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Tolka allting till det bästa

Det går inte att förneka att det var spännande att gå upp för trappan till tredje 
våningen på Högbergsgatan 10 E den första oktober. Jag visste att jag var första 

dagen på mitt nya jobb, ett jobb som av många ansågs krävande, på gränsen till 
omöjligt och att min ankomst till detta jobb direkt skulle påverka medarbetarnas 
arbete på många olika sätt. Många gånger hade jag funderat på vad jag skulle säga 
eller göra när jag kom och vad jag skulle undvika denna första dag i Johannes för-
samling. Jag visste också att det var mycket jag inte visste.

Men redan innan jag hann upp till tredje våningen där kansliet finns dök vakt-
mästaren upp och meddelade att det blir kaffe som inledningen till arbetskonferen-
sen som skulle börja en halv timme senare. I följande kurva fick jag veta att medar-
betarna hade förberett en hälsning till mig vid det kaffet. Det var inte bara jag som 
väntat på den här dagen.

Sen blev det alltså arbetskonferens. De flesta av mina nya arbetskamrater satt 
runt bordet och vi gick igenom de ärenden som fanns på listan. Vi var igång.

Därefter praktiska saker. Nycklar, kopieringsapparat, datorn, en telefon (men 
SIM-kortet passar inte), var finns en sax, liten rundvandring i kansliet, många små 
förvarningar om att ”detta kommer du snart att få på ditt bord”. Och bordet sen – 
ett gammalt ädelt skrivbord med läderyta och detaljer i mässing.

Och så fullbordas dagen med valnämndens sammanträde där jag skulle vara 
sekreterare. Det sekreterarskapet var inte helt under kontroll, det skall erkännas. 
Men på stan en stund senare var det någon som såg min prästkrage och stannade 
för att hälsa på ”den nya kyrkoherden”. 

Gudstjänsterna
Johannes församling har en gudstjänstorienterad profil. Gudstjänsten är viktig, och 
hos oss bär den ett gammalt och värdefullt arv som innebär att vi är liturgiskt med-
vetna. Likväl är en av de saker som delat församlingen på olika sätt just gudstjäns-
terna. Olika personer talar i väldigt olika tonläge om församlingens gudstjänstliv. En 
del är stolta och entusiastiska, andra är mera avståndstagande. Med dessa blandade 
förväntningar steg jag själv in i kyrkan den första söndagen i oktober. Min första 
predikan från den mäktiga predikstolen i ek låg väl förberedd i väskan. 

Min första gudstjänst i Johanneskyrkan blev en mycket fin upplevelse. Det väl-
utarbetade formuläret med de olika processionerna, med de många medverkande 
(även om konfirmanderna då ännu inte påbörjat sina gudstjänstturer), med den fina 
musiken från både orgel och kör, och med de positiva och glada människor jag fick 
träffa.
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Jag brukar säga att en gudstjänst lyckats väl om jag är glad när jag går hem. Just 
så blev det.

Övrig verksamhet
Samtidigt hör jag de missnöjda talturerna som dels tycker att gudstjänsten borde se 
annorlunda ut, och dels tycker att också annan verksamhet än gudstjänster borde 
uppmärksammas och erkännas. Vi har en omfattande barn- och familjeverksamhet, 
en omfattande ungdomsverksamhet. Vi har diakonin som söker upp de nödlidande 
och låter människor mötas på olika sätt. Vi har musiktillfällen och körer av väldigt 
olika slag m.m. Skall inte allt det också räknas med och uppskattas?

Tolka allting till det bästa
Det är inte rätt att ställa dessa saker mot varandra. Istället behöver vi söka vägar att 
stöda varandra. Församlingen är inte längre en församling om den inte samlas till 
gudstjänst på söndagen, men det går inte att hålla igång ett gudstjänstliv om inte vi 
har en fostran, en diakoni och en missionsverksamhet.

Jag har tänkt mig att året som nu går in skall gå under devisen ”tolka allting till 
det bästa”. Den devisen är inspirerad av Luthers lilla katekes som en del av förkla-
ringen till det åttonde budet: ”Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa”. 
Luther skriver ” Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte förråder, förtalar eller 
ljuger om vår nästa, utan försvarar honom, tänker och talar väl om honom och tyder 
allt till det bästa.”

Jag försöker själv efterleva den uppmaningen, och jag utmanar härmed hela för-
samlingen att sälla sig till den gemenskap i Johannes församling som tyder allting 
till det bästa!
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Johannes församlings  
ungdomar har en ny hemsida:

johannesungdomar.com
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– Blogg, hund och arbete! 
Det svarar Rolf Blauberg, bland vän-

ner ”Rofa” när jag frågar vad som just nu 
är aktuellt i hans liv. Hunden förstår jag 
lätt, under det bord där vi sitter snurrar en 
nio veckor gammal hundvalp. Men blog-
gande då, berätta om det. 

– Jag har alltid gillat att skriva, skulle 
gärna skriva mer än vad jag gör, men 
arbete (Rofa jobbar som klasslärare) och 
andra hobbyn sätter sina gränser. Jag 
har haft en blogg då jag jobbade på ett 
högstadium, började blogga då jag saknade 
studietidens skrivande. Andetag- gänget 
kontaktade mig och bad att jag skulle börja 
blogga för Andetag-bloggen. Oroade mig 
först över att jag nu skulle vara tvungen att 
skriva om tro och religion hela tiden, men 
förstod snart att jag kan skriva om de saker 
som ockuperar mina tankar. Ofta skriver 
jag idag om saker jag grubblar över, sådant 
som intressera mig, som till exempel ung-
domar, jämställdhetsfrågor och så skriver 
jag också om min egen livshistoria. 

Rofa har varit aktiv i församlingslivet 
sedan barnsben, först i Norra svenska och 
nu senare i Johannes. Han berättar att han 
var med i församlingens innebandyträ-
ningar på Drumsö till och med högstadiet. 
Skriftskolan följde och därpå blev han en 
aktiv hjälpis. 

– Jag var hjälpledare i ca tio år, berättar 
Rofa, men sedan tyckte jag att de yngre 
kan ta över. Men har fortsatt på Lekhol-
men som holmledare, värd och ansvarig 
för Lekisbloggen.

Rofa berättar att han ser Lekholmen 
som en andlig bas för ungdomen i Helsing-
fors. Här vågar föräldrarna låta barnen 
vidga sina vyer och spendera tid utanför 
hemmet. 

– Lekholmen ger möjligheten att ta del i 
ett regelbundet andaktsliv, säger Rofa och 
fortsätter, bra verksamhet för ungdomar är 
väldigt viktig i Helsingfors. 

Rolf Blauberg blev i november invald 
till sin andra period i församlingsrådet. 

– Jag ville ställa upp igen för jag är rädd 
att jag tappar kontakten till kyrkan om jag 
inte ställer upp för församlingen. Kyrkan 
är viktig för mig. 

”Förhoppningar på framtiden?” uppre-
par Rofa när jag ställer frågan. 

– När jag var yngre kändes Norra 
svenskas församlingsutrymmen väldigt 
bekanta, som ett andra hem egentligen. 
Jag hoppas att kyrkan kunde bygga upp 
en sådan gemenskap att ungdomar kunde 
känna så idag. En låg tröskel alltså. 

Kolla upp Andetag-bloggen på andetag.
blogg.hbl.fi

TEXT OCH BILD: LINDA JORDAS 

En bit av Johannes  
– Ung vuxen i kyrkan
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Får vi presentera:

Församlingsrådet 
2015–2018
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När det nya året rings in, ges nyårslöften om förbättring 
och planer om framtiden smids. I Johannes församling 
ser vi framåt med en ny kyrkoherde och ett pinfärskt för-
samlingsråd. Före ens det första mötet är inkallat frågar 
jag rådet tre frågor:

1. Vad är en församling?
2. Hur ser Johannes församling ut om 4 år?
3. Bemöter kyrkan sina församlingsmedlemmar jämlikt?

Rea Anner:
1. Det är en administrativ 
enhet inom vår kyrka. 
Församlingen är dess 
medlemmar och har en 

arbetsfördelning som tradition och praktik 
under åren format. Varje medlem är dess 
levande reklam. Kan vi ännu se försam-
lingen som en del av den världsvida 
kyrkan, som en del av den ursprungliga 
enhet som grundades av apostlarna? 
2. Jag ser framför mig en stor och fin 
julkrubba som ”hela stan” talar om och be-
söker. Kyrkobesökarna är något flera än nu 
och ljusgloben är i flitig användning. Vid 
sidoaltaren kan man lämna förbönsämnen 
eller ta med sig små bönelappar på olika 
språk. Kyrkan står öppen under sommaren 
ända till kl. 24 under frivilligas uppsyn. 
Kryptan är ett populärt samlingsställe med 
utställningar och andakter.
3. Svårt att säga, varför skulle den inte 
göra det? Vår uppgift är att ta varje 
medlem på allvar utgående från hennes 
livssituation.

Maria Björkberg-Enckell:
1. Församlingen är en skara 
människor som har en 
gemensam sak genom den 
kyrka till vilken de tillhör. 

Medlemmarna har rättigheter men också 
ansvar, utan medlemmar finns varken 
församling, eller kyrka. Alla organisationer 
förutsätter ledning, mål och mening.
2. En aktiv cityförsamling med högt till tak 
och brett mellan väggarna, liksom Johan-
neskyrkan är inuti. De som behöver hjälp 
att komma in får den hjälp de behöver. 
Församlingen har inte stelnat i sina for-
mer, utan lever med i samhällets utveck-
ling. Vi är kända för att vara en inklude-
rande, öppen och positiv församling där 
tolerans och kärlek till medmänniskorna 
är centrala.
3. Delvis ja, delvis nej. Kommer att tänka 
på dem som inte p.g.a. sin sexuella orien-
tering kan vigas i kyrkan. Sannolikt är det 
också så, att den som ber om hjälp får mer 
hjälp än den som inte gör det, men om 
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kyrkan inte ges en chans att hjälpa är det 
ju inte heller lätt att göra det.

Rolf Blauberg:
1. En församling är gemen-
skap, ett ställe dit vem som 
helst får komma. Den ställer 
inga krav, du får komma 

precis som du är. Församlingen är också 
andlig gemenskap och möjligheten att 
tillsammans med andra ta sina första steg 
som kristen eller fördjupa sig i den egna 
religionen.
2. Johannes församling är en levande för-
samling där de anställda och medlemmar 
tillsammans gör kyrkan. Vår församling 
profileras som en öppen församling där 
alla är välkomna oavsett kön, sexualitet el-
ler samhällsklass. Församlingen tar öppet 
ställning i aktuella jämlikhetsfrågor.
3. Ofta, men inte alltid. Johannes försam-
ling gör sitt bästa för att alla ska känna sig 
sedda. Det finns rum för utveckling t ex 
hur vi bemöter olika åldersgrupper. Alla 
prioriteras jämlikt i teorin men utåt sett 
kan det verka annorlunda. Vi kunde fråga 
församlingsmedlemmar vad som kunde 
göra församlingen relevant för dem. Vi kan 
bli ännu bättre på att lyssna på varandra!

Johan Bärlund:
1. Det är en sammanslutning 
av människor som i grund 
och botten har samma kristna 
livssyn. Medlemmarna utgör 

församlingen. Trots att församlingen inte 
är något konkret och fysiskt, existerar den 
likväl för människorna i medvetandet. 
Församlingen ska vara den plats där man 
upplever gemenskap med andra och får 
stöd i livets olika skeden.
2. De människor som verkar inom försam-
lingen präglar verksamheten. Johannes 

församling är en församling som tilltalar 
sina medlemmar. Församlingen möter 
människor i olika livsskeden. Alla känner 
sig välkomna i kyrkan. Johannes försam-
ling mår bättre än någonsin. Åtminstone 
vill jag jobba för detta.
3. Kyrkan ska sträva efter att bemöta alla 
medlemmar jämlikt. Det är viktigt att 
kyrkans verksamhet är mångsidig, så att 
samtliga hittar någon form av verksamhet 
som upplevs som tilltalande. Själv upple-
ver jag kyrkans arbete att ta hand om och 
stöda de svaga i samhället som viktigt. 

Christina Elving-Andersén:
1. Församlingen skall vara en 
mötesplats för dess medlem-
mar, ett andligt hem, och en 
trygg plats att komma till. 

Varje medlem som önskar vara en del av 
sin församling skall känna sig sedd och 
välkommen!
2. Johannes församling är en urban, 
kärleksfull, trygg och inbjudande för-
samling.  Församlingsmedlemmarna blir 
hörda och har en viktigare roll i planering 
och genomförande av mässor och andra 
evenemang. Församlingen har en aktiv och 
meningsfull verksamhet bland den väx-
ande mängden unga vuxna i kyrkan.
3. Jag önskar att kyrkan vågade vara 
modigare på den fronten, att inkludera 
människor i sin gemenskap trots våra 
olikheter.

Nina Gran:
1. En öppen och välkomnan-
de gemenskap, där alla som 
vill delta är välkomna.
2. Församlingen är en oas 

och mötesplats för många olika sorters 
människor. 
3. Alla församlingsmedlemmar är viktiga, 
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det finns inga VIP-medlemmar. Det är bra 
om församlingsverksamheten sker enligt 
principen låg tröskel och högt i tak. Det be-
tyder ändå inte att kyrkan behöver tumma 
på grunduppdraget.

Lotta Keskinen: 
1. Församlingen är en grupp 
människor som delar samma 
tro och gemenskap. Vi har 
samma Gud och går i Jesus 

fotspår, med Bibeln som vägledare. Vi vill 
leva ett gott liv, hjälpa varandra och finnas 
till även för de som inte tillhör vår 
församling. Alla är välkomna i den kristna 
församlingen
2. Johannes församling präglas allt mer av 
mångfald och har en välutvecklad frivillig-
verksamhet bland dem som i samhället har 
det sämre ställt. Församlingen inkluderar 
samtliga församlingsmedlemmar.  
3. Att bemöta församlingsmedlemmarna 
jämlikt innebär inte enbart att ta ställning 
till könsneutrala äktenskap, utan även 
om att bemöta alla andra i mångfalden 
med respekt och kärlek. Jag tror att en 
orsak till ojämlikt bemötande ofta är helt 
enkelt okunskap. Jag tycker mångfald och 
jämlikhet är en fråga som skall inkluderas 
i verksamheten på ett sådant sätt att olika 
parter i kyrkan kontinuerligt utvecklar sin 
kunskap och således kan erbjuda ett jäm-
likt bemötande till sina medlemmar. 

Maria Klemetz:
1. En församling är alla 
medlemmar i en lokal 
församling, men i praktiken 
tänker jag mig att det är de 

som är i kyrkan under gudstjänsten, dvs. 
den aktiva skaran av alla församlingsmed-
lemmarna.
2. Församlingar förändras ganska lång-

samt och i vissa fall strävar man inte ens 
efter förändring utan snarare att bibehålla 
traditioner. Men bytet av kyrkoherde är en 
möjlighet till förhållandevis snabb föränd-
ring skulle jag tro.
3. Det är inte så lätt att bemöta mänskor 
jämlikt, i synnerhet inte en så heterogen 
grupp som en stor församling. Kyrkan har 
öppna dörrar för alla i teorin. Det kunde 
ses som jämlikt bemötande. Utgår vi från 
kyrkobesökarnas behov når vi en förhål-
landevis liten skara.

Hedvig Långbacka:
1. En församling är en 
gemenskap där den kristna 
tron står i centrum och där, i 
bästa fall, tron manifesterar 

sig i kärlek, omtanke, gemenskap och 
respekt mellan medlemmarna.
2. Johannes församling är en livlig för-
samling, med verksamhet för olika åldrar 
och intresseriktningar. Församlingen firar 
gudstjänst på olika sätt, lekmännen är 
aktivt med i både gudstjänsterna och i de 
andra aktiviteterna. Församlingen hjälper 
människor som har det svårt och bereder 
en möjlighet för medlemmarna att göra 
insatser andra till fromma.
3. Den frågan har jag väldigt svårt att 
svara på. Har för egen del ingenting att 
klaga på, men hur församlingen upplevs av 
andra vet jag tyvärr inte tillräckligt mycket 
om. Jag får lov att fråga mig fram!

Henrik Stenbäck:
1. Församlingen är en kristen 
gemenskap kring en kyrka. 
Församlingen ska ha låg 
tröskel för ensamma och 

utstötta.
2. Fyra år är en kort period i ett långt lopp. 
Präglas snäppet mera av enkelhet, andlig 
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stillhet, stimulerande livsåskådningssam-
tal, diakoni och sång.
3. Det tror jag.

Karl Gustav Storgårds:
1. Församlingen är dess 
medlemmar och den 
gemenskap som medlem-
marna upplever tillsammans.

2. Organisationen är i stort sett oföränd-
rad. Verksamheten har delvis förnyats.
3. Ja, kyrkan är öppen för alla och bemö-
tandet är jämlikt.

Karl Sällström:
1. För mig är det framför allt 
en gemenskap, en gemenskap 
av människor som vill dela 
sin tro. 

2. Johannes församling är en aktiv och 
levande församling i Helsingfors med 
många goda aktiviteter som samlar och 
stöder församlingsborna. Verksamheten 
präglas av öppenhet, jämlikhet och en god 
gemenskap. 
3. Det skall åtminstone vara målsätt-
ningen att alla känner att de blir jämlikt 
bemötta av kyrkan. Människor har väldigt 
olika behov i olika skeden av livet och det 
behöver man ta i beaktande. Kyrkan för-
svarar och står upp för dem som är svagast 
i samhället i övrigt.

Anhild Träskman:
1. En församling är ett kristet 
samfund som består av 
kyrkoherde, övriga anställda, 
ett församlingsråd som utgörs 

av lekmän samt alla församlingsmedlem-
mar. Alla dessa tillsammans bidrar till hur 
församlingen ser ut. Gudstjänsten är 
församlingens kärnverksamhet.

2. Trots att antalet församlingsmedlem-
mar har minskat mår Johannes församling 
bra. Färre anställda har lett till att fler lek-
män har behövts i verksamheten. Det hörs 
röster som talar för en sammanslagning av 
alla tre nuvarande svenska församlingar 
till en enda.
3. Jag tycker att vi i vår församling för-
söker bemöta våra medlemmar jämlikt 
genom vår verksamhet för olika åldrar 
som t.ex. olika former av samtal, andak-
ter, barnverksamhet, musikverksamhet, 
diakonisamlingar, seniormöten, regnbåg-
sverksamhet m.m.  

Pia Öhman:
1. Församlingen är en 
gemenskap, men också en 
plats. Och självklart de 
mänskor som hör till den! 

Och dessa tre element skall församlingen 
värna om -känslan av samhörighet, de 
utrymmen vi har och både aktiva och 
mindre aktiva församlingsbor.   
2. Johannes församling har nya, mer och 
mindre aktiva medlemmar. Församlingens 
tjänster har hög kvalitet och församlings-
medlemmarna ser medlemskapet som 
meningsfullt och viktigt. 
3. Vi har ännu en lång väg att gå, för att 
uppnå total jämlikhet. Jag tror att kyrkan 
verkligen vill bemöta sina medlemmar 
jämlikt och respektfullt. Är verksamhets-
utbudet jämlikt, finns det mer verksamhet 
för vissa eller har alla något inom kyrkan 
just för sig?

TEXT: FÖRSAMLINGSRÅDET & LINDA JORDAS 
BILDER: VEIKKO NURMINEN/FOTONIPA
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Familjecafé i Hörnan
Vad?
Johannes församling har startat en ny verksamhet för familjer i 
januari. Onsdagen 14.1.2015 öppnade Familjecaféet sina dörrar för 
intresserade. Caféet är öppet i Hörnan under våren, på onsdagar kl. 
17–19. Hörnan hittar ni på gatunivån bakom hörnet vid Högbergsga-
tan 10 E. 

För vem?
Vi i Johannes församling vet hur stressade ni föräldrar är idag, något 
så lyxigt som fritid är ett minne blott för många av er. Församlingen 
vill hjälpa föräldrar med sparsamt om tid för sig själva genom att 
erbjuda en lugn stund då barnen är under uppsikt av proffessionella 
barnledare. Ni kan komma in ensamma eller ta med er hela famil-
jen, med eller utan barn är alla föräldrar som känner sig beklämda 
välkomna till Familjecaféet!

Johannes församlings barnledare drar en pysselverkstad för barnen 
då föräldrarna drar andan. Öppen diskussion med andra föräldrar 
och ledaren för barnverksamhet Nenne Lappalainen. Nenne hälsar: 
”Vi kan tala om väder eller vind, politik eller sport, precis vad  du än 
känner för att prata om”. 

Vi bjuder på te och skorpor!
Kom in en stund...

Ledare för barnverksamhet
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Berätta ditt liv  
– en väg till styrka

Personalnytt
Nina Fogelberg vikarierar för Eva Henricson som är alterneringsledig till och 
med 30.6.2015.

Anna Maria Böckerman är tillbaka i sin tjänst som kantor på halvtid. Hon job-
bar ännu aktivt med arbetet i psalmboks tillägget.

Christer Romberg är Johannes nya ungdomsarbetsledare från 1.2.2015. Han 
kommer till oss från Åbo svenska församling.

Att minnas, att berätta, att gå igenom din egen livshistoria steg för steg, det hjäl-
per dig att gestalta ditt liv. Att minnas hjälper dig att se och förstå det värdefulla i 
ditt eget liv och är ett stöd för dig i din vardag. I en ”Att minnas ger styrka”-grupp 
minns var och en i tur och ordning olika skeden av sitt eget liv. När man minns sin 
egen historia växer berättelsen fram i samverkan med gruppen. Andras minnen 
återuppväcker också ens egna bortglömda minnen. Man lär sig att förstå sig själv 
och andra bättre. Då gruppen träffas behandlar vi ett förutbestämt tema – en 
given åldersperiod från födseln till dags dato såsom: 

Vilka var de mänskor som tog hand om mig efter min födsel. Hurudana minnen och 
känslor förknippar jag med min barndom. Hurudan var min första skola, mina tonår, 
mina steg in i vuxenlivet ... 

Vi erinrar oss och återberättar händelser ur olika skeden i vårt eget liv ända till 
dags dato. Såhär får man grepp om sin livscykel, sitt livs röda tråd. Gruppen sam-
las åtta gånger, två timmar varannan vecka under våren 2015, och gruppmedlem-
marna förbinder sig att i mån av möjlighet vara med i gruppen från början till slut. 
Allt man säger och allt man hör i gruppen är ovillkorligen till 100 % konfidentiellt. 

Gruppledare är Christine Zitting, utbildad diskussionsledare och terapeut. 
Gruppledaren intervjuar gruppmedlemmarna innan gruppen startar. Deltagandet 
är gratis! ”Att minnas ger styrka” gruppen samlas 8 gånger, kl. 17–19 i Högbergs-
gården, Högbergsgatan 10 E, 2 våningen. För närmare information och anmälan 
kontakta Barbro Ollberg (09) 2340 7704 eller barbro.ollberg@evl.fi.

Samlingsdatumen är: 9.2, 13.4, 23.2, 20.4, 9.3, 4.5, 23.3 och 18.5.
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Högmässor:
Söndagar: 
kl. 10 i S:t Jacobs kyrka.         
kl. 12 i Johanneskyrkan. 

Gudstjänster och  
övriga mässor:
Andakter i Folkhälsans Senior-
hus sö 15.2, 15.3, 2.4, 19.4 och 
17.5, kl. 15.

Andakter i Seniorhuset på 
Drumsö, ti 17.2, 24.3, 21.4 och 
19.5 kl. 18.

Familjegudstjänst kl. 16 i S:t 
Jacobs kyrka, 8.2 och 29.3 och 
kl. 12 i Johanneskyrkan 15.3.

Korsvägen i Johanneskyrkan 
ti 24.2, 3.3, 17.3, 24.3 och 31.3, 
kl. 19.

Kvällsmässa i Gamla kyrkan, 
ons kl. 19. 

Kvällsmässa i Johanneskyrkan 
ti kl. 19. Bordsmässa, Ljusmäs-
sa, Mariavesper Taizémässa, 
Pilgrimsmässa, Tomasmässa 
och Vesper.

Middagsbön i Johanneskyrkan 
vardagar kl. 12. 

Midnattsmässa i Johanneskyr-
kan 4.4 kl. 23.

Mässa med förbön i S:t Jacobs 
kyrka, 7.5, kl. 19.

Nallegudstjänst i Mariakapel-
let, 17.4 kl. 10.

Passionsandakt i S:t Jacobs 
kyrka 30.3–1.4, kl. 19. 

Luncher och  
caféverksamhet:
Veckolunch fre kl. 12.15–13.30 
fr.o.m. 2.1. i Högbergsgården, 
Högbergsgatan 10 E. Välkom-
men på middagsbön i Johan-
neskyrkan kl. 12. 

Regnbågscafé För HBT-männ-
iskor och andra intresserade. 
Samarbete med Regnbågsan-
kan r.f. Kl. 19–21 i Hörnan to 
29.1, 12.2, 26.2, 12.3, 26.3, 9.4, 
23.4 och 7.5. Tomas Ray 

Café Kardemumma tvåspråkigt 
café i S:t Jacobs kyrkas utrym-
men. Må 9.2, 9.3, 20.4 och 25.5 
kl. 10. Karin Salenius

Diakonilunch i S:t Jacob, 3 €. 
23.2, 23.3 och 18.5 kl. 12–13.

Kyrklunch i S:t Jacob söndagar-
na 15.2, 19.4 efter högmässan.

Seniorverksamhet:
Träffpunkt för seniorer och 
daglediga, ti 3.2, 17.2, 3.3, 17.3, 
7.4, 21.4 och 5.5, kl. 13–14.30 
Högbergsgatan 10 E, 2 vån. 
Varierande program. 

Sjötorpet Högbergsgatan 10 E,  
2 vån. Kl. 14, ons; 18.2, 18.3 och 
8.4. Barbro Ollberg   

Cellverksamhet ”Guds närvaro 
i vår samvaro” i S:t Jacobs 
kyrkas utrymmen. Kl. 11–12, 
må 2.2, 16.2, 2.3, 16.3, 13.4 och 
27.4. Gertrud Strandén (09) 
679 576.

Diakoni:
Diakoniträffen i S:t Jacobs 
församlingssal. Ons kl. 14–15.30  
fr.o.m. 21.1. Karin Salenius.

Mariakretsen. Högbergsgatan 
10 E, 2 vån. ons 11.2, 11.3 (vi 
deltar i GA-lunchen) och 8.4, 
kl. 14–15.30. Gunvor Frände

Familjeverksamhet:
Knatterytmik i Hörnan, fre 
kl. 10–11.30. Högbergsgatan 
10. Fr.o.m. 9.1 till 29.5. Katja 
Wiklund

Babyrytmik i Hörnan, må 
kl. 10–11.30. Högbergsgatan 

10. Fr.o.m. 12.1 till 25.5. Katja 
Wiklund.

Familjecafé i Hörnan, ons 
fr.o.m. 20.1 till 27.5, kl. 17–19. 
Nenne Lappalainen.

Family Fun i S:t Jacob. Ons 28.1, 
25.2, 25.3 och 22.4 kl. 16–18.30. 
Nenne Lappalainen.

Samtalsgrupper:
Samtalsgruppen i Majblom-
man, Sanitärsgatan 4 kl. 13. Må 
16.2, 16.3, 13.4 och 11.5. Stefan 
Djupsjöbacka

Samtalsgruppen ”Bibel, tro & 
tvivel” Hörnan, Högbergsgatan 
10. Må 16.2, 9.3, 20.4 och 11.5 
kl. 17.45–20. Kisa Korkman 
(kisa.korkman@gmail.com) och 
Gunvor Frände.

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

Musik i Johannes i Johannes-
kyrkan kl. 18.00 med följande 
program:

 · Söndag 22.3 (i Johanneskyr-
kans krypta) Anne Hätönen, 
klavikord.

 · Söndag 29.3 Fr. Couperin 
(1668–1733): Lecons de Té-
nèbres. Katja Vaahtera, Nina 
Fogelberg, sopraner. Markus 
Kuikka, viola da gamba. Assi 
Karttunen, orgelpositiv.

 · Söndag 12.4 Harry Dahlström, 
baryton. K-E Gustafsson, orgel 

Körer:
S:t Jacobskören ti kl. 18.30–
20.30. S:t Jacobs kyrkas 
församlingssal. Dag-Ulrik 
Almqvist.

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

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

S:t Jacobs barnkör ti kl. 
14.45–15.30. S:t Jacobs kyrkas 
församlingssal. Natalie Ball.

Kronans barnkör to kl. 
14.45–15.30. Eftislokalen på 
Sjötullsgatan 4 B. Natalie Ball.

aTSo-kören övar ons kl. 18 i 
Johannessalen, Högbergsgatan 
10 D. Nils Lundberg (050 349 
1231).

Passionärerna to kl. 10.15. 
Folkhälsans seniorhus, Man-
nerheimvägen 97. Dag-Ulrik 
Almqvist.

Tomas Vokalensemble to kl. 19. 
Dag-Ulrik Almqvist.

Gemensamt Ansvar:
Insamlingen inleds vid hög-
mässan i Johanneskyrkan sö 1.2 
kl. 12. Kyrkkaffe serveras efter 
högmässan. 

GA Lunch 11.3 kl. 13, 10 €, GA 
försäljning, Högbergsgatan 10 
E, 2 vån. Maria Wikstedt berät-
tar om Haiti. 

Family Fun med GA tema 25.2 
kl. 16–18.30, Kvarnbergsbrinken 
1 (Drumsö).

Övrigt program:
Att minnas ger styrka, 
Högbergsgatan 10 E, 2 vån. 
Chrisitne Zitting. Må 9.2, 23.2, 
9.3, 23.3, 13.4, 20.4, 4.5 och 
18.5, För närmare informa-
tion och anmälan senast 30.1: 
Barbro Ollberg. 

Parkfest vid Johanneskyrkan kl. 
15-17.30 den 20.5.

Rekreationsdag för ande, kropp 
och själ. 28.5.2015. Närmare 
information senare.

Utställning:
Presenningsikoner av Mats 
Hermansson, Visby i Johan-
neskyrkans krypta. 
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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
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 (09) 2340 7768, 050 453 5294

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 

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
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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Insamlingen Gemensamt Ansvar (GA) har 
pågått i mer än 60 år. Kampanjen genom-
fördes första gången år 1950. Målet är att 
öka medvetenheten om sociala orättvisor 
samt att utveckla nya arbetsmetoder 
blande dem som är i behov av hjälp. Temat 
för GA insamlingen 2015 är: ”Bakom Guds 
rygg? Eller inför dina ögon”. Insamlingens 
beskyddare är republikens president Sauli 
Niinistö. Insamlingen inleds på Kyndels-
mässodagen 8 februari och pågår fram till 
slutet av april.

Över 600 000 finländare lever under 
fattigdomsgränsen. I Haiti hankar sig 6 
miljoner människor fram med en euro om 
dagen.

Delta i insamlingen Gemensamt 
Ansvar – du hjälper människor i nöd 
både nära och fjärran.
I Finland används de insamlade medlen 
till att utvidga Helhjärtat-nätverket till att 
omfatta hela landet. Nätverket hjälper dem 
som är ensamma, sjuka eller har ekono-
miska problem eller av andra orsaker har 
hamnat i en svår livssituation. Med de 
insamlade medlen görs även rekrytering 
och utbildning av de frivilliga mer effektiv.

I Haiti får barnen ökade möjlighe-
ter att gå i skola tack vare insamlingen 
Gemensamt Ansvar. Många nya skolor 
byggs under de närmaste åren med stöd 
av insamlingen. Skolorna är planerade att 

tåla jordbävningar och orkaner. Elektri-
citeten produceras med solpaneler. Ur 
toalettavfallet tillvaratags biogas, vilken 
kan utnyttjas i skolans kök. Biomassan kan 
i sin tur användas som gödsel i trädgården. 
Hjälpen förs fram av Kyrkans Utlands-
hjälp. 

GA evenemang i Johannes församling 
Insamlingen inleds vid högmässan i 
Johanneskyrkan söndagen 1.2 kl. 12. Kyrk-
kafffe serveras efter högmässan.

FamilyFun med GA tema
25.2 kl. 16–18.30
Kvarnbergsbrinken 1  

Bakom Guds rygg?  
Eller inför dina ögon
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GA Lunch
11.3, kl. 13–15, 10 €, GA 
försäljning. Högbergsgatan 
10 E, 2 vån. Maria Wikstedt 
berättar om GA insamling-
ens utländska mål.

Andra sätt att bidra till 
insamlingen:
GA bössorna kommer att 
ligga framme.

Du kan även delta i insam-
lingen via banken, med 
bankgirot eller per telefon:
0600 1 7010  
(10,26€/samtal+lpa)
0600 7 7020  
(20,28€/samtal+lpa)
Sänd ett sms till numret 
16588
APU5 (5€)
APU10 (10€)
APU20 (20€)

Insamlingstillstånd POL-2014-
5258 (finländska fastlandet, be-
viljat av Polisstyrelsen 29.7.2014) 
och på Åland ÅLR 2014/4935 
(Åland, beviljat av Ålands Land-
skapsregering 3.6.2014) I kraft 
1.9.2014–31.8.2015
Ref.nr. 30572



ETT VARMT TACK
FÖR DIN HJÄLP
– DU ÄR EN ÄNGEL!


