 
3v/120€. Anmälningsblankett 
finns att få från eftisarna från 
och med v. 10. Sista anmäl-
ningsdatum är den 30.4. 

Semesterläger för pensionärer 
och daglediga. 24.6–1.7 på 
Labbnäs. För närmare informa-
tion och anmälan, kontakta 
barbro.ollberg@evl.fi/ 
050 3800 656.

Lekholmen församlingarnas 
sommarholme för ungdomarna. 
Säsongen startar den 3.6, då 
även församlingens ung-
domsverksamhet flyttar ut till 
holmen, och slutar 11.8. Mera 
info på lekholmen.wordpress.
com eller i Lekholmshäftet som 
kommer ut lite senare i vår.

Luncher och  
caféverksamhet
Veckolunch fredagar i Hög-
bergssalen kl. 12.15–13.30, 
Högbergsgatan 10 E, 2 vån. 
Sista lunchen före sommarupp-
ehåll den 31.5. Fortsätter igen 

vid månadsskiftet augusti-
september. Frivillig avgift. 

Familjebrunch i Hörnan 6.4. 
Sundblom Lindberg.

Söndagslunch i S:t Jacob 5.5 ef-
ter Högmässan kl. 10. Ahonen.

Regnbågscafé för HBT-män-
niskor och andra intresserade. 
Samarbete med Regnbågsan-
kan rf. Samtliga träffar kl. 19 i 
Hörnan, Högbergsgatan 10, ga-
tuplanet. Ray. Följande torsda-
gar: 4.4 gästar skådespelaren 
Simon Häger, 18.4, 2.5, 16.5.

Café Kardemumma tvåspråkigt 
café i S:t Jacobs kyrkas utrym-
men. Udda veckor kl. 10. Sista 
för våren 20.5. Karin Salenius.

Sommarcafée i S:t Jacobs kyrka  
onsdagar kl. 14, med start 5.6. 
Sista för sommaren den 14.8. I 
Hörnan, Högbergsgatan 10, ga-
tuplanet måndagar 24.6–12.8, 
kl. 13–15.

Seniorarbete
Träffpunkt för seniorer & 
daglediga tisdagar kl. 13. Högbergs-
gatan 10 E, 2 vån. Varierande 
program. Sista träffpunkten för 
våren den 7.5. Ahonen.

Samtalsgruppen i seniorhuset   
Sista träffen för våren 11.4 kl. 13. 
Djupsjöbacka.

Sjötorpet Högbergsgatan 10 E,  
2 vån. Sista träffen för våren 
24.4 kl. 14. Ollberg.

Cellverksamhet ”Guds närvaro 
i vår samvaro” S:t Jacobs kyr-
kas utrymmen. Jämna veckor. 
Kl. 11–12. Sista för våren 29.4. 
Gertrud Strandén, tfn (09) 679 
576. 

Våren & sommaren 2013
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Diakoni
Mariakretsen Tomas kyrkas 
församlingssal, Rönnvägen 16. 
Onsdagar kl. 15–16. Sista för 
våren 8.5. Frände.

Diakoniträffen S:t Jacobs 
församlingssal. Onsdagar  
kl. 14–15:30. Sista för våren 8.5. 
Salenius.

Samtalsgruppen ”Bibel tro & 
tvivel” Tomas kyrkas utrym-
men, Rönnvägen 16. Följande 
måndagar: 8.4, 22.4 (sista för 
våren). Gunvor Frände & Kisa 
Korkman, kisa.korkman@gmail.
com.

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

Familjegrupper
Familjeträff i Hörnan fredagar 
kl. 10–11.30. Högbergsgatan 
10, ingång via gården. Sista för 
våren 31.5. Ollberg.

Tomas familjeträff måndagar 
kl. 10–11.30. Tomas kyrkas dag-
klubbsutrymmen. Rönnvägen 
16. Sista för våren 6.5. Frände.

Körer
S:t Jacobskören tisdagar  
kl. 18.30–20.30. Sista för 
terminen v. 21. S:t Jacobkyrkans 
församlingssal. Eva Henricson, 
050 3800 842.

Roströsten torsdagar  
kl. 18.30–20.30. Sista för  
terminen v. 21. Högbergsgår-
dens körsal. Eva Henricson, 
050 3800 842.

S:t Jacobs barnkör tisdagar kl. 
14.45–15.30. Sista för terminen 
v. 21. S:t Jacobkyrkans försam-

lingssal. Eva Henricson, 050 
3800 842.

Kronans barnkör torsdagar kl. 
14.45–15.30. Sista för terminen 
v. 21. Eftislokalen på Sjötulls-
gatan 4 B. Eva Henricson, 050 
3800 842.

aTSo-kören övar onsdagar kl. 
18. Högbergsgårdens körsal, 
Högbergsgatan 10 E. Nils Lund-
berg, 050 349 1231.

Passionärerna torsdagar kl. 
10.15. Folkhälsans Senior-
hus, Mannerheimvägen 97. 
Terminsstart 24.1. Anna Maria 
Böckerman, 050 3801 869 & 
Dag-Ulrik Almqvist, 050 3801 
874.

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

Johannes gospel 21.4 medver-
kar vi i en Tomasmässa, 10.5 
övar och sjunger vi med Jacob 
Gospel från Jakobstad. daniela.
forsen@gmail.com. 

Övriga evenemang
Missionsfest i Helsingfors, 
Mässcentrum i Böle, 7–9.6.

”Må bra lördag” 13.4. För alla 
kvinnor. Mera info kommer 
senare. Lappalainen & Ollberg.

Öppet hus i ungdomsutrym-
mena 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. Sista för våren 
v. 22 med paus över sommaren. 
Stängt fre 31.5. Wahrman & 
Lindström. 

Lunchmusik i Gamla kyrkan 
kl. 12. Hela sommaren. Enlund.

Parkfest 22.5 kl. 15–18 vid 
Johanneskyrkan. Kom och 
spendera eftermiddagen i 

trevlig samvaro, med mat och 
program.

Gemensamt Ansvar lunch 
onsdagen den 
10 april kl. 13–15 
i Högbergssalen, 
Högbergsgatan 
10 E, 2 vån. 
Meny: pannbiff, 
potatis, sallad, kaffe och kaka. 
Pris 10 € som går oavkortat till 
insamlingen. Program: Diako-
nissan Birgitta Lindell (Kyrkslätt 
församling) berättar om och 
visar bilder från Kambodja som 
är insamlingens utländska mål. 
Lotteri. 

Utfärder
Vårutfärd till ”Gårdarna i 
Estland” 12–14.5. För anmälda. 
Ahonen.

Sommarutfärder 11.6, 9.7, 13.8. 
Mera information kommer 
senare. Ahonen.

Rekreationsdag för ande, kropp 
och själ. Den 23.5 i Räfsö, 
Kyrkslätt. Mera information 
kommer senare. Diakonissorna.

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



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

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

PRÄSTER
Ahonen Päivikki (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, 050 3433 418

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

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

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



”Låt uppståndelsens glädje  
lyfta oss från ensamhet och svaghet  

och låt förtvivlan omvandlas till  
styrka, skönhet och lycka”. 

Floyd W. Tomkins


