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HJÄLP TILL UKRAINA
Vi levererar nödhjälp såsom filtar,
vatten och mat till de drabbade.

16499 (10€)
eller donera via MobilePay 74777
Sänd sms HJÄLP10 till numret

Insamlingstillstånd RA/2019/723 giltigt 1.1.2020–31.12.2024 i Finland förutom Åland.
Insamlingstillstånd ÅLR 2021/7856 giltigt 1.1–31.12.2022 på Åland.
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KYRKOHERDENS PÅSKHÄLSNING

ENADE VI STÅ – SPLITTRADE VI FALLA

F

ör två år sedan tog pandemin
grepp om vårt samhälle. Påsken
2020 och 2021 firades med stängda kyrkor. Och när pandemins tillväxtkurvor började dala kom följande omvälvande händelse när Ryssland inledde
sin offensiv mot Ukraina och kriget började. Chocken var stor. Oron spred sig.
Flyktingströmmen tilltog och förstörelse,
lidande och död bredde ut sig.
EN BALANSGÅNG FÖR FRED
Balansgången mellan att inte låta krigshärden eskalera och breda ut sig och
att samtidigt tillgripa åtgärder som
signalerar att anfallet inte på något sätt
kan motiveras är svår. EU-länderna
inkluderande Storbritannien, Norge,
USA och Japan förenade sig snabbt i
gemensamma åtgärder gällande bland
annat ekonomiska restriktioner och
olika understödspaket till Ukraina.
Detta besvarades med hotfulla uttalanden från anfallarens sida som därmed
visade sitt verkliga ansikte.
Flyktingströmmen kommer att tillta
och flyende kommer också efter hand att
öka i numerär i vårt land. Församlingen
har beredskap att när detta sker bistå
med förnödenheter och annan hjälp helt
utifrån det behov som uppstår. Hjälpen

Gilla oss på facebook!
EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING
För oss som tror att Gud är med mitt i livet
Följ oss på Instagram
EVLUTHEKENASNEJDEN
Följ oss på Youtube
EKENÄSNEJDENS FÖRSAMLING
MITT I LIVET / Påskextra 2022
ISSN 2343-5232
ANSVARIG UTGIVARE:
Ekenäsnejdens sv. församling/Anders Lindström,
kyrkoherde tfn 0400-527 488   
e-post: anders.lindstrom@evl.fi
Adress: Larssonsvägen 1, 10600 Ekenäs
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kommer att kunna kanaliseras via vår
diakoni, Fynda och våra matbanker.
Konflikter uppstår inte av sig själv.
Därför är det av största vikt att arbetet
för medmänsklighet, samverkan, förståelse och demokrati ständigt fortsätter
som en del av individens och samhällets
utveckling. De inre värderingarna är de
som styr de yttre handlingarna. Därför
är det viktigt att kalibrera värderingarna och i dialog förkovra dem. Här har
kyrkan och församlingarna en samhälls
byggande funktion.
KYRKORNA OCH KRIGET
Kriget i Ukraina har visat hur den ryskortodoxa kyrkan agerat i frågan. De uttalande patriarken Kirill gjort, genom
att välsigna kriget och utpeka Nato, väst
världen och patriarken Bartolomeus i
Konstantinopel som skyldiga, visar på en
omdömeslöshet som inget har med kristen tro att göra. Till saken hör att påven
Fransiscus i tydliga ordalag fördömt
kriget och vädjat för fred. Samma inställning har de lutherska kyrkorna intagit.
DET BLIR PÅSK
Det känns tungt att i en ledare inför
påsk uppta detta tunga tema. Påsken är
livets högtid. Vi firar livets seger över

döden och att kärleken skall övervinna
hatet. Påsken med sitt budskap ger en
god inre styrka för hoppet, freden och
medmänskligheten.
NT:s berättelser om påskens händelser
visar hur lärjungarnas gemenskap splittrades. De flydde undan i rädsla och osäkerhet när Jesus fängslades och dödades.
Den splittrade skaran förenades dock åter.
Påskens under återskapade gemenskapen.
ÖDMJUKHET GER MEDMÄNSKLIGHET
Utifrån världsläget och påskens kärnbudskap ser jag en dimension som är viktig
för alla alltid. En ödmjukhet inför livet
och livets gåva ger oss perspektiv för vår
stund på jorden. Påskens budskap lyfter
våra blickar från självupptagenheten och
de egna svårigheterna till något större
och fullkomligare – till kärlekens och be
frielsens källa, Gud själv. Detta ger perspektiv för det egna livet och allvaret i att
rätt förvalta jord, natur och relationer.
Enade vi stå – splittrade vi falla. Detta
erfor lärjungarna och detta får vi arbeta
för i det lilla och i det stora. Dialog, samverkan och gemenskap är fortfarande
viktiga honnörsord i det framtida samhällsbygget.
En välsignad påsktid och god vår.
Välkommen med till påskens gemenskap
i våra kyrkor.
■ Anders Lindström
Kyrkoherde/kontraktsprost
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Johannes 15:5
Jag är vinstocken, ni
är grenarna. Om någon
är kvar i mig och jag i
honom bär han rik frukt:
utan mig kan ni ingenting
göra.

"SJUNG FÖR UKRAINA"
Välgörenhetskonsert 4.5
Sid. 13

FUNDERAR DU PÅ ATT STÄLLA UPP
I FÖRSAMLINGSVALET 2022?
I församlingsvalet väljs de förtroendevalda till din församling, och de påverkar
och besluter om bland annat de här
sakerna:
Vem får jobb i församlingen? Hurdana
klubbar, grupper och samlingar ska ordnas?
Till vad används pengarna?
Bekanta dig med den informativa sajten
forsamlingsvalet.fi

PILGRIM
- Påskvandring i Ekenäs ti 12.4 kl. 14
Start och mål i Ekenäs kyrka.
Rutt: Västerby skogarna ca 10 km.
- Vårvandring ti 3.5
Mera info på församlingens webbplats och i FB-gruppen
Ekenäsnejdens pilgrimer eller per tfn 0400-640 786 (Wille).

https://www.ekofasta.fi/

EKOFASTA – Skogen kallar!

PLOGGING
Vad är det? Jo - för ökad trivsel i vår närmiljö och för
naturens välmåga vandrar vi med soppåsar och -säckar
och samlar utkastat skräp både i Ekenäs, Tenala, Bromarv och Snappertuna. Korvgrillning efteråt.
När? Vecka 18 (2-5.5), exakta tider och platser meddelas
skilt.
Arbetet belönas med en summa per påse. Alla intäkter
tillfaller Gemensamt Ansvar för barns och ungdomars
framtid i Finland och utomlands. Sponsorer kan anmäla
sig till Carola Lupander 040-839 6733 inom april.
Se närmare på
www.ekenasnejdensforsamling.fi
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Genom stilla veckan
mot påsk
Tankar om kyrkoårets texter i stilla
veckan, om relevans för det vanliga
livet och om hoppet som aldrig dör.

Text: Anders Lindström
Bilder: Kyrkans bildbank, fotograf Anniina Mikamaa

MÅNDAGEN I STILLA VECKAN

ONSDAGEN I STILLA VECKAN

Vi är i Getsemane. Det är mörkt,
Jesus är ensam med sina rop.

Onsdagen handlar om när sanning
blir lögn.

En kväll av ensamhet. Utsatthet. Jag och mina tankar.
Någon gång kan längtan strypas, göras till intet och
drömmen gå i kras, som när ett kristallglas faller mot
hård betong och går i tusen skärvor. Jag ropar i mörkret. Orden studsar.
Det prasslar i trädens grenverk. En kvällsbris drar förbi. Molnen skingras,
stjärnor tänds. Svagt. Hör Gud min bön?

Det är inte många dagar
mellan hosianna-ropen
och korsfäst-ropen
och det är samma
folkmassa som ropar.
Hur kan allting ändras
så snabbt? Hur kan ljus
bli mörker och sanning
bli lögn?

Berättelsen talar om stor ensamhet, sådan vi kan erfara när livet stelnar.
Berättelsen talar om omsorg mitt i ensamhet, om Guds närvaro. Om vikten
av att hjälpa varandra när någon drabbats.
Bön: Gud, du som ser all längtan, oro och modlöshet. Se till mig i min litenhet.
Omslut mig Gud med din ro.

TISDAGEN I STILLA VECKAN
Dagen handlar om Petrus. Hur han förnekade Jesus tre gånger. Den blir en berättelse om förnekelse, lögn, svek och förtal.
Idag påminns vi om ansvaret att handskas med orden,
att försvara dem som utsätts och att våga växa till att bli mera reflekterande
och modiga när det gäller att försvara det goda.
I andras frånvaro är det lätt att skvallra, peka ut, spekulera. Ögonblickets
ingivelse att vinna egen fördel på andras bekostnad, att tanklöst bara
antyda, späda på, kan många gånger bli fatal. Blickar växlas menande över
bordet. Destruktiviteten tar lätt överhand både bland vuxna, ungdomar
och barn. Det kan leda vidare till mobbning, att man utesluter någon ur
gemenskapen.
Bön: Gud ge mig mod att stå upp för det rätta, att avslöja förtal och ge rum för
sanning och öppenhet.
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Det är när det kortsiktiga tar över som ljuset
kan bli mörker. Fegheten att inte sälla upp
för sanningen, i rädsla att bli utanför, kan ge
rum för det destruktiva. Det är den stunden
eftertanken ger vika för stundens bekvämlighet. Det är då hosianna blir till rop om
korsfäst och det är då Pilatus inte friger Jesus
på grund av sin feghet.
Men det slutar inte här. I berättelsen ger
Jesus inte upp. Han går smärtornas väg. Gud
vänder sitt ansikte till oss, för att ge mod att
stå upp för sanningen och för att våga göra
det rätta. För att ge rum för en gemenskap
som inte är flyktig och lättpåverkad, utan
som vågar kämpa för sann vänskap, att
ställa upp för en annan även om den egna
bekvämligheten hotas.
Bön: Gud ge mig mod att verka för sanningen.
Ge mig tålamod och vishet att med eftertanke
söka det som befrämjar gemenskap och
förståelse.

SKÄRTORSDAGEN

LÅNGFREDAGEN

Den sista måltiden. Uppbrottet.

Dramats höjdpunkt här i tiden. I det allra mest
destruktiva uppenbaras kärlekens kraft.

I berättelsen om den sista måltiden förenas det gamla med det
nya. Jesus använder den gamla judiska offertanken som en bild och
metafor för det som kommer att
hända. Det enkla brödet och vinet
blir tecken på hur det kommer att
gå. Kärlekens rike tränger sig på
och dess styrka och ultimata kraft
är att övervinna det onda med det goda, att låta kärlek
vinna över rädsla. Gemenskapen bli förvirrad av allt tal
om lidande och död. De delar bröd och vin och anar att i
detta finns en hemlighet som de en gång skall förstå.
Ett enda bröd, en enda mänsklighet, så möts himmel och
jord för en stund och något av evigheten blir kvar inom
oss.

Bön: Gud, lär mig att i det enkla vardagliga se din kärlek och
omsorg. Hjälp mig att i min vardag verka för gemenskap och
förståelse.

Detta drama är berättelsen om kärlekens rike. Det rike som
betyder att Gud kommer in i sjukrum, i förtvivlans rum,
i dödens rum, i ängslighetens och ångestens korridorer,
till ensamhetens gastkramande tryck över bröstet, till den
hulkande gråten som mobbning gett, till de skälvande händerna inför livsavgörande besked.
På ett förunderligt sätt dras allt
mänskligt samman i Jesu lidande
och död och till sist i hans uppståndelse, som ger oss frimodigheten
att våga finnas i kärlekens rike –
förlåtna, upprättade, befriade och
inneslutna i gemenskap.

Bön: Gud, i Jesus visar du att du delar
allt med oss. Det som varit, det som är och det som kommer.
Hjälp mig att kunna förstå och erfara att inget är främmande för
dig och att det ger mig trygghet och mod.

PÅSKNATTEN och PÅSKDAGEN

Uppståndelsens dag. Den dag det obegripliga gjorde livet begripligt
i ett evighetsperspektiv i tiden och utanför tiden.
Påsken handlar om att skal brister och murar faller. Jesus visade genom sitt exempel att mång
falden av människor och individer är en rikedom och att vägen till Gud, till kärlekens ursprung,
är öppen för alla.
Fröet i jorden. När det börjar gro växer det nya livet fram. Det som var stelt, kallt och hårt får
liv igen. Livet återvänder. Döden är besegrad. Skalet brister och det nya livet spirar. Det är en
mycket enkel symbol för det eviga livets hopp. Döden är inte slutet utan början på något nytt.
Gravens sten flyttades. Livet vann. Jesus uppstod.
När vi hör detta kanske ett skal sluter sig omkring våra tankar. Lager på lager kommer till. Hur
kan det vara möjligt? Hur kan något sådant ske? Jag vill ha bevis? Vad skall andra tro? Frågorna
utan svar limmas som skikt mot varandra och kringskär hoppet. I påsken brister skalen. Vi får ta
till verktygen förundran och nyfikenhet. Frågorna är inga svar. Uteblivna svar är inga svar. Men
förundran inför påskens stora budskap skapar möjlighet för hopp, mod, gemenskap och mångfald, där frågor blandas med svar i en salig blandning av framtidstro och livserfarenhet.
På ett djupt känslomässigt plan anar vi en sanning. I vårt själsliga mörker upplyses de inre
landskapen av ljuset som var från begynnelsen. Man kan inte förstå, men man kan ana...
hemligheten.
Mörkret viker, en ny dag börjar randas.

Bön: Gud, tack för livets gåva. Lys du upp mitt inre med påskens gryningsljus.
Ge mod, vishet och glädje för dagar som kommer.
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REFLEKTIONER

RO och
VIVEL

N

är jag bläddrar i psalmboken ser
jag att ett tema som finns där är
Tro och tvivel. I kyrkoåret finns
det många söndagar som talar
om tro och tvivel på ett eller annat sätt. Tro och
tvivel verkar alltid kopplas ihop, och många
gånger får jag känslan att kopplingen görs eftersom tro och tvivel ses som varandras motsatser.
Men jag tror att kopplingen borde göras, och
görs, därför att tro och tvivel hör ihop, inte för
att de är motsatser.

Det är mänskligt att tvivla. Människan är en
tänkande, självmedveten varelse som gärna tolkar sin omgivning och sig själv logiskt och med
vissa mönster som grund. Tron har ändå aldrig
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varit en fråga om logik, mönster eller vetenskap. I tro är det fråga om mera, det är fråga
om något djupare som inte går att förklara med
förnuftet. Det är fråga om en förtröstan och
förlitan på en Gud som älskar oss. Men samtidigt kan människan inte förstå eller känna Gud
fullständigt utan Gud förblir ett mysterium
som människan aldrig kan lösa. Varför skulle
det då inte vara tillåtet att någon gång ha tvivel?
Tvivlet kan ibland stiga fram när vi tvingas att
inse att vissa aspekter av tro kommer vi aldrig
att förstå. Tvivlet kan också slå till i sådana
stunder när allt det som vi trodde oss veta inte
tycks spela någon roll. När livet går sönder och
lidandet drabbar kastas allt omkull och frågor
stiger fram.

Vem skulle hjälpa mig uthärda livet härute?
Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få?
Vem skulle trösta mig, jag är så liten på jorden?
Om du inte fanns till, ja vad gjorde jag då?
Vem skulle känna min ånger och sedan förlåta?
Friden i själen, ja vem skulle skänka mig den?
Vem skulle så ta emot mig till slut efter döden?
Om du inte fanns till, vem tog hand om mig sen?
Ur Du måste finnas, låt ur Kristina från Duvemåla av Benny Andersson och Björn Ulvaeus.

Ändå är tron inte ett svar på någon fråga. Tro

är en hjärtas förlitan på Gud, men vi är inte
alltid i enighet med våra hjärtan, och vi kan
inte styra våra känslor. Ibland är klyftan mellan
oss och hjärtat för stor.

Påsken är kristendomens största fest. Påskens
budskap är någonting som vi inte helt kan
förstå med förnuftet, utan vi får ta emot budskapet i våra hjärtan. Jag tycker att påskens
händelser också på ett bra sätt visar trons och
tvivlets samhörighet. Efter Jesu korsfästelse och
död var lärjungarna förbryllade och rädda, i
mörker. Världen hade rasat ihop runtomkring
dem, de tvivlade på allt som Jesus hade berättat
för dem. Någonstans i hjärtat måste tron ändå

ha funnits kvar eftersom de hittade den igen
senare när Jesus visade sig för dem.
Det som man inte kan veta, det känner man.

Vi kan inte tvinga våra känslor. Ibland känner
man stark tro, ibland lyfter tvivlet på huvudet.
Trons motsats borde kanske hellre heta likgiltighet, när man inte bryr sig tillräckligt för att
ens tvivla.
Jag tycker att det är nästan orimligt att för-

vänta sig klara av livet som kristen utan att
någonsin ha tvivel. Jag tror inte Gud förväntar
sig det heller. Gud känner oss och han tvivlar
inte, och det räcker.
■ Text: Meri Yliportimo
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Den
största
gåvan
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”

Bara den som förstår sin
bristfällighet i kärlek förstår
Guds mänsklighet i Jesus.

I

antikens Rom brukade man byta
nyårsgåvor och önska varandra välgång inför det nya året.
Sedermera spred sig traditionen
med kristendomen också annorstädes.
I Frankrike, Italien och i Spanien delar
man fortfarande ut julklapparna den
6 januari till hågkomst av de tre vise
männen. Enligt den traditionen gör
de tre kungarna sin årliga pilgrimsvandring till Betlehem och för med sig
julklappar till barnen. Olika traditioner har blandats genom historien. En
böhmisk munk Alsson (levde på 1400talet) lär ha klagat i sin predikan att
människor delar ut gåvor åt varandra
bara för att försäkra sig om sin egen
lycka inför det inkommande året. Här
kommer man till en intressant fråga:
Varför ger man gåvor?
Man kan tänka sig att en gåva är ett

konkret sätt att visa kärlek. Man ger
julklappar åt sina medmänniskor med
tanke på vad man tror att de önskar
sig. Man visar att man tänker på dem.
Kanske man ändå inte som Alsson
trodde ger julklappar på grund av
själviska ändamål - men man kan nog
fråga på vilken grund man väljer dem
som får klapparna? Enligt jullegenden
ges klapparna åt duktiga barn, de som
har varit snälla, vilket tomtarna verifierar då de spejar bakom fönstren före
julen.

För att söka den största gåvan får

man titta vidare bortom julen, men vi
får gärna hålla oss till bibliska teman.
Även om julen har fått större uppmärksamhet än påsken i vårt samhälle
är påsken den viktigaste festen i kristendomen. Påsken är kyrkoårets centrum och man firar den egentligen året
om på söndagar. Varje söndagsmässa
är en påskfest för oss kristna. Här är vi
nära kristendomens kärna.
Visst har man hört om stora gåvor
som människor gett varandra. Man
har gett sin egendom, sina inre
organ, sitt liv. Alla gåvor som lyckas
träffa behovet känns speciellt mycket
uppskattade. Sist och slutligen kan
man inte rangordna gåvorna i storlek. Det går inte att mäta kärlekens
styrka. Ändå finns det en gåva som
är störst av alla. Påsken handlar om
det eviga livets gåva. Teologen bakom
Efesierbrevet skriver: ”Gud har gjort
oss levande tillsammans med Kristus
och uppväckt oss med honom och gett
oss en plats i himlen genom Kristus
Jesus” (Ef. 2: 4-7). Uppståndelsen
är Guds gåva till sitt folk. Den är ett
tecken på Guds kreativa kärlek som
finns i allt i skapelsen. Den finns i
lidandet, hopplösheten, rädslan. Ja,
den finns till och med i ondskan och
där man inte skulle tänka sig att hitta
den. Uppståndelsens gåva tillhör alla

som vill ta emot den i tro. Gud ger
gåvan och vi får bara ta emot den.
Våra egna gärningar ökar inte Guds
kärlek till oss, men de minskar den
inte heller.
Gud bara ger och tar inte emot. Han

älskar människan genom att ge sig
själv åt hen. Han ger sin Son, sin nåd,
sin styrka, sitt liv, sin glädje o.s.v. I tro
tar man emot allt detta och älskar Gud
tillbaka. Eftersom Gud inte tar emot
någonting riktar vi den här kärleken
till våra medmänniskor. Vi ger allt det
goda vi fått som gåva till vår nästas
behov. Vi tänker på hens skulder, svagheter och brister som om de vore våra.
Här har vi väldiga gåvor att ge också
utanför julen, också till människor vi
inte känner från förut. Fastan inför
påsken är till stor hjälp för att känna
uppståndelsens glädje. Bara den som
förstår sin bristfällighet i kärlek förstår
Guds mänsklighet i Jesus. Då vi ser vår
egen svaghet och bristfällighet kan vi
förstå vilken gåva Gud gav oss då han
själv kom som en människa och vann
livet för oss alla. Uppståndelsen visar
att det goda vinner.
■ Text: Wille Westerholm
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DE FINASTE GÅVORNA
Vad är det finaste
du kan ge någon?
Frågar du vad 5-åringen
som galopperar runt på
sin käpphäst önskar sig
blir svaret kanske ”en
egen ponny”. 15-åringen
önskar sig en moped och
den stressade mamman
önskar sig snälla barn
och en liten gnutta
egen tid. Svaret varierar
beroende på ålder och
livssituation.
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N

är jag själv för ett antal
år sedan drabbades
av cancer ändrades
mina prioriteter. Först
önskade jag förstås bara att jag skulle
bli frisk, att de tunga behandlingarna
skulle vara över, att jag skulle få smaksinnet tillbaka och att håret skulle växa
ut igen.

säkert var ett resultat av att tabut om
att tala om den hemska sjukdomen var
undanröjt. Det fanns ett stort behov
av att tala om spöket, sjukdomen som
alla är rädda för. Glömmer heller inte
hur vi tillsammans skrattade när jag,
som i min fåfänga bar peruk, glömde
mig och lättade på den när jag fick för
varmt.

Jag fick allt jag bad om, men det

Det fina med den våren var, att jag

Jag hade från första början bestämt

I tider av oro är det viktigare än
någonsin att vi tar vara på varandra.
Det behöver inte handla om stora
engagemang. Stanna upp och prata
med grannen, fråga hur det är efter
den långa vintern, ge ett leende till
mannen som sitter på bänken i butiken eller ring någon som du vet att är
ensam. För din egen skull ber jag dig
att inte bli sittande ensam med dina
spöken. Våga tala också om svåra
saker. Det hjälper både dig själv och
ofta också andra.

visade sig att jag skulle få gåvor som
jag inte hade förstått att be om. Efteråt
har jag tänkt på det halvåret som ett
av de finaste i mitt liv. Det låter absurt.
Hur kan en sjukdomstid vara fin?

mig för att vara öppen om min sjukdom. Jag visste att det fanns forskning som pekade på att förmågan att
tala om sin sjukdom korrelerar med
tillfrisknande. Därtill hade jag själv
upplevt bördan av att inte få tala om
en nära anhörigs sjukdom. Jag blev
rikligt belönad för min öppenhet. Den
omtanke och kärlek jag fick möta var
otrolig. Först och främst var jag så
lyckligt lottad att jag hade min familjs
kärleksfulla omsorger. Det som rörde
mig var att grannar tittade in och
berättade att de hade bett för mig,
satte små hälsningar med önskan om
tillfrisknande i postlådan. Människor
jag knappt kände uttryckte sin oro och
undrade hur jag mådde när vi träffades på byn. I MBI:s möbelrenoveringskurs och i kören ville människor dela
med sig av sina erfarenheter av egen
och anhörigas cancer. Det resulterade
i många goda, djupa samtal, som

fick gåvor värdefullare än allt annat,
mina medmänniskors kärlek och
omtanke. De var mina medvandrare
genom sjukdomen och jag kände mig
buren och omsluten av kärlek.

Silver o gull, kistorna full? Ponnyer

och mopeder? För stunden kan de
säkert blända och glädja, men om de
ersätter kärlek ger de sällan långvarig
glädje. Det allra finaste du kan ge är
dig själv, din tid och ditt engagemang.
■ Text: Carola Lupander
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HÖGMÄSSOR & GUDSTJÄNSTER
Gudstjänsterna är i regel högmässor eller
kvällsmässor (KVM) med nattvard.
GDT = gudstjänst utan nattvard.
AND = andakt.
MUA = musikandakt

April
3.4
5:E S. I FASTAN - ETT NYTT FÖRBUND
Kl. 10 	 Ekenäs kyrka. Konfirmation

STILLA VECKAN och PÅSKEN

24.4 1:A SÖNDAGEN EFTER PÅSK - UPPSTÅNDELSENS VITTNEN
Kl. 10 Ekenäs kyrka

EKENÄS KYRKA
Palmsöndagen 10.4

Maj

kl. 10
kl. 13.30
Stilla måndagen 11.4 kl. 19.30
Stilla tisdagen 12.4 kl. 19.30
Stilla onsdagen 13.4 kl. 19.30

Högmässa
Teckenspråkig mässa
Andakt i Stilla veckan
Andakt i Stilla veckan
Andakt i Stilla veckan

Skärtorsdagen 14.4 kl. 19.30 Nattvardsmässa
Långfredagen 15.4
kl. 10
En stilla gudstjänst kring
		
korset. Körsång
				
Stilla lördagen 16.4 kl. 23
Påsknattsmässa
Påskdagen 17.4
kl. 10
Festhögmässa. Körsång
Annandag påsk 18.4 kl. 18 	
Kvällsmässa
TENALA KYRKA
Palmsöndagen 10.4 kl. 10
Skärtorsdagen 14.4 kl. 20
Långfredagen 15.4
kl. 10
		
Påskdagen 17.4
kl. 10

Högmässa
Nattvardsmässa
En stilla gudstjänst kring
korset. Körsång
Festhögmässa. Körsång

BROMARVS KYRKA
Palmsöndagen 10.4
Skärtorsdagen 14.4
Långfredagen 15.4
Påskdagen 17.4

Högmässa
Nattvardsmässa
Musikandakt
Festhögmässa

kl. 12
kl. 18 	
kl. 16
kl. 13

1.5
2:A S.E. PÅSK - DEN GODE HERDEN
Kl. 18 	 Ekenäs kyrka. KVM
8.5
Kl. 10
Kl. 12
Kl. 16

3:E S.E. PÅSK - GUDS FOLKS HEMLÄNGTAN
Ekenäs kyrka
Bromarvs kyrka
Tenala kyrka. MUA

15.5 4:E S.E. PÅSK - HIMMELRIKETS MEDBORGARE I VÄRLDEN
Kl. 10 Ekenäs kyrka. Uppvaktning vid de stupades grav kl. 9
Kl. 10 Tenala kyrka. GDT
Uppvaktning vid de stupades grav efteråt
Kl. 12 Bromarvs kyrka. GDT
Uppvaktning vid de stupades grav efteråt
Kl. 12 Uppvaktning vid de stupades grav invid Snappertuna kyrka
22.5 BÖNSÖNDAGEN - HJÄRTATS SAMTAL MED GUD
Kl. 10 Ekenäs kyrka
26.5 KRISTI HIMMELSFÄRD - DEN UPPHÖJDE HERREN
Kl. 10 Ekenäs kyrka
29.5
Kl. 10
Kl. 12
Kl. 18 	

6:E S.E. PÅSK - VÄNTAN PÅ DEN HELIGA ANDEN
Ekenäs kyrka
Bromarvs kyrka
Tenala kyrka. KVM

PÅ WEBBEN
Sö 3.4
Sö 10.4
Fr 15.4
Sö 17.4

kl. 10
kl. 10
kl. 10
kl. 10

Fastetidsandakt
Fastetidsandakt på palmsöndagen
Långfredagsgudstjänst (repris från 2020)
Påskdagsgudstjänst

Filmerna kan ses i församlingens kanaler på Youtube och Facebook.
EKENÄSNEJDENS FÖRSAMLING
EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING
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Extra kollektkorg
för Ukraina finns
utsatt i våra
kyrkor vid varje
gudstjänst.

MUSIK i Ekenäsnejdens kyrkor

Förbön

 I ALLA VÅRA KYRKOR i Ekenäsnejden
finns numera möjlighet att skriva och
lämna kvar lappar eller formulär med
önskan om förbön för egen eller andras
livssituation. Förbönsämnena bärs fram
anonymt i söndagens gudstjänst.
 DU KAN FYLLA I ett elektroniskt
anonymt förbönsformulär på Ekenäs
nejdens svenska församlings webbplats. Förbönsämnena bärs fram
anonymt i söndagens högmässa.
 DU KAN PERSONLIGEN ta kontakt med
någon anställd gällande förbön eller
vända dig direkt till förbönsgruppen i
Ekenäs (carita.englund@gmail.com).

Förändringar kan
förekomma. Följ med
veckoannonseringen i
tidningen Etelä-Uusimaa
och på webbplatsen
ekenasnejdensforsamling.fi

Tenala kyrka
Ti 12.4 kl. 18

”Levande ljus, Bach och tystnad för en lugn stund”
Musikmeditation 3: J.S.Bach Sei Solo & Telemann Fantasier
Frida Backman, violin
Fritt inträde | Programblad 20 €

Ekenäs kyrka
Fr 15.4 kl. 16

”Levande ljus, Bach och tystnad för en lugn stund”
Musikmeditation 3: J.S.Bach Sei Solo & Telemann Fantasier
Frida Backman, violin
Fritt inträde | Programblad 20 €

Lö 16.4 kl. 17

G. B. Pergolesi: Stabat Mater
Inkeri Aittola, alt
Marja Kyllönen, sopran
Anders Storbacka, orgel
Fritt inträde | Kollekt för Ukraina

Lö 23.4 kl. 18

Konsert: Mackenzie ja me
Musik av Fanny Mendelssohn-Hensel, Frédéric Chopin & Felix
Mendelssohn Bartholdy
Mackenzie Melemed, piano
Jukka Untamala, kapellmästare
Lojo Stadsorkester
Arr. Ekenäs konsertgarantiförening rf
Biljetter: 25/20 € från Bromans Optik, Ekenäs

On 4.5 kl. 18.30 Välgörenhetskonsert ”Sjung för Ukraina”
Olika grupper och artister
Frivillig kollekt till Ukrainas folk via Kyrkans Utlandshjälp
Fr 6.5 kl. 19

Vårkonsert
Västnyländska Kammarkören
Niels Burgmann, dirigent
Fritt inträde | Programblad 10 €

KYRKANS
SAMTALSTJÄNST
– FÖR DIG I
FÖRTROENDE
Du kan ringa, chatta eller skriva
ett brev på nätet.

RING 0400 22 11 90,

vi är öppna alla dagar klockan 20-23

CHATTA Vi är öppna måndag

till torsdag 19-21
SKRIV Nätjouren
Du når oss här:
https://evl.fi/kyrkanssamtalstjanst

Modern stod så djupt bedrövad
bredvid korset, tårbedövad, medan
sonen hängde där*), börjar texten
på Stabat Mater, en katolsk hymn
från 1200-talet som handlar om
Jesu mor Maria vid sonens kors.

STABAT MATER har tonsatts i olika former av otaliga kompositörer alltifrån
Vivaldi och Haydn till Toivo Kuula. Den italienska Giovanni Battista Pergolesi
(1710–1736) avslutade sitt effektfulla barockverk för sopran, alt och orkester
just innan han tragiskt dog i tuberkulos vid en ålder av bara 26 år. Hans Stabat
Mater som består av känslosamma duetter samt arior för båda rösterna har
kanske blivit det mest populära för den otroligt vackra musikens skull.
G. B. Pergolesi: Stabat Mater i Ekenäs kyrka på stilla lördagen den 16.4. kl. 17.
Marja Kyllönen, sopran och Inkeri Aittola, alt samt Anders Storbacka, orgel.
Kollekt för Ukraina
*) Svensk översättning Ulf Swedjemark

PÅSKEXTRA 2022

13

barn
familj
skolbarn
unga

BARN & FAMILJ
DAGKLUBB
för barn i åldern 2½-5 år (födda 2017-2020) på
måndagar kl. 9-12 i Ekenäs klubbutrymme och
ute i och kring sandlådan. Vi leker, sjunger,
pysslar och bekantar oss med olika bibelberättelser på barnens villkor. Anmälan till dagklubben sker elektroniskt via en länk på församlingens webbplats. För mera information
ta kontakt med Iselin! Välkommen med!

BARNPASSNINGSKLUBB
Har du behov av barnpassning för barn
under skolåldern (0-6år)?

PÅSKVANDRING
för barnfamiljer måndag 11.4 kl. 18 i Ekenäs
kyrka. Anmäl er till Camilla (sms eller
WhatsApp) senast dagen innan – vid behov
håller vi flera vandringar med ca 30 minuters
mellanrum.

FAMILJEKVÄLLAR
med pyssel, andakt och kvällsmål hålls
i Ekenäs klubbutrymme kl. 17.30 -19.30
följande onsdagar:
 30.3 med påsken som tema
 27.4 med våren som tema

VÅRJIPPO FÖR BARNFAMILJER
med bokutdelning till alla som har fyllt
4 år ordnas utomhus i någon park
sö 15.5 kl. 14.
På programmet bl.a. ponnyridning,
ansiktsmålning, servering, rörelses ånger,
andakt och olika roliga uteaktiviteter.
Väderreservation! För mera info se församlingens webbplats!

KONTAKTPERSONER :
BARN & FAMILJ:
Iselin Nylund
044-755 3611
iselin.nylund@evl.fi

EFTIS:

Mathilda Löfhjelm-Liljeberg
0400-291 334
mathilda.lofhjelm-liljeberg@evl.fi

BARN (lågstadieåldern):
Camilla Österberg
044-755 3603
camilla.osterberg@evl.fi

UNGDOMAR &
KONFIRMANDER:

Kjell ”Wikis” Wikström
040-821 53 27
kjell.wikstrom@evl.fi
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Församlingen erbjuder barnpassning på
torsdagar kl. 9-12 i klubbutrymmet i Ekenäs.

FAMILJEUTFÄRD MED
BUSS TILL HÖGHOLMEN

Du anmäler ditt/dina barn till barnpassningsklubben genom att kontakta barnledare Iselin,
tfn 044-755 3611, senast kl. 12 dagen innan.
Verksamheten är gratis och öppen även för
andra b
 arnfamiljer än församlingsmedlemmar.
Ta kontakt med Iselin om du är intresserad eller
vill veta mera!

ordnas tisdag 14.6. Anmälningslänken på församlingens webbplats är öppen inom maj.

FAMILJECAFÉERNA
med enkel servering, fri samvaro och sporadiska sångstunder är öppna enligt följande:
 Varannan tisdag (udda veckor) kl. 9.30-11.30
i Tenala klubbutrymme
 Onsdagar kl. 9.30-11.30 i Ekenäs klubbutrymme
 Fredagar kl. 9.30-11.00 i Österby församlingshem
 Varannan fredag (jämna veckor) kl. 9.3011.30 i Snappertuna prästgård.
Anmäl deltagande till Iselin senast kl. 12 ons
dagen innan!

FAMILJELÄGER PÅ RAMSDAL
med temat ”Noas ark” hålls 4-7.7! Familjelägret
riktar sig i första hand till barnfamiljer med
barn under skolåldern men äldre syskon är
också välkomnamed på lägret.
Pris: 50€/vuxna, 26€/barn över 1 år
Anmälningslänken på församlingens webbplats är öppen 1.5-15.6. Varmt välkomna
med!

SKOLBARN
MINI-LÄGER FÖR ÅK 7
För gammal för barnläger, men inte tillräckligt gammal för skriba? Välkommen
på ett lägerdygn på Ramsdal fredag
27.5 - lördag 28.5. Lägret kostar 15€.
Mera info och anmälningsblankett finns
på vår webbplats.

SOMMARKLUBBEN
i Österby församlingshem för barn
i lågstadieåldern ordnas i år som 2
skilda ”enveckasdagsläger”. Barnet
deltar antingen vecka 23 (6-10.6) eller
vecka 24 (13-17.6), måndag- fredag kl.
9-15. Om det finns lediga platser kan
samma barn få delta båda veckorna,
men programmet är ganska långt detsamma. Sommarklubben kostar 30€ för
en vecka, lunch och mellanmål ingår i
priset.
Anmälningar tas emot via vår webbplats 1.4-24.4.

BARNLÄGER
på Ramsdal lägergård i Öby ordnas för
barn i åk 1-3 den 20-21.6 (måndag-
tisdag) och åk 4-6 den 22-23.6
(onsdag-torsdag). Under lägren kommer vi att fokusera på temat ”skogen”.
Därtill ska vi simma, leka, äta gott och
njuta av sommaren tillsammans med
både nya och gamla vänner. Lägret
kostar 20€ per barn.
Anmälningar tas emot via vår webbplats 1.4-24.4.
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Att göra en hel påskträdgård av sitt
påskgräs är ett sätt att påminna sig själv
om påskens händelser. Det behöver inte
vara så stort och invecklat, här kommer
jag att tipsa om hur du med saker som
du antagligen har hemma kan fixa en
egen påskträdgård åt dej.
PÅSKGRÄS: Så påskgräset helt normalt
(i god tid), gärna på ett ganska stort underlag, så att allt ryms. Om du vill kan du göra
”vägar” av grus eller sand i ditt påskgräs.
KORS: Ett enkelt kors kan du surra ihop av
två pinnar och lite band.
GRAV: Gör trolldeg av 2 delar vetemjöl, 1
del vatten, 1 del salt och lite olja. Tillsätt
mera mjöl eller vatten tills din trolldeg har
bra konsistens. Forma en grav, en tom
grotta i ett berg. Jag använder en tom
filburk som bas, så är det lättare att få
graven att inte rasa ihop. När graven har
torkat (kan ta ett par dagar beroende på
hur tjocka väggarna är) kan du måla den
om du vill.
Sen kan du placera ut graven och korset
i din påskträdgård och påminna dej själv
och andra om påskens stora glädje –
graven är tom och Jesus har uppstått!
P.S. DELA GÄRNA EN BILD AV DITT
PÅSKGRÄS!
#mittpåskgräs
#evluthekenasnejden
■ Camilla Österberg
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diakoni
kretsar
DIAKONI I
EKENÄSNE JDEN
KONTAKT & ADRESS:
Larssonsv. 1
10600 Ekenäs
Ingen öppen
diakonimottagning.
Kontakta diakoniarbetarna
för att beställa tid.
DIAKONIPERSONAL
Ritva Mieronkoski
Anträffbar måndag-torsdag
Tfn 044 755 3604
ritva.mieronkoski@evl.fi
Carola Lupander
Anträffbar måndag-fredag
Tfn 040 839 6733
carola.lupander@evl.fi
Petra Fagerström
Anträffbar tisdag-fredag
Tfn 044 755 3612
petra.fagerstrom@evl.fi

DAGTRÄFFAR
 Onsdag 6.4 kl. 13.30 i Bromarv försam-

lingshem

 Torsdag 14.4 kl. 13.30 i Snappertuna för-

samlingshem. Skjuts ordnas vid behov,
kontakta Carola senast 3 dagar före.
 Onsdag 20.4 kl. 12 med sopplunch (5€) i
Ekenäs församlingshem.
 Onsdag 20.4 kl. 14 i Tenala församlingshem. Skjuts ordnas vid behov, kontakta
Petra senast 3 dagar före.

SOPPLUNCHER
 Onsdagssoppan är tillbaka!

Ekenäs församlingshem första onsdagen i
månaden kl. 12.
Soppa med bröd och smör samt kaffe för
5 €: 6.4, 4.5, och 1.6.
 Torsdagsoppa i Tenala

Torsdagar kl. 11 i Tenala församlingshem.
Soppa med bröd och smör samt kaffe för
5 €. Vårens sista soppa 12.5.

DIAKONIKRETSAR

Kretsverksamheten fortgår hela terminen.
Närmare info finns på vår webbplats
www.ekenasnejdensforsamling.fi
Närmare info ger även kretsledarna:

MATBANKEN I
EKENÄSNEJDENS
SVENSKA FÖRSAMLING
Matbanken ger kostnadsfri mathjälp till hushåll som har
en tillfällig eller längre tids svår ekonomisk situation.
Matbanken är en frivillig verksamhet som är en del
av diakonins helhetsmässiga hjälpinsats. Matbanken
hjälper dem som bor på Ekenäsnejdens område.
Matutdelningen är behovsprövad.
Ring någon av våra kontaktpersoner om du behöver
hjälp eller om du vill hjälpa till:
Carola Lupander, tfn 040 839 6733 (Ekenäs)
Ritva Mieronkoski, tfn 044 755 3604 (Ekenäs)
Petra Fagerström, tfn 044 755 3612 (Ekenäs)
Susanne Holmberg, tfn 040 548 4783 (Tenala/Bromarv)
EKENÄS: Björknäsgatan 29-31
TENALA: Församlingshemmet, Sockenvägen 13

y d a g,
N
GEMENSKAPENS VARDAGSRUM
n y tid!
Detaljerad info finns på vår webbplats
www.ekenasnejdensforsamling.fi

Varje måndag kl. 12-15 i matbankens
lokal på Björknäsgatan 29-31 i Ekenäs.

Ny mötesplats för dig som är ledig dagtid. Umgänge
med kaffe, pyssel, diskussion, spel m.m.
Hjärtligt välkommen!

 Diakoni--och missionskretsen i Ekenäs.

Carola Lupander, tfn 040-8396733.

 Kenya-missionskretsen i Ekenäs.

Ing-Maj Wikström, tfn 019-2413026.

 Församlingens förbönsgrupp i Ekenäs.

Carita Englund, tfn 044-269 1000.

 Solkransen i Ekenäs. Carola Lupander,

tfn 040-8396733.

 Missionskretsen i Tenala.

Ritva Mieronkoski, tfn 044-755 3604.

 Bönekretsen i Tenala. Meri Yliportimo.

DIAKONIHJÄLP
FAMILJER ÅDGIVNINGSCENTR ALEN
R ASEBORG
www.raseborgfrgc.fi

TIDSBESTÄLLNINGAR:

ti och to kl. 9–10
on kl. 13–14
Tel.: 044 723 8281
E-post: raseborgfrgc@evl.fi

BESÖKSADRESS:

Orkdalsvägen 6, bost. 2
10420 Skuru
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Understöd till församlingens diakonihjälp/
matbanken som stöder familjer och enskilda
personer i församlingen kan betalas in på
kontonumret
FI 17 5549 6610 0002 87.
Mottagare: Raseborgs kyrkliga samfällighet.
I meddelanderutan skrivs Ekenäsnejdens
svenska församling/diakonihjälp eller
Ekenäsnejdens svenska församling/
församlingarnas matbank.
Insamlingstillstånd: RA/2020/1632

DIAKONIRESURSEN

En grupp för dig som är med eller vill vara
med i församlingens besökstjänst
Kontaktperson: Ritva Mieronkoski,
tfn 044-755 3604

Församlingsutfärd 10.5 till
Igor museum och Ingå
Vi dricker förmiddagskaffe i Fagervik. Därefter guidning i
Ingå kyrka, möjlighet att handla på charmiga Galleri Karaja.
Lunchen avnjuts på café Wilhelmsdal. Dagen avslutas med
guidning på Igor museum i Degerby.
Buss från Bromarvs kyrka kl. 8.30, via Tenala församlingshem kl. 9.00 och Ekenäs församlingshem kl. 9.30.
Hemma tillbaka i Ekenäs är vi ca kl. 16.15, Tenala kl. 16.30 och
Bromarv kl. 17.00.
Deltagaravgiften är 40 € och inkluderar resan, lunch och
kaffe.
Bindande anmälningar till pastorskansliet, tfn 019-241 1060
under tiden 1.4-3.5, sista anmälningsdagen är 3.5.

Morsdagskasse
Mors dag firas samtidigt i Lettland och
Finland, i mitten av maj. Under våren för vi
morsdagskassar till olika orter i Lettland, där
de delas ut till mammor.

VILL DU VARA MED I VÅRT
PROJEKT?

Packa en kasse eller hämta innehåll till en
kasse till Fynda före den 14 april 2022.

Kassens innehåll:

Toalettväska med innehåll
Frottéhandduk, mellanstor
Halsduk eller scarf
Bryggmalet kaffe eller te
Choklad eller kex

Innehåll till toalettväska:

Schampo och balsam
Tvål eller duschtvål,
helst inte i pumpflaska
Kroppskräm
Tandborste och tandkräm
Deodorant

Församlingsutfärd 7.6 till
Riihimäki
Välkommen med på vår utfärd till Riihimäki.
Vi besöker Finlands glasmuseum, alternativt
Finlands jaktmuseum som ligger intill. Vi får
njuta av en specialutställning av Heikki Orvolas produktion och mycket annat. Lunchen
avnjuts på Restaurang Klaas som ligger intill
muséet. På eftermiddagen ser vi Riihimäen
keskuskirkko, en träkyrka från 1905. Därefter
besöker vi Havis fabriksbutik.
Start från Bromarv kl. 8.00, Tenala församlingshem kl. 8.30 och Ekenäs församlingshem kl. 9.00. Hemma tillbaka i Ekenäs ca kl.
17.00, Tenala kl. 17.15 och Bromarv kl. 17.45.
Deltagaravgiften är 50 € och inkluderar resa,
inträde till muséet, lunch och kaffe.
Bindande anmälningar till pastorskansliet
tfn 019-241 1060 kl. 9-13 under tiden 2-31.5.
Sista anmälningsdagen 31.5.

Heikki Orvola, Miranda
för Iittala glasbruk. Foto:
Finnish Design Shop

GRUPPER & MÖTESPLATSER för VUXNA
KARLAGRUPPEN heter en grupp för alla
karlar i alla åldrar.
Vi funderar över mansroller tillsammans med
andra karlar i nejden och gör det vi män och
pojkar tycker om att göra.
 On 20.4 kl. 9: Bågskytte i Västerby
skyttehall. Övning är gratis för gruppen, i
stället frivillig gåva till GA.
 On 25.5 besöker vi garnisonen i
Dragsvik. Frågor och anmälning till Wille
Westerholm, tfn 0400 640 786
SKATTLETARNA

En grupp för vuxna som träffas i Tenala
församlingshem kl. 12.30. Vi navigerar i
Bibelns värld, stannar till vid söndagens
predikotext och ”tar fram förstoringsglaset”.
Utifrån texten spinner vi sedan en diskussion
som alla kan delta i, inga förhandskunskaper
behövs: ti 5.4, to 5.5, to 9.6.
Gruppen leds av Wille Westerholm

PÅ DJUPET

Bibeldiskussionsgrupp i församlingshemmet i
Ekenäs i regel första torsdagen i månaden kl.
19. Gruppen leds av Karl-Gustav Sandelin.
Följ exakta datum i torsdagsannonsen i E-U.

BOKSLUKARNA

En öppen läsecirkel med
livsåskådningsinriktning för dem som tycker
om att läsa och kanske berätta om det man
läst. Träffarna hålls i Ekenäs församlingshem
i regel sista onsdagen i månaden kl. 17.30:
27.4. Gruppen leds av Ann-Sofi Storbacka
och Ringa Sandelin.

KVINNOKRAFT

Kvinnodygn på lägergården i
Ramsdal 20-21.5
 Drop-in från kl. 16 på fredag
 Middag kl. 18
 Avslutning 15-tiden på lördag
Gäster: Maria Repo-Rostedt & Karin
Strandberg
Program: Bl.a. workshop med Stillhetens
yoga® och samtal om retreat
Pris: 25 €
Anmälning: Petra Fagerström, tfn 044755 3612, petra.fagerstrom@evl.fi, senast
torsdag 12.5
Arr. Ekenäsnejdens svenska församling och KarisPojo svenska församling
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SPRINKLERSYSTEM INSTALLERAS

Snappertuna kyrka
stängs den första april
i år och öppnas igen för
församlingsverksamhet
i september. Orsaken till
stängningen är en nödvändig installation av ett
nytt automatiskt sprinkler
system. Förrättningar
omdirigeras under tiden
till andra kyrkor och församlingslokaler.
Den nuvarande sprinklerkonstruk
tionen i Snappertuna träkyrka bedöms
som otillräckligt och motsvarar inte
den kvalitet som de färskaste direktiven förutsätter. En utebliven förnyelse
innebär att brandskyddspremien höjs
med 40 % och självrisken utgör 25 %
av brandskadans belopp. Installationen
i Snappertuna kyrka innebär därmed
en kännbar kostnadsinbesparing på
sikt.
Installationen förutsätter även ett
nytt pumphus som placeras utanför
själva kyrkogården. Det uppförs i två
våningar med en våning på marknivå
och en källarvåning. Exteriören planeras så att byggnaden kan smälta in
i omgivningen.
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SNAPPERTUNA KYRKA
TILLFÄLLIGT STÄNGD
Nytt sprinklersystem installeras
MYNDIGHETSÖVERVAKNING
Ett ingrepp i en gammal kyrka från
1689, byggd på kulturhistorisk mark,
kräver noggrann planering och en
längre beslutsprocess där flera myndigheter är inblandade.
Initiativet till ombyggnaden har
tagits i samfälligheten som inbegärt Museiverkets åsikt och därefter
behandlat ärendet i gemensamma
kyrkofullmäktige, som i sin tur delgett
domkapitlet sin planering. Därefter har
ärendet behandlats hos Kyrkostyrelsen
som slutligen gett klartecken för projektet.
Själva installationen av sprinkler
och rör övervakas av brandmyndigheterna och görs enligt Museiverkets
anvisningar möjligast varsamt med
beaktande av byggnadens ålder och
historiska värde. Den nya installationen kommer att vara knappt märkbar
i kyrkorummet.
För att kunna uppföra ett nytt pump
hus krävs i sin tur ett kommunalt
byggnadslov. Samtliga grävarbeten görs

under arkeologisk övervakning och
begränsas på kyrkogårdens område i
huvudsak till sandgångarna.
Arbetet inleds i april och planeras
vara utfört inom utgången av augusti.
De slutliga kostnaderna torde stanna
på omkring en miljon euro.
FÖRRÄTTNINGAR OCH VERKSAMHET
UNDER INSTALLATIONSTIDEN
Den som planerar vigsel eller dop i
Snappertuna kyrka under den här tiden
behöver överväga andra alternativ. Dop i
församlingens utrymmen i Snappertuna
är möjligt i församlingshemmet där man
också kan ordna dopkaffe.
Jordfästning kan ske utomhus eller
i begravningskapellet i Ekenäs. Urnor
kan också läggas ner senare.
Församlingens övriga kyrkor i
Ekenäs, Tenala och Bromarv är också
tillgängliga för förrättningar. Pastors
kansliets personal informerar och svarar på frågor om vilka möjligheter det
finns.
■ Yvonne Lindström
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Den som håller reda på
årskalenderns temadagar vet att
våfflans dag infaller årligen den
25 mars, ursprungligen för att så
nära som möjligt sammanfalla
med Marie bebådelsedag eller
vårfrudagen.

VÅFFLANS DAG I ALL ÄRA men våffelkalas kan
man ordna när som helst. Varför inte till påsk eller
en vacker sommardag när det finns massvis med
färska jordgubbar och våfflorna kan gräddas utomhus.
FRASVÅFFLOR är goda och användbara på flera sätt, både med salta

och söta tillbehör. Här delar jag med mig av mina egna favoriter.
Våffelhjärtan med lax passar utmärkt på påskbordet och jordgubbarna kan med fördel bytas ut mot hjortronsylt eller mangopuré för
att matcha påskens färgpalett.

ENKEL VÅFFELSMET:
4 dl vetemjöl + 1 tsk bakpulver eller ½ tsk bikarbonat + 2 tsk socker + 1 tsk
salt
1 dl vispgrädde + 4 dl mjölk + 2 ägg (tillsätt i mjölblandningen, rör till en
jämn smet)
100 g smält smör (rör ner i smeten)
FYLLNING 1
Matyoghurt som blandas med riven pepparrot
Kallrökt lax i skivor som klipps i mindre bitar och blandas i yoghurtröran.
Spara lite lax till dekoration.
Dekoration: 1 burk forell- eller siklöjrom, citronbitar, dill, lite svartpeppar
FYLLNING 2
Färska jordgubbar, skurna i små bitar med finrivet limeskal och limesaft
+ socker efter egen smak. Vispad grädde med lite vaniljsocker.
Valfri dekoration.

Text och bild:
Yvonne Lindström

BAKGRUND
Saxat från Arlas webbinfo: Språkligt går det att följa våfflorna hela
vägen tillbaka till jungfru Maria och
Marie bebådelsedag, som alltså
länge även kallats vårfrudagen.
Orden ”vår” och ”fru” syftar nämligen på jungfru Maria. Vårfrudagen
i sin tur uttalades i vissa dialekter
(i Sverige) som vafferdagen, vilket
påminde om det tyska ordet vaffel
(våffla) och därigenom blev alltså
vårfrudagen till våffeldagen.
Den tidigare våfflan var dock en
mer sparsmakad variant eftersom
bland annat socker, grädde och sylt
var lyxvaror. Den söta våfflan vi äter
idag hittar vi först någonstans kring
slutet av 1800-talet.
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Hammarslagen mot spikarna har tystnat, mörkret
har sänkt sig. Det omsluter, söker sig in på bara
huden, in i kropp och sinne. Det är tyst – det är
som om någon håller andan. Är allt slut?
När lördagsaftonen närmar sig midnatt finns den trots allt
där, aningen om att det kommer att ljusna igen. Det kommer
att bli morgon, men inte vilken morgon som helst.
Ännu är det påsknatt. Kyrkan reser sig ståtligt i den sena vårnattens mörker. Det lyser svagt genom fönsterrutorna. Lusten
att få vara en del av mysteriet är påtaglig. Den som längtar
har någonting att hämta. Den som kommer med öppet sinne
bereder sig på att assimilera det som sker.
I dunklet inne i kyrkan råder stillhet. Korsfästelsens symbol
vilar tungt mot altarringen, klädet går i svart. Men ur det
utslocknade börjar något gro, det finns en värme, en rörelse
växer fram, en andning tar fart. Till stilla musik bär en procession långsamt fram de nya attributen, det nya livet. Altaret får ny, ljusare klädsel, det florbehängda krucifixet befrias,
ljusen tänds och påskliljor får blomma. Med fasta tag förvandlas det nattsvarta till ett svagt gryningsljus. Det vaga blir
tydligt, skalet spricker. Mörkret övergår i en strimma av ljus
och framför ligger uppståndelsens morgon. Förvandlingen är
gestaltad, symbolisk, men med våra känsliga sinnen kan vi
ana betydelsen i det som händer. I det som hände.
Till musik och med böneljus i händerna går vi ut i den stilla
vårnatten som snart skall övergå i morgon. Det är här påsken
börjar...
Det här är min personliga upplevelse av midnattsmässan som
firas i Ekenäs kyrka timmen innan ”tredje dagen” bryter in.
Mässan har arrangerats sedan 1994.
Texten är en repris från MIL/Påsken 2017.

Text: Yvonne Lindström Bild: Pixabay
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DET LJUSNAR

