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Inför hösten

Vanligen brukar kyrkoherden skriva denna spalt. Men denna gång befinner han 
sig på resa i Namibia, så vi andra får rycka in. 

Detta nummer har två teman; dels höstens program, och dels ungdomsarbetet. 
Till höstens större händelser hör de två konfirmationerna 23.8 och 6.9 samt kap-
lansinstallationen och välsignelsen av nyanställda vid högmässan 13.9. Kom med 
och hälsa dem välkomna! 

Nytt för denna termin är parentationsgudstjänsten på Alla helgons dag 31.10 som 
denna gång hålls i Nya kapellet på Sandudd. Vid minnesgudstjänsten läses namnen 
på alla dem som avlidit under det gångna året. Ni som brukar besöka gravarna kan 
notera detta i era kalendrar. 

Samtalsgruppen Ärligt om tro riktar sig till alla som vill uppdatera sina kunska-
per i Kyrkans tro, eller samtala om tro med andra vuxna. Deltagande i serien räknas 
som vuxenskriftskola för den som inte är konfirmerad. Samlingar varannan tisdag i 
samband med kvällsgudstjänsten i Johannes. 

Ungdomsarbetet får lite mer spaltutrymme av två orsaker. Äntligen, fem år efter 
att församlingen bildades, har ungdomsarbetet fått de utrymmen man saknat. I vå-
ras anställdes också Christer Romberg som ungdomsledare. Vi har i många år haft 
ett fint konfirmandarbete och hoppas nu på ett aktivt ungdomsarbete. 

Ibland är det skäl att stanna upp och meditera över Kyrkans eller församlingens 
väsen. Vad innebär det att vara Kyrka? På vilket sätt skiljer sig Kyrkan från andra 
institutioner eller sammanslutningar? 

Svaret är att Kyrkan är en trosgemenskap – inte en åsiktsgemenskap (likt ett po-
litiskt parti). Kyrkan är en gemenskap med den treenige guden; Fadern, 
Sonen och den helige Ande. Denna gemenskap tar sig en konkret 
form i gudstjänstlivet, där människor med väldigt olika bakgrund 
samlas till bön, lovprisning och nattvard. 

I Johannes arbetar vi mycket på att gudstjänsten skulle upp-
levas välkomnande och autentisk, liturgin och musiken skulle 
förmedla skönhet och vara ett adekvat uttryck för Kyrkans tro. En 
allmänt känd sanning är att ju fler man är, desto roligare blir det. 
Det finns en plats för alla i Johanneskyrkan.

Redaktionsrådet: Dag-Ulrik Almqvist, Nina Gran, Monica Heikel-Nyberg, Linda Jordas,  
Maria Klemetz, Fred Lindström, Hedvig Långbacka.  
Omslaget: foto av Linda Jordas Layout: Paradigm Ansvarig utgivare: Johan Westerlund
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Tre svenska i Helsingfors 
nu på samma adress!
Titta in o gilla: www.facebook.com/kyrkanihelsingfors
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Green Light District
... eller GLD som många kallar bandet är  
ett av de banden som huserar i studion  
i Johannes församling. Bandet består av  
Rami Bakieh, Oscar Fagerudd, Toivo 
Hellberg, Max Majander och Richard 
Söderlund. Och blåsarna Joosua och  
Jetro Sarikoski samt Lasse Ammann.
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Rami och Toivo är bekanta ansikten i 
Johannes församling, de har båda gjort 

sin civiltjänstgöring här (artikel i J11) och 
de, samt Majander, har varit aktiva i barn- 
och ungdomsarbetet i församlingen. Max 
Majander var hjälpis i flera år. Richard 
Söderlund å sin sida är aktiv i Fila.

GLD vann i våras finska delen för 
Emergenza-tävlingen och är nyss hem-
komna från Stockholm där de placerade 
sig bland de tre bästa i den nordiska 
tävlingen. Tävlingen går ut på att banden 
får sälja biljetter och vinnaren utses med 
publikröstning och en jury. Den 8 augusti 
tävlar GLD i världsfinalen i Taubertal 
Open Air festivalen i Tyskland. 

Jag fick tag på Rami, för en kort inter-
vju, mellan sommarjobbet på dagläger i 
Johannes församling och träningar med 
bandet. 

Vem är ni?
– Ursprungligen startades bandet i Tölö 
gymnasiums musikklass av Toivo och 
mig som var de enda killarna valda till 
musikklassen. Toivo spelade gitarr, jag 
trummor. Max kom med ett år senare 
med vokaler. Då jag fick en armskada som 
tvingade mig ge upp trummandet började 
jag rappa. Ursprungsmedlemmarna är alla 
från Tölö gymnasium. Sarikoski bröderna 
och Amman är vänner från Pop och Jazz 
konservatoriet. 

Vad betyder Green Light District?
– Namnet kommer från tanken att göra 
musik med flöde. Kanske kunde man se en 
referens till den grönska som omringar oss 
i Finland.

 
 
 

Hur skulle du beskriva er musik? Vem 
skriver materialet?
– Kort sagt spelar vi hiphop. Åtta musiker 
på scen gör att live musiken är levande. 
Vår musik är i det stora hela väldigt posi-
tivt. Vi hjälps alla åt med musiken, Max 
och jag skriver såklart våra texter, men vi 
jobbar tillsammans för att göra låtarna.

Vem lyssnar på er?
– För sex månader sedan kom det mest 
kompisar på våra konserter och någon som 
råkade titta in då vi spelade, idag kommer 
det även andra än kompisar. 

Hur kom ni i kontakt med Johannes 
församlings studio? Använder ni den 
än?
– Toivo jobbade där under sin civiltjänst-
göring. Han och jag var fick vara med och 
soundchecka studion innan den öppnades. 
Vi var säkert de första med träningstid i den. 

Vi har tid på söndag i studion, tränar 
där alltså en gång i veckan. Ibland får vi 
extra tider om vi behöver träna för något 
uppträdande. Studion är helt superb, bra 
utrustad, även om utrymmet blir kokhett 
med åtta musiker. 

Hur ser ni framtiden?
– Just nu bra! Vi har Emergenza finalen i 
augusti och vi blev just ombedda att spela 
i Tavastia. Jag tror på GLD:s framtid, vi 
är åtta killar som studerar våra instru-
ment, och prioriterar bandet framom det 
mesta. Toivo och jag studerar musiktek-
nologi, vilket underlättar inspelningen av 
musiken. Så vi har också kunskapen att 
banda in, det tekniska för att göra en skiva. 
Max studerar manus och regi så vi har en 
videoregissör bland oss också.

TEXT: LINDA JORDAS
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På frågan vad nya ungdomsledaren 
Christer Romberg drömmer om 

när det gäller sin församling svarar han 
snabbt:

– Jag vill att våra ungdomar skall känna 
att församlingen är en mötesplats för dem, 
en plats som är kravlös och där det finns 
människor att lita på och som bryr sig om 
en. Som ungdomsledare finns jag här för 
att med hjälp av kollegerna skapa ett rum 
dit man kan komma för att skratta och 
slappa lika väl som för att diskutera exis-
tentiella frågor och etiska problem.

När jag träffar Christer har han redan 
några månader bakom sig i Johannes 
församlings tjänst. Före det arbetade han i 
Åbo svenska församling i tre år.

– Det var en väldigt fin tid och det var 
nog med vemod jag skiljdes från ung-
domarna och kollegerna. Men samtidigt 
kändes det fint att komma till ett nytt 
ställe. Min fru fick arbete i Borgå, så det 
blev aktuellt att flytta österut och då an-
nonserades det om en tjänst i Johannes, så 
här är jag nu.

Upptäckte musiken på egen hand
Christer är ett av barnen i den stora och 
musikaliska familjen Romberg från Ingå. 
Men trots att syskonen spelade och sjöng 
fick han i hög grad upptäcka musiken på 
egen hand.

– Det började med att jag i 13-14 års ål-
der smygövade på brorsans trumset. Sedan 
började jag spela andra instrument, gitarr 
och bas och också sjunga. Jag var aktiv 
i frikyrkliga sammanhang och spelade i 
olika band. Någon formell musikutbild-
ning har jag inte, utom ett år på Lärkkulla 
folkhögskolas musiklinje. 

Men musiker på heltid ville han inte 
bli. – Som en del av arbetet är musiken 
toppen. Skulle jag syssla med musiken på 
heltid skulle den bli sådär som potatismos 
och köttbullar, vardagen och levebrödet. 
Nu är den den underbara lingonsylten!

Historielärare blev det inte
Christer berättar att han egentligen tänkte 
sig en framtid som historielärare och också 
studerade ett år vid Åbo akademi, men 
avbröt studierna då lärarna varnade för att 
det inte skulle finnas arbete för honom och 
hans kamrater då han blev färdig.

– Jag är ändå väldigt glad över att jag 
studerade det året, det gav många insik-
ter. Och indirekt förde det mig till mitt 
nuvarande jobb. Medan jag studerade blev 
jag ombedd att starta en rockskola i Åbo 
svenska församlings regi. Den uppgiften 
gillade jag skarpt och fick god kontakt med 
ungdomarna. Det kom litet som ett blixt-
nedslag; jag skall jobba med ungdomar!

Christer utbildade sig till ungdoms-

Ett ställe för  
skratt, musik  
och samtal för tro

ledare på 
Novia.

– Under de 
här åren har jag 
lärt mig att ungdomar 
behöver äkta möten, att 
bli sedda, hörda och bekräftade. 
Och accepterade utan krav på hurdana de 
skall vara eller se ut. Ungdomar funderar 
mycket på de stora livsfrågorna och behö-
ver sammanhang där de kan ventileras.

– För mig har kristendomen två grun-

daspekter 
– ”Allt av 

nåd” och ”Gå i Jesu 
fotspår”. Jag tänker mig 

att kravlösheten, det att vi får allt av nåd, 
är en god grogrund för att man skall vilja 
och kunna gå i mästarens fotspår. Och att 
man då kan upptäcka vad det kristna livet 
innebär.

Vi möts strax innan skribasäsongen på 
Lekholmen börjar, vilket betyder mycket 
intensivt arbete för Christer. Sedan väntar 
på hösten arbete med ungdomssamlingar.

– Vi tänker oss att tisdagar och torsda-
gar ha öppet på eftermiddagarna för olika 
åldersgrupper. Det skall bli spännande och 
roligt! Och det är klart att den fina musik-
studio som finns i Johannes utrymmen 
skall utnyttjas!

TEXT: HEDVIG LÅNGBACKA

”Som en del av arbetet är 
musiken toppen. Skulle 
jag syssla med musiken 
på heltid skulle den bli 

sådär som potatismos och 
köttbullar, vardagen och 

levebrödet. Nu är den den 
underbara lingonsylten!”
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När Monica Heikel-Nyberg började 
sitt arbete som kaplan i Johannes 

församling var det en cirkel som slöt sig. I 
kvarteren kring Johanneskyrkan växte hon 
upp, Högbergsgatan var ”hennes” gata och 
där kände hon sig helt hemma.

– Den såg väldigt annorlunda ut på den 
tiden. Gatan var full av affärer som sålde 
livets nödtorft, mataffärer och sådant, och 
alla kände alla. Jag kunde, om jag t.ex. 
hade glömt nyckeln, lugnt gå in till någon 
av de snälla tanterna i affären och sitta där 
och rita bakom disken tills mamma kom 
hem. Det var nog litet som att bo i en by.

Nu har kvarteren förändrats helt. Men 
kyrkan står kvar och i den kyrkan blev hon 
intresserad och slutligen fångad av kristen 
tro, på tisdagskvällarnas gudstjänster. 

– Det som verkligen sedan ledde mig 
till tro var faktiskt musikalen Jesus Christ 
Superstar, som gjorde ett enormt intryck 
på mig. Mitt föräldrahem var inte uttalat 
troende, jag var inte ens döpt då jag bör-
jade gå i kyrkan. 

Livet har fört Moni via arbete vid dåva-
rande Rundradion, som anmälare och som 
redaktör för barnprogram, till arbete som 
präst i Iniö, Houtskär, Vanda, Kyrkslätt 
och nu Johannes församling.

– Det var ju nog en stor omställning att 
flytta ut i skärgården. Jag var så totalt urban 
som barn att när jag skulle åka ut till Gran-
kulla med lokaltåget första gången räknade 
jag hållplatserna på förhand och tog smör-
gåsar med på tåget för den långa resan! Och 
så alltså bli kyrkoherde i lilla Iniö!

Nyttigt att uppleva det minsta och det 
största.

– I och med att jag nu arbetar i Jo-
hannes kan jag säga att jag upplevt det 
”minsta” och det ”största” i församlings-
väg, och då menar jag alltså storleken på 
församlingen och det omgivande samhäl-
let. Det var nog viktigt för mig att uppleva 
Iniö och Houtskär, konkret se att det finns 
ett liv bortom Ring III, ett gott liv.

– Det var fint för våra barn att växa 
upp i Houtskär – sedan flyttade vi tillbaka 
till Grankulla innan de blivit tonåringar. 
Tonåren är inte alltid lika trevliga på 
landsbygden. När jag tänker på ungdoms-
arbetet i de olika församlingar jag har 
jobbat i märker jag att skillnaderna nog är 
ganska stora – det är mycket viktigare med 
”rätt” sorts kläder och skor i en storstads-
församling.

– En skillnad är också att det är mycket 
mera avslappnat att vara präst här i Hel-
singfors än på en landsort. Det är inte så 
mycket prestigetänkande och det är skönt.

Men var än människan råkar växa upp 
är ändå de stora livsfrågorna desamma 
– varför vi finns till, livets mening, hur vi 
skall leva tillsammans som människor och 
vad som händer efter döden.

Det behövs en by  
för att fostra ett barn
Monis viktigaste uppgift i vår församling 
är att tillsammans med ungdomsledaren 
Christer Romberg arbeta med ungdo-
mar på olika sätt, delta i konfirmandarbe-

Hemlig passion:  
Administration
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Personalnytt
Bo Ekman, övervaktmästare i Johannes församling gick i pension i augusti. 
Församlingen tackar Bo för det arbete han gjort och den tid han har gett till 
församlingen. Nedan ett kort brev från Bo.
 
”Med vemod och tacksamhet,
Det är min sista arbetsdag i Johannes församling. Jag uppnår avgångsålder i juli 
och min semester börjar nästa måndag. Jag fylls av vemod att avsluta en anställ-
ning där jag trivts så bra. Samtidigt fylls jag av tacksamhet över de dryga fem åren 
jag fick möjligheten att arbeta här. Jag har trivts utmärkt med arbetskamraterna, 
uppgifterna och alla församlingsbor och vänner till församlingen som jag haft gläd-
jen att träffa i mitt arbete. Församlingen har upplevt en brytningstid under de här 
åren efter sammanslagningen av de tidigare tre församlingarna. Vi har avstått från 
flera utrymmen med smärta men också lärt oss att leva tillsammans som Johannes 
församling med den rikedom som de tidigare arbetssätten och verksamhetskultu-
rerna fört med sig till den gemensamma verksamheten. 

Efter närmare 40 år i den krävande och stressande resebyråbranschen har detta 
varit en av de bästa tiderna i mitt liv. Jag vill tacka församlingens ledning och alla 
församlingsbor och vänner till församlingen för de fina år jag fick dela med er. 
Jag är en aktiv människa och kommer inte att sitta hemma efter pensioneringen. 
Många uppgifter med sång och mycket annat väntar. Vi kommer säkert att träffas i 
gudstjänsterna och de olika samlingar som hålls i våra kyrkor och församlingssalar. 
Jag kommer att fortsätta som frivillig med bl.a. Tomasmässan och singelverksam-
heten som är viktiga för mig. På återseende! Bo” 12.6.2015

Nina Fogelberg, som jobbade som kantor under Eva Henricsons tjänstledig-
het, har i juli gått vidare mot nya äventyr. Vi tackar Nina för ett fint arbete i 
församlingen.

Samtalsgruppen  
Bibel, tro och tvivel
Vi träffas: 7.9, 28.9, 12.10 och 2.11.  
Samtliga kl. 17.45–20 i Hörnan.

Information: 
Kisa Korkman, kisa.korkman@gmail.com  
Gunvor Frände, gunvor.frande@evl.fi

tet och i verksam-
heten för äldre 

tonåringar 
och unga 
vuxna.

– Jag 
drömmer 

bl.a. om att 
ungdomar i Jo-

hannes skall bilda 
en egen gudstjänstgrupp och förverkliga 
egna tisdagsmässor. Att vi tillsammans 
skall hitta ett format som gör det lätt att 
slinka in och uppleva andakt och gemen-
skap. I våras besökte vi tillsammans med 
de frivilliga hjälpledarna Vadstena och det 
var en fin upplevelse.

När vi talades vid stod sommaren på 
Lekholmen för dörren – när tidningen 
kommer till församlingsborna har Moni en 
mängd nya erfarenheter. Och dem berättar 
hon gärna om!

– Överhuvudtaget är det för mig viktigt 
att vara tillgänglig; församlingsborna skall 
kunna ringa eller sms:a mig närsomhelst. 
Kan jag inte svara genast går det bra att 
lämna bud på telefonsvararen. Särskilt 
vill jag finnas till för ungdomarna. Jag är 
helt övertygad om att barn och tonåringar 
behöver flera goda vuxenkontakter – det 
behövs faktiskt en by för att fostra ett 
barn! Jag hoppas kunna vara ett exempel 
om inte annat så genom att visa att det 
inte är så farligt att göra bort sig! Jag kan 
gott bjuda på att vara litet löjlig ibland och 
visa min sårbarhet.

– Man kan faktiskt göra bort sig ofta 
och ordentligt och ändå ha ett bra liv!

– Det är ju fördelen med att bli äldre, 
man bryr sig mindre om ytan och mera om 
innehållet. Och man lär sig den oerhörda 
vikten av att förlåta, be om förlåtelse och 
få förlåtelse.

Mellan Antonius och Kung Fu pandan
Moni håller regelbundet andakter i radio 
och har bl.a. gjort en andaktsserie om 
Katarina av Vadstena, Birgittas dotter. 
Överhuvudtaget går hon gärna tillbaka till 
tidigare skeden i kristendomen – kyrkofä-
dernas skrifter läser hon gärna.

– Kyrkofäderna skrev kärnfullt och i 
få ord sparat blir djupet i deras tro och 
erfarenheter stort.

Annars har Moni litet svårt med 
andaktsböcker och tycker att hon i annan 
litteratur, film och musik än de uttalat 
kristna hittar mycken andlig föda.

– Filmen om Kung Fu-pandan tycker 
jag att är en viktig existentiell film. Ja, jag 
tror att jag kan säga att mitt liv balanserar 
mellan den helige Antonius och Kung Fu-
pandan!

Fjorton år som kyrkoherde  
sätter sina spår
Moni har en hemlig passion, som hon 
uttrycket det. Hon älskar administration 
och är som svenskarna säger ”fena” på det. 
Fjorton år som kyrkoherde lär en mas-
sor om just administration, byråkrati och 
logistik.

– Det är roligt att kyrkoherde Johan tar 
vara på mina kunskaper på området. 

Överhuvudtaget trivs Moni väldigt bra 
med förman och kolleger i Johannes och 
så trivs hon överhuvudtaget med att vara 
präst, att korta stunder få dela samma 
horisont med människor hon träffar t.ex. 
vid enskilda samtal.

– Jag älskar att predika! Tycker att det 
är det område där jag trivs bäst och är bäst 
på. Så jag hoppas få predika en hel del i 
våra gudstjänster.

TEXT: HEDVIG LÅNGBACKA
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Mycket sol, nöje, våfflor 
och en clown var det som 
gällde på Parkfesten vid 
Johanneskyrkan.

De mycket kreativa diakonissorna hade 
ställt till med parkfest i Johannesparken, 
och alla var välkomna. Inte en sur min 
sågs och alla gick glada vidare från festen. 
Det fanns inte något negativt att kom-
mentera om hur Parkfesten var ordnad. 
För första året parkfesten kallades den 
traditionella parkfesten. Som alla år tidi-
gare fanns clownen med. Clownen delade 
ut ballonger, blåste såpbubblor och spred 
glädje med sig åt både unga och äldre. Min 
kollega Ivar och jag fick en intervju med 
clownen. Clownen hade en åsikt om clow-
nens uppgift och den lät ungefär så här:

– Vi clowner har en viktig uppgift här 
i världen. Vi sprider glädje bland folk och 
det tycker jag är bra. Det finns så många 
olika sätt att sprida glädje. Jag klär mig på 
ett roligt sätt och ger ballonger och får folk 
igång. Det är min uppgift.

På Parkfesten stektes våfflor, det 
fanns också makaronilåda, riven morot, 
kaffe- och saftservering. Alla pengar som 
samlades in under festen gick till ett gott 
ändamål; Finska Missionssällskapet.

I parken fanns också en fiskedamm 
där man kunde få något skoj på kroken. 
Ansiktsmålning fanns också. Det kändes 
som om allt var väl organiserat. 

Blåste gjorde det nog lite, men det hin-
drade ju ingen från att ha skoj. Kom ihåg 
att titta in nästa år!

Mission i parken
På parkfesten mötte vi också missionären 
Christine Björkskog som var med och 
hjälpte till där det behövdes. Hon berät-
tade något mycket intressant för oss:

– Jag har varit ute på missionsfältet i ca 
två år nu. Jag var med om ett projekt vars 
mening var att hjälpa föräldralösa barn i 

Gårdsfest vid  
Johanneskyrkan

Etiopien. Vi hade omkring 300 fadderbarn 
som behövde stöd, och jag var med och 
hjälpte dem att få en bättre fortsättning på 
livet. 

– Etiopien är nästan tre gånger större 
än Finland och där pratas det hela åttio 
olika språk. I Etiopien bor det nästan 90 

miljoner människor. Etiopiens kultur 
skiljer sig vitt från den finska, det ser man 
genast när man kommer dit. Kvinnor bär 
skålar på huvudet ute på gatan, som ingen 
skulle göra här. Man ser också att det är 
en annan kultur på hur etiopier talar till 
varandra. 
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Högmässor:
Söndagar: 
kl. 10 i S:t Jacobs kyrka.         
kl. 12 i Johanneskyrkan. 

Gudstjänster och  
övriga mässor:
Gudstjänster i Folkhälsans Se-
niorhus söndagarna 27.9, 25.10 
och 22.11, kl. 15.

Andakter i Seniorhuset på 
Drumsö, tisdagarna 15.9, 20.10, 
17.11 och 15.12, kl. 18.

Familjegudstjänst 4.10 i S:t 
Jacobs kyrka kl. 16.

Hela kyrkan sjunger gospel i 
Johanneskyrkan, 8.12, kl. 18.

Kvällsmässa i Gamla kyrkan, på 
onsdagar kl. 18 fr.o.m. 2.9.

Kvällsmässa i Johanneskyrkan 
på tisdagar kl. 18. Tomasmässa, 
Mässa i Taizéanda, Tyst mässa, 
Mariavesper, Ljusmässa fr.o.m. 
8.9.

Middagsbön i Johanneskyrkan 
vardagar kl. 12 fr.o.m. 1.9.

Mässa med förbön i S:t Jacobs 
kyrka, 12.11, kl. 19.

Nallegudstjänst i Mariakapel-
let, 16.10, kl. 10.

Parentationsgudstjänst i San-
dudds Nya kapell 31.10, kl. 16.

Regnbågsmässa i Johanneskyr-
kan, 16.10, kl.19.

Requiemmässa i Gamla kyrkan, 
1.11, kl. 18.

Diakoni:
Diakoniträffen i S:t Jacobs 
församlingssal. Onsdagar  
kl. 14–15.30 från och med 16.9 
till 16.12. Salenius.

Mariakretsen Högbergsgatan 
10 E, 2 vån. Följande onsdagar 

16.9, 14.10, 11.11 och 9.12,  
kl. 14–15.30. Frände

Familjeverksamhet:
Knatterytmik i Hörnan, freda-
gar kl. 10–11.30. Högbergs-
gatan 10. Fr.o.m. 4.9 till 18.12. 
Wiklund.

Babyrytmik i Hörnan, månda-
gar kl. 10–11.30. Högbergsga-
tan 10. Fr.o.m. 31.8 till 14.12. 
Wiklund

Family Fun i S:t Jacob. Ons-
dagarna 23.9, 21.10 och 25.11. 
Samtliga kl. 16–18.30.

Family Fun i Hörnan. 4.11,  
kl. 16–18.30.

Seniorverksamhet:
Träffpunkt Varannan tisdag  
kl. 13–14.30 fr.o.m. 15.9 till 8.12. 
Högbergsgatan 10 E, 2 vån. 
Varierande program. 

Sjötorpet Högbergsgatan 10 E, 
2 vån. Kl. 14–15.30, onsdagar; 
23.9, 21.10 och 25.11. Ollberg. 

Cellverksamhet ”Guds närvaro 
i vår samvaro” i S:t Jacobs kyr-
kas utrymmen. Kl. 11, måndagar 
14.9, 28.9, 12.10, 26.10, 9.11, 
23.11 och 7.12. Samt torsdagen 
12.11, kl. 17.30. Gertrud Stran-
dén (09) 679 576.

Samtalsgrupper:
Bibelmeditation i Johanneskyr-
kan, 10.9 och 8.10, kl. 18.

Samtalsgruppen i Majblom-
man, Sanitärsgatan 4 kl. 13. 
Måndagar, 14.9, 12.10, 9.11 och 
14.12. Stefan Djupsjöbacka.

Samtalsgruppen Bibel, tro 
& tvivel i Hörnan, Högbergs-
gatan 10. Följande månda-
gar: 7.9, 28.9, 12.10  och 2.11 
kl. 17.45–20. Kisa Korkman, 

kisa.korkman@gmail.com och 
Frände.

Ärligt om tro i Johanneskyr-
kans krypta. Varannan tisdag 
kl. 17, fr.o.m. 15.9. Avslutas alltid 
med tisdagsmässa. Lindström

Luncher och  
caféverksamhet:
Café Kardemumma tvåspråkigt 
café i S:t Jacobs kyrkas utrym-
men. Måndagarna 21.9, 5.10, 
2.11, 30.11 och 14.12, kl. 10. Karin 
Salenius.

Diakonilunch i S:t Jacob 3 €. 
7.9, 19.10, 16.11 och 21.12,  
kl. 12–13.

Kyrklunch i S:t Jacob sön-
dagarna 27.9 och 25.10 efter 
högmässan.

Regnbågscafé i samarbete 
med Regnbågsankan, kl. 19–21 
i Hörnan torsdagarna 3.9, 17.9, 
1.10, 29.10, 12.11 och 26.11. 
Tomas Ray. 

Veckolunch fredagar kl. 12.15–
13.30 fr.o.m. 11.9. i Högbergs-
gården, Högbergsgatan 10 E. 
Vi inleder med middagsbön i 
Johanneskyrkan kl. 12. 

Musik:
Lunchmusik i Gamla kyrkan, 
tisdagar kl. 12. 

Musik i Johannes kl. 18. Sön-
dagarna 3.9 (Knut Nystedt in 
memoriam. 100-års jubileum), 
18.10 och 15.11.

Körer:
S:t Jacobskören tisdagar  
kl. 18.30–20.30. S:t Jacobs 
kyrkas församlingssal. Start 8.9. 
Eva Henricson.

Roströsten torsdagar  
kl. 18.30–20.30. Högbergs-

Höstens program

– Alla barn vi hjälper får pengar och 
kläder en gång om året, men trots det 
är nog alla barn mycket glada. Där jag 
jobbade finns det sådana arbetare som 
gör hembesök och så finns det ett aktivi-
tetscenter. I aktivitetscentret får barnen 
lära sig olika saker som kan vara till nytta 
nu men också längre fram. Alla är väldigt 
positivt inställda och jag är mycket nöjd 
med resultatet hittills. Vi är en stor grupp 
av både Etiopier och människor från andra 
länder som hjälper de här barnen. “Det är 
inte jag som gjorde det, det var vi”.

TEXT: JOHAN OCH IVAR (12 ÅR)
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PASTORSKANSLIET 
E-post: fornamn.tillnamn@evl.fi
Tfn: (09) 2340 7700
Kansliet öppet: må, ti och to 10–14, on 13–17, fr 9–13

Westerlund Johan, kyrkoherde  
(09) 2340 7710, 050 521 3573

PRÄSTER
Busck-Nielsen Mikael (09) 2340 7747, 050 412 8118/  
040 773 3155
Heikel-Nyberg Monica (09) 2340 7787, 050 545 6172
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
Henricson Eva (09) 2340 7748, 050 380 0842

DIAKONISSOR
Gunvor Frände (09) 2340 7714, 050 380 1872
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
Romberg Christer (09) 2340 7707, 050 343 3418 

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

VAKTMÄSTARE
Hapuli Hannu, Johanneskyrkan (09) 2340 7741, 050 3574 353
Smedjebacka Tony, övervaktmästare, (09) 2340 7713, 050 433 0710
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
Adresser 
JOHANNES FÖRSAMLING
E-post: johannes.fors@evl.fi
Hemsida: www.helsingforsforsam-
lingar.fi/johannes
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.
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gårdens körsal. Start 10.9. Eva 
Henricson.

S:t Jacobs barnkör tisdagar  
kl. 14.45–15.30. S:t Jacobs 
kyrkas församlingssal. Start 1.9. 
Eva Henricson.

Kronans barnkör torsdagar  
kl. 14.45–15.30. Eftislokalen på 
Sjötullsgatan 4 B. Start 3.9. Eva 
Henricson.

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

Passionärerna torsdagar  
kl. 10.15. Folkhälsans seniorhus, 

Mannerheimvägen 97. Anna 
Maria Böckerman.

Tomas Vokalensemble torsda-
gar kl. 19. Start 10.9. Dag-Ulrik 
Almqvist.

Övrigt program:
Födelsedagsfest för försam-
lingens 70, 75, 80, 85, 90, 95 
och 100-åringar 29.10 kl. 14–16, 
för inbjudna endast.

Födelsedagsfest för försam-
lingens 5-åringar i Högbergssa-
len, Högbergsgatan 10 E. 10.10 
kl. 15, för inbjudna endast.

Trädgårdsfest vid S:t Jacobs 
kyrka 9.9 kl. 15–17.30.

Johannes församling finns med 
på Drumsödagen den 5.9 kl. 
10–14.

Missionärerna Tomas och 
Riikka-Maria Kolkka besöker 
Johannes församling 20.9.

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