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Under sommaren har viktiga ärenden varit aktuella i församlingen. Församlings-
rådet utsåg 30.7.2014 Johan Westerlund till ny kyrkoherde i församlingen.  

Domkapitlet skall den 21.8.2014 fastställa valet och ge honom förordnade till 
tjänsten. När han träder i tjänst är ännu oklart men ett troligt datum är 1.10.2014. 
Vi får glädjas över att församlingen får en kunnig och duktig ny kyrkoherde, som 
tillsammans med medarbetarna och de förtroendevalda bygger upp gemenskapen i 
församlingen. Vi anhöll också att domkapitlet 21.8.2014 skall besluta att lediganslå 
den vakanta kaplanstjänsten i församlingen. Således har så småningom alla präst-
tjänster i församlingen en ordinarie tjänsteinnehavare.

J nr 11 handlar om frivilligarbete, och genom personporträtt presenteras flera 
personer och arbetsområden. Vem är egentligen församlingen? Ofta tänker man att 
församlingen är de anställda, präster, kantorer, diakonissor, ungdoms- och barnar-
betsledare, vaktmästare och sekreterare, alla som är anställda i församlingen. Men 
de är inte församlingen. Församlingen är vi, du och jag och alla andra drygt 11 600 
döpta medlemmar av församlingen.  Ni är alla lika värdefulla, viktiga och nödvän-
diga. Tillsammans är vi en helhet och bildar Kristi kropp, församlingen. Jag hoppas 
att tidningen kan inspirera dig till att fråga: Vad kan jag få av församlingen och vad 
har jag att ge församlingen. 

I höst väljs nya förtroendevalda för åren 2015–2018. De som väljs kommer till-
sammans med den nya kyrkoherden att leda församlingens verksamhet de närmaste 
åren. Kanske du vill vara med och arbeta för församlingens bästa? Fundera över vad 

det handlar om, och kom med till informationstillfället onsdagen den 
27 augusti kl. 18 i Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E. Valfrågor 
diskuteras och kandidater till församlingsråds- och gemensamma 
kyrkofullmäktigevalet funderas över. Kom med och bär ditt ansvar 
som medlem i församlingen. Valdagen 9.11.2014. Rösta och på-
verka!

Jag önskar dig en god och välsignad höst
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Frivilligverksamheten kan ta många 
former i en församling. Det finns behov 

för kyrkvärdar, körsångare och textläsare, 
men det finns rum också för mycket annat. 
Liisa Sieversen är känd i pastorskansliet 
för sina vackra foton, flera av vilka dekore-
rat församlingens födelsedagskort. 

– Jag har alltid tyckt om att fotografera. 
Jag blir själv så glad av att se allt det vackra 
omkring mig. Men jag vill också göra kort 
för att hjälpa till. Det säger pensionerade 
församlingslektorn Liisa Sieversen, som 
har tagit fotot för Johannes församlings 
nya gratulationskort.

Liisa vandrar ofta omkring med sin 
kamera på Drumsö.  

– Jag har vissa motiv som jag återkom-
mer till och försöker göra bättre och bättre 
bilder av. Jag fotograferar gärna fåglar och 
växter. Det finns mycket vilda blommor, 
träd och buskar på Drumsö. Jag tycker spe-
ciellt mycket om isbildningen. Det blir ge-
nomskinliga is formationer, så fina mönster 
på vattenytan.  Jag tycker också om höstlöv 
både i träden och på marken, i synnerhet då 
löven har blivit grå med vattendroppar på. 

En del av de här fotona har Liisa försto-
rat och ramat in till tavlor. De ställdes ut i 
församlingens utrymmen under Gemen-
samt Ansvar-insamlingen. Främst har hon 
använt blommor som motiv till sina kort. 
Under förra sommaren såldes både tavlor 
och kort vid sommarcaféet på Drumsö till 
förmån för missionens dövskola i Djombe 
i Tanzania.

Liisa Sieversen växte upp i en finsk 
familj i Jyväskylä. Hon kom med i svenska 
sammanhang då hon träffade sin man 
Sverker vid teologiska fakulteten i Hel-
singfors. Efter en tid som lektor i Taival-

lahden seurakunta och efter utbildningen 
till sjukhusteolog blev hon lektor i Norra 
svenska församling. Där arbetade hon i 20 
år tills hon gick i pension 2005. Som lektor 
hade Liisa framför allt ansvar för pensio-
närsarbetet och mission. Hon är välbekant 
för många från olika kretsar som Träff-
punkt på Bulevarden och mammagruppen 
i Tempelplatsens kyrka. Hon startade 
sommarcaféet på Drumsö och också en 
sorgegrupp. En hobbykrets limmade Liisas 
foton på kartong till kort som såldes för 
missionen.

Liisa trivs som pensionär.  
– Den innevarande dagen har blivit vik-

tig, då man inte vet om kommande dagar. 
Det känns viktigt att lämna positiva spår i 
alla möten med människor.

ULF SÄRS
Har du någon kunskap du skulle vilja dela med dig 
av? Idéer? Hör av dig till pastorskansliet på tfn  
(09) 2340 7700 eller johannes.fors@evl.fi.

En bit av Johannes

Liisa med en tavla av ett kännspakt Drumsömo-
tiv Café Mutteri och ett av de foton som använts 
på församlingens nya gratulationskort.

A
N

N
ETTE SÄ

RS



4



5

Jag har nu varit hjälpledare eller hjälpis i 
två år. Det är en rolig och lärorik uppgift 

som ser helt olika ut varje gång. Inget läger 
är det andra likt. I år fick jag jobba i en 
liten stuga som heter Buren. Där fanns det 
bara tolv skriftskolelever eller skribor och 
fyra hjälpisar. 

De första dagarna är alltid litet av ett 
kaos. I varje fall för skriborna kan jag tän-
ka mig. Ny plats, nya vanor, nya regler. Det 
är alltid någon som inte vet var den ska 
vara. Det blir inte mycket tid för vila för 
oss hjälpisar. Men det tar inte länge förrän 
det blir bättre. Efter ett par dagar börjar vi 
redan känna varandra ganska bra, och ru-
tinerna börjar vara inpräntade i de flestas 
skallar. En vanlig dag på Lekholmen börjar 
med väckning, frukost och Laudes. Laudes 
är en av tidebönerna vi brukar be på hol-
men. Den andra heter Completorium, och 
den bes på kvällen. Varje tidebön består av 
både läst och sjungen text. Därför behövs 
det både en förläsare och en försångare. 
Själv har jag aldrig varit förläsare, men 
försångare har jag däremot varit så många 
gånger att jag tappat räkningen. Ändå 
blir det aldrig tråkigt. Att vara försångare 
i Completoriet är en av mina absoluta 
favorituppgifter.

I början kan tidebönerna kännas lite 
konstiga och gammalmodiga för många, 
men när man väl vant sig märker man 
plötsligt att man faktiskt tycker om det. 
Completoriet är en fin och lugnande 
avslutning på dagen. Stämningen kan man 
inte beskriva med ord. 

Efter Laudes skickas skriborna iväg 

på lektion. Då är det möte som gäller för 
hjälpisarna. Vi går igenom och planerar 
den kommande dagen. Mycket av vår 
”fritid” går åt till planering, men efter att 
vi är klara hinner vi nog ännu umgås med 
varandra. Pga. att vädret inte var på vår 
sida i år blev det inte så hemskt mycket 
solande på stranden, men vi tog fram spel-
korten i stället. Skribornas lektioner samt 
vår planeringstid/fritid avbryts vi tolvtiden 
av lunchen, men sedan fortsätter vi igen. 
Eftersom vi bara har fyra hjälpisar i Buren 
blir det lite mera planering för oss. De 
andra har ju fler personer att dela arbetet 
emellan. 

Efter det här är det skribornas tur att 
ha fritid. Men först blir det städning. Varje 
stuga behöver en städansvarig som kollar 
att stugan blir snygg. Många dagar behövs 
det också någon som ordnar ”fritidsakti-
viteter” för skriborna när städningen är 
slut. När skriborna fått sin paus är det 
dags för läsningsgrupp. En läsningsgrupp 
är en liten diskussionsgrupp dragen av två 
hjälpisar. Vi diskuterar olika frågor och gör 
olika uppgifter varje dag. Eftersom grup-
perna är små och samlas nästan varje dag 
lär man snabbt känna varandra.

Sedan har vi skaparaktiviteterna. Varje 
skriftskola får varje dag en ny grupp och 
en ny aktivitet. Det kan till exempel vara 
dans, drama eller band. I år kunde man 
dessutom få baka oblat. Varje grupp plane-
rar en uppvisning av något slag som sedan 
visas upp efter middagen. Uppvisningarna 
är lika roliga att planera som att visa upp. 
Det blir alltid väldigt lyckat.

Det bästa  
sommarjobbet
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www.facebook.com/johannesforsamling

När vi är klara beger vi oss mot stugan 
för stugprogram. Det består oftast av 
olika lekar i stugan. De ledare som inte 
drar lekarna deltar. Stämningen är helt 
annorlunda här jämfört med i de större 
stugorna. Man lär känna varandra på 
ett helt annorlunda sätt i en liten stuga. 
Stugprogrammen är jätteroliga, men tiden 
blir alltid för kort. Det känns som om 
vi just börjat då det är dags för kvällste. 
Sedan är det inte mycket kvar av dagen. 
Efter kvällsteet har vi bara Completorium, 
tandborstning och natistund kvar. Under 
natistunden sjunger vi ett par sånger, läser 
kanske en text och tar kanske en snabb 
runda där alla får berätta något om dagen. 
Sedan tar vi kanske ännu en sång förrän 
vi avslutar med kramring.  Efter det här 
är det läggdags, men vi hjälpisar kanske 
ännu sjunger en liten godnattsång i varje 
rum. Vanligtvis är natten inte den lättaste 
tiden att vara hjälpis, men konstigt nog så 
tystnar Buren väldigt fort varje natt. 

Som hjälpis lär man sig att samarbeta, 
planera och bjuda på sig själv.

Under lägrets gång hinner man få 
många nya vänner, både bland skribor och 
hjälpisar. När lägret går mot sitt slut känns 
det nästan som om man känt varandra 
hela sitt liv. 

Jag säger inte att allt är lätt och roligt. 
Ibland kan det vara jobbigt också, men 

det skulle det nog krävas väldigt mycket 
för att jag skulle byta bort ett läger på 
Lekholmen mot något annat! Att vara där 
på skriftskolläger är roligt, men att vara 
hjälpis är om möjligt ännu bättre. Jag 
hoppas verkligen jag kan fortsätta ännu 
nästa år!

SAGA BRUMMER
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Kan du tänka dig ställa upp som hjälpis?  
För mer information, kontakta Lella Lindström,  
tfn (09) 2340 7706.
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Solveig Williams har redan i många år varit frivillig inom 
väntjänsten i Johannes församling. Hon tycker att det 

är en givande uppgift som många kunde ha glädje av. 
När vi träffas riktigt sprudlar hon av glädje över att 
berätta om vad det riktigt handlar om.

Du verkar vara glad. 
– Ja det är jag, har aldrig haft någon orsak att 

vara sur, gläder mig åt så mycket i mitt liv. Mina unga 
släktingar gläder mig och deras företaganden intresserar 
mig stort.

Vad är det bästa med vardagen? 
– Det bästa med att vara pensionerad är att rå över sin egen tid. När vädret 

är fint går jag ut på promenad. Jag älskar Helsingfors efter många år i Staterna, 
Helsingfors är en härligt lugn stad. Här finns arkitektur, havet och grönskan. 
Jag umgås med vänner och vi lagar mat till varandra. Jag skriver gärna en 
massa olika grejer, jag går på Arbiskurser speciellt de som har med sömnad och 
broderi att göra. Jag är med i en bokklubb som är på finska, tränar min finska 
på så sätt. 

Varför tycker du att frivilligverksamhet är viktigt? 
– Då jag tänker på den verksamhet jag är aktiv i skulle jag säga som så att, 

redan i tidningarna kan vi läsa hur många som är ensamma i Finland. Tanken 
att inte kunna gå ut, att inte kunna se sig omkring, gå på gatan, se i skyltfönster. 
Det är ett mänskligt ansvar att ställa upp för varandra, att hjälpa. Till och med 
de som inte kan själva gå, kan hjälpa genom att ställa upp som telefonvänner. 
Alla behöver ju kontakt med en annan människa. Jag uppmuntrar vem som 
helst att försöka, det tar ett par timmar ca en gång per vecka och genom att ge 
din tid, ger du så mycket mer åt en ensam.

Hur kom det sig att du ställde upp för inom väntjänsten i Johannes? 
– När jag bodde i USA blev jag bekant med en äldre kvinna på biblioteket, vi 

började umgås, laga mat till varandra, spela Alfapet och diskutera. När vänin-
nan togs in på sjukhus en tid senare och önskade komma hem och kureras flyt-
tade jag in hos henne för en tid. När hon var frisk nog igen flyttade jag hem och 
hjälpte henne där hon behövde. Detta gav mig antagligen intresset för väntjäns-
ten. När jag sedan råkade på Stefan Djupsjöbacka en tid efter att jag kommit 
tillbaka till Finland, frågade jag honom om det skulle behövas någon frivil-
lig hjälp. Jag fick ett jakande svar med besked. Kom i kontakt med Gunvor 

En hjälpande hand
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Frände och genom henne träffade jag min första väntjänstdam. Jag besökte 
henne ungefär varannan vecka i flera år tills hon avled i våras. Förra året fick jag 
genom Barbro Ollberg kontakt med en annan dam som jag besöker nu. Jag 
planerar att ta mig an en ny väntjänstdam i höst.

Vad gör du inom väntjänsten?  
– För det mesta är det att hjälpa till med inköp, vara till stöd då vi går till bu-

tiken. Jag hjälper till, t ex kollar priser, hållbarhet på produkter och jag samlar 
oftast ihop sakerna i kärran. Ofta handlar det om att hjälpa en människa med 
rörelsehinder, hjälpa till att läsa liten text och vara sällskap. De damer jag gått 
hos är väldigt olika som personer och jag har insett att vara bra på väntjänstbe-
sök kräver en del vidsynthet av mig. 

Hur ser ett typiskt besök inom väntjänsten ut? 
– Vi har kommit överens en tid på förhand, på det viset är båda parterna för-

beredda för besöket. Då jag ringt på dörren och kommit in samtalar vi en stund, 
planerar dagens utfärd och sedan åker vi till butiken med taxi eller promenerar. 
När en av mina väntjänstbekanta ville besöka Galna Dagarna tog vi spårvagnen. 
Vart vi än går, apoteket, matbutiken, hälsocentralen eller efter ett gratulations-
kort så går jag med som stöd och sällskap. Uppköpen görs i lugn takt, det värsta 
jag kunde göra är att jäkta på inhandlandet. Även om jag håller ett öga på be-
talningssituationen måste jag konstatera att Helsingfors butikskassor är väldigt 
skrupelfria. När vi gjort vår inköpsrunda går vi tillbaka, tömmer shoppingkas-
sen och oftast sitter vi ner och dricker en kopp kaffe och samtalar. Efter ungefär 
en timme går jag hem igen. Ibland kan jag hänga upp tavlor eller sy upp en fåll, 
små saker som en äldre människa kan ha problem med.

Vad har erfarenheten inom väntjänsten gett dig? 
– Jag har fått väldigt mycket tillbaka. Detta med att vara frivillig inom 

väntjänsten är en tacksam sak. Den hjälp jag ger får mig att känna att jag gjort 
något gott. Och det värmer mig ända in i själen då jag tittar tillbaka mot dörren 
och ser någon vinka och kalla mig en ängel. Det bästa med väntjänsten är att jag 
genom den träffat nya människor, hittat en gemenskap, fått nya vänner. 

Vad önskar du mer av verksamheten i en församling? 
– Församlingen borde ge ut mer information om väntjänsten. Om hur man 

kan hjälpa dem som har svårt att röra sig eller dem som är ensamma. Ensam-
försörjande kan behöva avlastning ibland, en extra farmor eller farfar som tar 
barnen till lekparken nu och då så mamma eller pappa får koppla av. Väntjänst 
är inte betungande, det kräver att du ger av din tid och använder sunt bondför-
nuft. 

TEXT OCH FOTO: LINDA JORDAS

Vill du ställa upp i väntjänsten? Kontakta då diakonissorna i Johannes församling.
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Det är en solig dag då jag träffar Ma-
rika Malmström i parken utanför 

Johanneskyrkan. Vi sätter oss ner på en 
bänk och diskuterar Marikas passion, kör-
sången. Som Drumsöbo var S:t Jacobskö-
ren ett naturligt val. Som andra intressen 
räknar Marika upp kortpyssel, handarbete 
och motion.

Varför frivillighet inom församlingen?
– För mig ger körsång glädje. Vi sprider 
glädje åt andra med vår sång. En represen-
tativ kör är viktig i alla församlingar. 

Vad är det bästa med församlingens 
verksamhet? Vad är det bästa med 
kören?
– Regelbundna övningar ger körverksam-
heten stadga. Högtiderna uppmärksam-
mas genom kören. Projekt körer emellan, 
till exempel Requiemmässan i Malms 
kyrka förra året var en jättetrevlig upple-
velse. Vi är en brokig skara i S:t Jacobskö-
ren, det är helt suveränt. Av församlingens 
verksamhet utöver kören gillar jag barn-
verksamheten, barnlägren, Lekholmen.

Sångens gåva
Jag är så otroligt glad för att jag hittade tillbaka till körsången, säger Marika.



Personnytt i Johannes
Kantor Rolf Löfman avgick med pension från 1 augusti 2014 efter en lång tjänstgö-
ring. Rolf Löfman avtackades på våren under en trevlig musikstund. 

Kaplanstjänsten som blivit vakant efter Tomas Ray har under våren och sommaren 
skötts av kaplan Jouni Sinisalo. Han avslutar sin period i Johannes den 31.8.2014.  

Rami Bakieh och Toivo Hellberg har gjort sin civiltjänstgöring i Johannes försam-
ling under senaste året. Läs om deras tid i församlingen på sid 14. 

Johan Westerlund har valts till ny kyrkoherde i Johannes församling. Mera infor-
mation om honom i nästa nummer av J.

Anne Hätönen har vikarierat som kantor under sommaren. Hon studerar till kantor 
och har i Johannes församling varit med om skriftskollägret på Lekholmen samt varit 
aktiv i olika förrättningar och verksamhet. 
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Hur kom det sig att du började sjunga 
i S:t Jacobskören? 
– Jag har sjungit i kör allt sedan liten flicka 
då jag sjöng i Botby barn- och ungdoms-
kör. Under tonåren lämnade jag körverk-
samheten och satsade min tid på studier, 
senare gick all tid till familjen. Kände Eva 
(Henricson) sedan Botbytiden och träffade 
henne på måfå 2007. Barnen var redan 
då större, så när Eva bad mig med tog jag 
chansen och gick med i kören. Först var 
det tufft i och med att rösten rostat till sig 
men snart sjöng jag igen som om jag alltid 
hade sjungit. 

Vad är din erfarenhet av att sjunga 
med i S:t Jacobskören? 
– Att sjunga i kör är en värld för sig. 
Efter en övning är jag så energisk att jag 
knappt får sömn. Det är en ljuvlig känsla 
att sjunga i grupp, vi har en otrolig ”fiilis” 
bland oss. Man blir ju bättre och bättre, 
det känns så bra när man lärt sig ett svårt 
verk, till exempel Händels Messias. För-
samlingens körer har ingen insjungning 
och alla är välkomna. Körresor är roliga, i 

maj var vi på Färöarna. Det var stressigt, 
men på ett trevligt sätt. Det krävs disciplin 
att sjunga i kör, du måste respektera körle-
daren och de andra i kören. Jag har aldrig 
sett det som frivilligverksamhet, men 
det är ju det. Man går frivilligt med, men 
sedan måste man ju arbeta hårt. Positivt 
är också det att man lär sig en massa om 
musik, till exempel att läsa noter.

Vad önskar du dig mer av i försam-
lingens verksamhet? 
– Någonting med handarbete eller pyssel 
kunde vara skoj, och mer verksamhet på 
kvällstid så arbetande vuxna kan vara 
med! Inom körverksamheten skulle jag 
önska mig mer gemensamma projekt, 
kanske öva in stora verk. Vi sjunger ju i 
högmässor, men varför kan inte kören 
ställa upp på till exempel kaffekonserter 
nu och då? 

TEXT OCH FOTO: LINDA JORDAS

Vill du sjunga i en av församlingens körer? Kontakta 
pastorskansliet för information eller kolla i höstens 
programutbud och kontaktinformation.



Drumsöbon Gertrud Stran-
dén är aktiv i Johannes 

församling sedan 2002. 
Hon gick med i cellverk-
samheten ”I Guds närvaro 
i vår samvaro”2006. Hon 
utbildade sig till ”celle-
dare” och har fortsatt som 
ledare för församlingens 
cellgrupp sedan dess. Då hon 
inte håller på med cellverksamhet 
så njuter hon av pensionärslivet, promena-
der, musik, av sin familj och sina vänner.

Varför frivilligverksamhet inom för-
samlingen? 

– Genom frivilligverksamheten får jag 
göra väl åt andra; att förkunna Guds ord 
och be för andra och genom att sjunga i 
församlingens kör.

Vad är det bästa med församlingen? 
– Jag tycker att det bästa med försam-

lingen är gemenskapen och nattvarden. 
Det finns rum för alla och något intressant 
för alla. Församlingen har gett mig möjlig-
heten att hjälpa andra.

Hur kom det sig att du började med 
frivilligverksamhet? 

– Jag hade nyss gått i pension och satt 
vid havet och funderade över framtiden. 
Vad ska jag nu göra? Svaret kom som 
från ovan. Det blev poesi, böner, körsång, 
sedan andakter och förbönsverksamhet. 
Jag hade i arbetslivet varit lymfterapeut, 
men drömt om både diakoni och prästyr-
ket. Som prästdotter antar jag att det var 
naturligt att jag hamnade med i frivil-
ligverksamheten i Johannes församling. 
Kyrkan har alltid varit central, ja som ett 
andra hem för mig.

Vad har erfarenheten gett dig? 
– Jag har mognat som 

människa till 100 %. Har 
lärt mig att den börda 
som tynger en människa 
bärs av henne endast till 
hälften då Gud bär den 

andra delen. Det har varit 
en underbar upplevelse att 

komma in i cellverksamheten, 
utbildningen i sig var givande och 

mognadsprocessen i denna meningsfulla 
uppgift har fördjupat min tro.

Hur länge tänker du fortsätta som cel-
ledare? 

– Människor borde vara kloka nog att 
stiga åt sidan och ge plats åt yngre förmå-
gor. Jag har ingen definitivt slutdatum 
och ännu är jag tacksam och glad över 
varje termin som startar. De som tar del 
av cellverksamheten motiverar mig och jag 
önskar nya ”cellister” varmt välkomna in i 
gemenskapen.

Vad önskar du dig mer av i församling-
en i form av frivilligverksamhet? 

– Jag önskar att det var möjligt att 
hålla högmässa i S:t Jacobs kyrka även 
på sommaren. Det blir en så lång dag för 
äldre att ta sig in till Johanneskyrkan. 
Ungdomsverksamheten har alltid rum 
för mer tycker jag, barn och ungdom har 
det bättre i församlingen än ute på gatan. 
Psalmstunder skulle också vara trevliga, 
där människor kunde sjunga nya och 
gamla pärlor tillsammans.

TEXT OCH FOTO: LINDA JORDAS 

Intresserad att denna verksamhet? Cellträffen star-
tar i höst måndagen 15.9, för närmare information 
kolla höstens program på sidan 18.

En god gärning
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Hej du som är ung! 
Vet du att det är församlingsval nu i 
höst? Om du gjorde det; bra, du är på 
rätt väg. Vet du också att du som fyllt 
18 år kan ställa upp som kandidat och 
själv vara med och påverka? Nu vet 
du det.
Församlingsråden runt om i Finland 
kryllar av folk som kanske är unga till 
sinnet snarare än till åldern. Detta 
gäller även för rådet i Johannes för-
samling. Ingen av de ordinariemed-
lemmarna är under 25 år gammal. 
Definitivt inte under 20.
Du som är ung behövs!
Jag tänker så här; vårt församlings-
råd tycker att det är viktigt att satsa 
på församlingens unga, vi vill göra 
saker som känns relevanta för dig 
som är ung men vi vet inte vilka 
behov du har. Det blir oundvikligen en 
lite problematisk ekvation.
Därför behövs du.
I regel behöver man inga vansinniga mängder röster för att bli invald. Om 
du (och kanske en kompis) ställer upp och lyckas övertala era över 16 åriga 
vänner (16 åringar har rösträtt!!!) att rösta på er har ni en bra chans att få 
vara med och påverka och ta ställning till frågor som berör just er men också 
församlingen som helhet.

Ställ upp! 
Kom med. Församlingsrådet drar upp riktlinjer för församlingens verksamhet 
och fastslår församlingens strategi. Här är det viktigt att du som är ung är 
med. Vi behöver veta vad du vill av församlingen. Det lönar sig att vara med.

ROLF BLAUBERG

 

      Hur kan jag ställa upp?

Rofa Blauberg är ung och aktiv i församlingen, 
han sitter i församlingsrådet sedan 2009.

RA
M

I BA
KIEH
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Berätta lite om er själva. 
Toivo Hellberg, född i Esbo, uppvuxen i 
Karis. Jag ville pröva på något annat efter 
högstadiet och valde att gå gymnasiet här 
i Tölö gymnasium. Musiken har alltid 
varit central i mitt liv, jag spelar gitarr och 
trummor. 

Rami Bakieh, född i Esbo, uppvuxen 
i Helsingfors. Kommer från en familj där 
musiken betyder mycket, själv spelar jag 
piano och trummor. Förutom musik tycker 
jag om fotografering, fäktning och att åka 
skateboard.

Varför valde ni civiltjänstgöring i 
Johannes församling? 
Toivo: Efter gymnasiet sökte jag till Sibe-
liusakademin för att studera musik tekno-
logi men kom inte in och då tänkte jag det 
skulle vara lämpligt att göra undan militär-
tjänsten. Jag är inte en speciellt extrovert 
människa och tror inte jag skulle passa in 
i armén så jag valde civiltjänsten istället. 
Jag hade varit med på ett skriftskolläger 
2011 som musikhjälpledare och det fick 
mig att tänka på att göra civiltjänsten i 
Johannes. Jag ringde Lella och så var det 

Civiltjänstgöring  
i en församling 
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klart. Efter civiltjänstarbetsdagen kan jag 
gå hem och jobba med musiken. Jag kan 
göra nytta och tillika ha egen fritid. Gillar 
också rytmen i civiltjänsten, den har tagit 
ett år så nu när jag blir klar med den i 
augusti kan jag direkt börja studera.

Rami: Efter gymnasiet blev det aktuellt 
med armén, men i huvudsak på grund av 
en arm skada sökte jag till civiltjänst. Fick 
jobb på Finlandiahuset men mina armar 
skulle nog inte ha klarat allt bärande. 
Då hörde jag att Toivo hade sökt till en 
församling och eftersom jag redan ibland 

jobbat på eftisar tänkte jag att det kunde 
vara en rolig upplevelse. För många är ju 
militären en tradition, för andra ett sätt att 
komma bort från vardagen, jag tänker inte 
så. Jag gillar min vardag, min familj, vän-
nerna och vet redan vad jag vill. Ville inte 
ge upp det för militärtiden.

Var ni aktiva i församlingen innan?
Toivo: Jag var lite aktiv i Karis, men har 
inte varit aktiv i Johannes om man bort-
räknar skriftskollägret 2011. 

Rami: Nej, har inte varit värst aktiv 
innan, men det blir nog en ändring på det 
nu.

Vilka uppgifter har ni haft under er 
tid i församlingen? 
Toivo: Jag har jobbat på eftis i Kronan och 
sedan hjälpt till med det tekniska i den nya 
musikstudion i Johannes församling. Vissa 
veckor jobbade jag mer på eftis och mindre 
med det tekniska, men ibland tvärtom. Jag 
har också hjälpt till på ungdomssidan och 
varit konserthjälp ibland.

Rami: Jag har jobbat på eftis i Drumsö 
och med informationen på pastorskansliet. 
I S:t Jacobs eftis finns det också dag klubb 
och fritidsklubb, så jag har jobbat med 
barn från åldern 2½ till 12. I pastorskans-
liet har jag hjälpt till med att uppdatera 
hemsidorna, gjort affischer och tagit mas-
sor med foton.

Vad har ni gillat speciellt? 
Toivo: Jag har gillat att jobba inom ung-
domsarbetet, jag har känt mig som en del 
av arbetsteamet både i jobbet med ungdo-
mar och på eftiset.

Rami: Helheten har varit intressant, en 
varierande blandning, eftisets barngrupp 
och personal var jättebra. Med bara en 
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arbetsdag i veckan på kansliet, var det lite 
svårare att hitta en rutin. Men också där 
trivdes jag bra. Skriftskollägret var super.

Vilka uppgifter skulle ni haft mindre 
av?
Toivo: Jag har inga klagomål. Rami: Det 
var en lagom mängd av allt.

Hur skulle ni definiera församlingen 
med utgångspunkt på det ni upplevt 
under er civiltjänstgöring?
Toivo: Johannes församling har ett välor-
ganiserat ungdomsarbete. Tekniken i stu-
dion är suverän. Arbetsteamet är flexibelt 
och folk lyssnar på ens åsikt. 

Rami: Jag ser att barnarbetet fungerar, 
kan säga att S:t Jacobs eftis gör ett bra 
arbete. Håller med Toivo och säger att 
jag tagits med i teamet var jag än jobbat i 
församlingen.

Berätta om en normal dag under civil-
tjänstgöringen i Johannes församling.
Toivo: Oftast började min dag kl. 11. På 
ungdomssidan kunde det vara så att jag 
fick en lista på saker som skulle fixas i 
studion och på kvällen kunde det vara nå-
gon ungdomsverksamhet eller en konsert. 
Ibland bar vi teknisk apparatur hela dagen. 
Eftiset öppnade kl. 11 och stängde 17. Jag 
hade å ena sidan fasta tider i eftiset medan 
dagar inom ungdomsarbetet var väldigt 
flexibla.

Rami: Jag hade en ganska fast rutin; 
måndag på pastorskansliet från 9–15. Då 
kunde dagen gå ut på att mata information 
på hemsidan, göra affischer, gå igenom 
och redigera foton. På eftermiddagen gick 
jag ofta ut och tog foton. Tisdag till fredag 
jobbade jag 9–17 på S:t Jacobs fritids-
klubb och eftis. Vi började dagen med 
förberedelser, planer, mellanmålet gjordes 

osv. Klockan 12 öppnade vi dörrarna för 
barnen. Om vädret gav med sig så var vi 
ute vilket betyder att jag spenderat en 
massa tid utomhus det senaste året. Med 
Drumsös parker och natur var det jätte-
skönt att vara ute med en stor barngrupp.

Kommer ni att fortsätta vara aktiva i 
frivilligverksamhet i församling efter 
att civiltjänsten är över?
Toivo: Jag skulle gärna ställa upp som 
hjälpledare på skriftskolläger igen. Kan 
också tänka mig hjälpa till med ungdoms-
arbete och med konserter.

Rami: Jag kommer förhoppningsvis att 
kunna fortsätta vikariera på församlingens 
eftisar och vill gärna vara med på flera 
skriftskolläger som hjälpledare. Kunde 
även vikariera informationssekreteraren 
då det behövs.

”För många är ju militären 
en tradition, för andra ett 
sätt att komma bort från 
vardagen, jag tänker inte 
så. Jag gillar min vardag, 
min familj, vännerna och 

vet redan vad jag vill. 
Ville inte ge upp det för 

militärtiden.”
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Keswickmöte 2014
9–11 oktober 

i Templet (Frälsningsarmén), 
Nylandsgatan 40.

Jonathan Lamb  
från England talar över ämnet  

”Det viktigaste först.

To kl. 18: Guds kallelse
Fre kl. 18: Guds ord
Lö kl. 17: Guds folk

Lö kl. 19: Guds längtan

Keswickmötet 2014 utgör stiftelsens 
75-årsjubileum och kommer därför att 
vara extra festligt. Talaren Jonathan 
Lamb är ledare för Langham Preaching-
stiftelsen, och före detta ordförande för 
Keswick Convention Council i 
England. Talaren är engelsk-
språkig och tolkas till svenska.

Vad har denna erfarenhet lärt er?
Toivo: Jag har lärt mig en massa nytt om 
musikteknik, organisering av verksamhet 
och evenemang. Jag har blivit bättre på 
att hålla koll på detaljer. Nu ser jag hur 
mycket jobb det går till att planera och 
arrangera ett evenemang. Eftis har lärt 
mig sociala färdigheter. Har fått en massa 
arbetserfarenhet genom ett roligt och 
varierande jobb.

Rami: Det har känts bra att få jobba, 
som ett smakprov på arbetslivet. Det jag 
har tyckt om med civiltjänsten är att jag 
kunnat jobba heltid inom en bransch 
som jag kanske aldrig skulle jobba inom 
annars. Har fått erfarenhet genom att 
jobba med utbildad personal som lärt 
mig mycket. Detta har varit mitt första år 
hemifrån och utanför skolvärlden. Jag har 
lärt mig ansvarsfullhet, punktlighet och 
hur det är att jobba i team.

Tips för killar som funderar på att 
göra civiltjänstgöringen? 
Rami och Toivo: Tänk dig att du jobbar 
i grupp, som en av gruppen. Ta samma 
ansvar som alla andra, slink inte tillbaka 
på ursäkten att du bara är en civare. Sätt 
gränser på hur mycket jobb du tar emot. 
Var redo att arbetsuppgifterna kan vara 
varierande inom många sektorer. Förutom 
arbetserfarenheten så får en civiltjänstgö-
rare också möjligheten att gå olika kurser 
t ex en utbildning för väktare, en oljebe-
kämpningskurs, förstahjälpskort. Rami: 
Jobbet i församlingen har gett mig bl.a. 
kunskap i Photoshop och In Design som är 
bra för informationsrelaterade uppgifter.

LINDA JORDAS
Intresserad av att göra din civiltjänstgöring  
i Johannes församling? Kontakta pastorskansliet  
på tfn (09) 2340 7700.
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Högmässor:
Söndagar: 
kl. 10 i S:t Jacobs kyrka.         
kl. 12 i Johanneskyrkan. 

Gudstjänster och  
övriga mässor:
Ekumenisk litterär gudstjänst 
24.10 kl. 19 i Johannes kyrkan i 
samband med Bokmässan.

Familjegudstjänst kl. 16 i S:t 
Jacobs kyrka 5.10 och 2.11.  
Kl. 12 i Johanneskyrkan 26.10.

Kvällsmässa i Johanneskyrkan 
på tisdagar kl. 19. Tomasmässa, 
Mässa i Taizéanda, Ljusmässa, 
Pilgrimsmässa, Bordsmässa, 
Mariavesper och Vesper.

Middagsbön firas i Johannes-
kyrkan vardagar kl. 12. 

Mässa med förbön i S:t Jacobs 
kyrka, 16.10 kl. 19.

Nallegudstjänst i Mariakapel-
let, 28.11 kl. 10.

Parentationshögmässa i 
Johanneskyrkan 1.11 kl. 12.

Regnbågsmässa i Johanneskyr-
kan 22.10 kl. 19. Mässan ordnas 
i samband med Regnbågsweek-
enden.

Requiemmässa i Gamla kyrkan, 
2.11 kl. 18.

Veckomässa i Gamla kyrkan, 
på onsdagar kl. 18. 

Luncher och  
caféverksamhet:
Café Kardemumma, tvåsprå-
kigt café i S:t Jacobs kyrkas 
utrymmen. Udda veckor kl. 10. 
Från 22.9 till 15.12. Salenius.

Regnbågscafé För HBT-männ-
iskor och andra intresserade. 
Samarbete med Regnbågs-
ankan r.f. Kl. 19–21 i Hörnan 

torsdagarna 11.9, 25.9, 9.10, 6.11, 
20.11 och 4.12. Ray. 

Veckolunch fredagar kl. 12.15–
13.30 fr.o.m. 5.9 i Högbergsgår-
den, Högbergsgatan 10E.

Seniorarbete:
Cellverksamhet ”Guds när-
varo i vår samvaro” i S:t Jacobs 
kyrkas utrymmen. Kl. 11–12, 
måndagar 15.9, 29.9, 13.10, 
27.10, 10.11 och 24.11. Gertrud 
Strandén (09) 679 576.

Sjötorpet Högbergsgatan 10 E, 
2 vån. Kl. 14, onsdagarna 17.9, 
15.10 och 19.11. Ollberg. 

Träffpunkt för seniorer och 
daglediga, varannan tisdag kl. 
13–14.30 fr.o.m. 9.9 till 2.12. 
Högbergsgatan 10 E, 2 vån. 
Varierande program. Frände.

Diakoni:
Diakoniträffen i S:t Jacobs 
församlingssal. Onsdagar kl. 
14–15.30 från och med 17.9 till 
10.12. Salenius.

Mariakretsen. Högbergsgatan 
10 E, 2 vån. Följande onsda-
gar 24.9, 29.10 och 26.11, kl. 
14–15.30. Frände.

Familjeverksamhet:
Familjefredag i Hörnan, freda-
gar kl. 10–11.30. Högbergsgatan 
10. Från 12.9 till 12.12. Ollberg

Familjemåndag i Hörnan, mån-
dagar kl. 10–11.30. Högbergsga-
tan 10. Från 15.9 till 8.12. Frände

Family Fun i S:t Jacob. Ons-
dagarna 24.9, 22.10 och 26.11. 
Samtliga kl. 16–18.30.

Samtalsgrupper:
Samtalsgruppen Bibel, tro & 
tvivel i Hörnan, Högbergsg. 10. 
Följande måndagar: 8.9, 29.9, 

20.10, 10.11 och 1.12 kl. 17.45–
20. Frände och Kisa Korkman, 
kisa.korkman@gmail.com.

Samtalsgruppen i Majblom-
man, Sanitärsgatan 4, kl. 13. 
Torsdagar, 18.9, 23.10, 20.11, 
18.12. Stefan Djupsjöbacka.

Musik:
Hela kyrkan sjunger Gospel, 
21.10, kl. 19 i Johanneskyrkan.

Lunchmusik i Gamla kyrkan, 
tisdagar kl. 12. 

Musik i Johannes kl. 18.00. 
Söndagarna 12.10, 16.11 och 7.12 
i Johanneskyrkan. 

Körer:
S:t Jacobskören tisdagar kl. 
18.30–20.30. S:t Jacobs kyrkas 
församlingssal. Almqvist.

Roströsten torsdagar kl. 
18.30–20.30. Högbergsgårdens 
körsal. Fogelberg.

S:t Jacobs barnkör tisdagar kl. 
14.45–15.30. S:t Jacobs kyrkas 
församlingssal.  

Kronans barnkör torsdagar kl. 
14.45–15.30. Eftislokalen på 
Sjötullsgatan 4 B.  

aTSo-kören övar onsdagar kl. 
18 i Johannessalen, Högbergs-
gatan 10 D. Nils Lundberg 050 
349 1231.

Passionärerna torsdagar kl. 
10.15. Folkhälsans senior-
hus, Mannerheimvägen 97. 
Almqvist.

Tomas Vokalensemble torsda-
gar kl. 19. Almqvist.

Övrigt program:
Trädgårdsfest den 10.9 i S:t 
Jacobs kyrka kl. 15–17.30.

Program för hösten 2014

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



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

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

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

KANTORER
Almqvist Dag-Ulrik (09) 2340 7718, 050 380 1874
Böckerman Anna Maria (09) 2340 7728, 050 380 1869
Enlund Sixten (09) 2340 7708, 050 3800 826
Fogelberg, Nina (1.9.2014–30.6.2015)
Henricson Eva (09) 2340 7748, 050 3800 842 
(tjänstledig 1.9.2014–30.6.2015)

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

SEKRETERARE
Hamppu-Linna Irma, ekonomisekreterare  
(09) 2340 7721, 050 3800 872
Jordas Linda, informations- och församlingssekreterare 
(09) 2340 7711, 050 380 1712

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

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

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

Medarbetarna i Johannes
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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.
Mariakapellet D-trappan, 2 vån.
Johannessalen Högbergsgatan  
10 D, 2 vån. 
Högbergssalen Högbergs- 
gatan 10 E, 2 vån. 
Hörnan i hörnet bakom huset, 1 vån. 
gatuplanet. Till barnverksamheten 
kommer man via innergården från 
Högbergsgatans sida. 
S:t Jacobs kyrka & församlings- 
salen Kvarnbergsbrinken 1 
(Drumsö)



Kyrkan gör mycket bra. 
Ställ upp som kandidat 
i församlingsvalet 2014 
och fortsätt arbetet.

Kandidatuppställningen 
avslutas 

Förhandsröstning

Valdag


