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REDAKTÖRENS SPALT
FÖR EN KNAPP MÅNAD SEDAN lämnade vi ytterligare ett genomlevt år
bakom oss. Igen en gång har talet
om nyårslöften och att lämna det
gamla bakom sig och fästa blicken
på framtiden varit aktuellt. Ett nytt
år kan innebära en bladvändare
men det finns många andra tillfällen under ett år som kan fungera
på samma sätt. Semestern, en ny
termin, en speciell händelse eller
en allvarlig sjukdom kan få oss att
ändra på våra värderingar, principer
och vanor - och bli till en startpunkt
för något nytt. Till och med en
vanlig regnig novembertisdag när
alla mått känns mer än rågade kan
utgöra språngbräde till en radikal
men efterlängtad förändring.
Fast vi just nu befinner oss mitt
i en allvarlig pandemi kan det nya
året föra med sig mycket gott. Det
handlar långt om vilken attityd vi
förstärker hos oss själva. Ser vi allt
genom negativitetens glasögon eller
använder vi tillitens mer optimistiska glas? Den frågan behöver var
och en själv begrunda. Livet kan
inte kontrolleras, bara levas. Också
det här året kan goda ting ske.

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
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Det är aldrig för sent att utvecklas
och mogna till en så kallad bättre
variant av sig själv.
FÖR EN TID SEDAN diskuterade
redaktionsteamet om huruvida
de gamla hederliga dygderna blivit gammalmodiga. Diskussionen
upplevdes så pass intressant att
den resulterade i den här tidningens artiklar. De heliga dygderna är
naturligtvis inte förlegade, tyckte
teamet.
Att leva dygdigt är svårt – men
eftersträvansvärt. I det här numret
bjuder vi på tankar om de gamla
katolska dygderna generositet och
måttfullhet. Bägge står för egenskaper som det behövs mer av i vår tid.
Tidsandan uppmuntrar till ett ständigt underhåll av jaget och det som
är ”mitt”, medan omtanken om duet
lätt hamnar i skymundan. Inte för
att man vill någon illa, men för att
det är så lätt att bara fortsätta i gamla
spår. Min uppfattning är att många
uttrycker en vilja att leva annorlunda
än de gör men vanor är ofta djupt
rotade. Det krävs ett medvetet val för
att bryta ett inkört beteendemönster.

Också ordet heder har fått en egen
artikel. Vad är heder? Någonting att
sträva efter eller något konservativt, stofilartat? Hedern räknas inte
till de heliga dygderna men utgör
något av en grund för ett dygdigt liv.
Skribenten synar hedern insiktsfullt
ur flera vinklar.
VI LEVER FORTFARANDE i pandemin
som nådde vårt land för snart två
år sedan. I Sveriges tv4 kunde man
ett par dagar före jul i fjol höra att
forskare vid läkemedelsbolaget Pfizer
antog att vi befinner oss ungefär
halvvägs genom coronapandemin
och att det förmodligen kommer att
ta till 2024 innan den begränsas och
övergår i en endemi.
Att sia om hur det faktiskt går
är omöjligt. Vi får ha tålamod och
fortsätta odla en positiv attityd.
Jag hoppas att den här tidningen
kommer med goda, nyttiga och
uppmuntrande tankar till dig. Lita
på att Någon Större bär!
■ Yvonne Lindström
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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.
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SOMMARSKÖTSEL AV GRAVAR
Behöver du hjälp med gravskötsel? Raseborgs kyrkliga samfällighet erbjuder sommarskötsel av gravar på begravningsplatserna
i nejden: Ekenäs, Tenala, Bromarv och Snappertuna. Skötseln
bör beställas inom utgången av april. Skötseln f aktureras i förskott och inleds när fakturan är betald.

GEMENSAMT
ANSVAR
ENGAGERAR!
Understöd insamlingen genom att
delta och donera.
Närmare info på sid. 15–17.

Priset för skötseln varierar beroende på gravens storlek:
Avtalstid

Pris/m
(gravbredd)

Pris/
tilläggsmeter

Skötsel 1 år	  80,–	  30,–
Skötsel 5 år
400,–
150,–
I priset ingår skötsel under växtsäsongen,
växter, mullbyte, gödsel och rensning
av ogräs.
KONTAKT FÖR SKÖTSELAVTAL:
Trädgårdsmästare
Maija-Liisa Räihä
040-523 1648
Chef för begravningsväsendet
Charlotta Laukkanen
0400-540 022

Mitt i livets
Påsknummer
utkommer i slutet av
mars
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LEDARE

Eftertankens
hoppfulla ljus

J

ag vill inte. Med dessa ord kan man beskriva
förhållningssättet till pandemin. Ingen vill.
Alla vill att den skall gå över. Vi är dock alla i
samma båt. Sammanlänkade av rörelsefrihet
och globalisering. De goda möjligheterna till rörelse och
upplevelser var något vi värnade, men som samtidigt
möjliggjorde spridning och pandemi. Det blev som
ingen ville.
Vi har levt med detta sedan vintern 2020. Samhälls
livet och människorna har fått anpassa sig. För ett år
sedan skrev jag i ledaren att hoppet stod till vaccinet.
De första hade vaccinerats i Finland just då. Vem anade
att vi skulle få flera sprutor. För min del tre inom ett
år. Utan vaccin skulle världen se annorlunda ut. Utan
solidarisk vilja bland de vuxna att ta vaccinet skulle läget
vara helt annorlunda och katastrofartat. Detta är underbyggt av rapportering från myndigheternas sida. I samverkan har länderna globalt kunnat bekämpa virusets
framfart och finna medicinska lösningar.
När något främmande blir verklighet i vår egen värld
framkallar det oro och frågor. Kunskapen om corona
viruset var ringa i början av dess spridning, men genom
studier och insamlade fakta sammanställdes en bild av
spridningen och virusets farlighet. Ingen visste men alla
ville veta. Därför skapades också en grogrund för spekulation och konspirationsteori.
Att kommunicera restriktioner och beslut om hälso
främjande åtgärder i en situation som är präglad av
osäkerhet är inte lätt. Begränsningar och restriktioner
är en sak, men att motivera dem är mera utmanande.
I kampen mot viruset har stort ansvar lagts på den
enskilde. Rekommendationer från myndigheterna är
inga krav. De vetenskapligt underbyggda statistiska
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motiveringarna till rekommendationerna är därför
väsentliga när det gäller att kommunicera vikten för var
och en att följa dem. Den allmänna debatten i press och
sociala medier visar dock hur svår denna uppgift fort
farande är.
Jag är trots allt optimist. Jag vill tro på en ljusare
framtid. Men när pandemin släpper återgår vi inte till
det gamla. Vi går till ett annorlunda samhälle. Den här
tiden har lärt oss mycket. Ingenting är självklart. Vi har
varit tvungna att omprioritera i livet. Sårbarheten kan i
bästa fall skapa eftertanke som är både bra för miljö och
människa.

HYBRIDLIV OCH HOPP
Ur min horisont som kyrkoherde har det varit en
ständig balansgång, ett hybridliv som strävat till bästa
möjliga hjälp och glädje för så många som möjligt. Det
har varit tungt att stänga kyrkdörren för gudstjänster
och sammankomster och att fatta beslut om inhiberade
tillfällen. Men mitt i allt det svåra har det funnits ljusglimtar och sann gemenskap i små sammanhang och
via digitala hjälpmedel. De yttre formerna har definitivt
förändrats. Samtidigt har jag också upptäckt att det
kristna kärleksbudskapet är storslaget nog att finna nya
uttryckssammanhang. Budskapet har burit förbi form
och hybrid.
I tider som är tunga känns det hoppfullt att med
vetandegöra löftet från kärlekens Gud att vi är burna i
allt och genom allt av en Gud som delar, helar och bär.
Och inför årets dagar, låt oss göra 2022 till samverkans, dialogens och det förnyade hoppets år.
Anders Lindström
Kyrkoherde/ kontraktsprost

t
s
e
f
p
Do
DEN PLANERADE DOPFESTEN I JANUARI

för alla som blivit döpta under 2021 inhiberades
p.g.a. den rådande coronasituationen.
Vi meddelar personligen om ett nytt datum till
alla berörda så snart läget åter tillåter större
allmänna samlingar.

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

Pilgrim

FAMILJEKYRKA MED LUNCH
FÖR HELA FAMILJEN
Från och med den här terminen ändrar vi på familje
kyrkans koncept för att bättre passa småbarnsfamiljens
tidtabell och behov. Den som själv haft små barn vet
hur mycket av en förälders tid som går åt till praktiska
göromål i hemmet: frukost, lunch, mellanmål, middag
och kvällsmål skall serveras. Däremellan skall man hinna
sköta övriga hushållssysslor och inte minst vara en
pigg och glad förälder som gör trevliga saker med sina
barn. Egen tid är sällan att tänka på medan barnen är
små. Med konceptet kyrka + lunch vill vi ge hela familjen
möjlighet att då och då få komma till dukat bord.
Familjekyrkan – gudstjänsten på barns villkor – med
rörelsesånger, dockteater, bibelberättelser, pyssel
m.m. blir med lunchserveringen mer evenemangs
betonad. Från att tidigare ha firats i kyrkor flyttar vi nu
till församlingshem.
Välkommen till vår första familjekyrka med lunch som
ordnas söndagen den 13 februari kl. 11 i Ekenäs
församlingshem. Anmäl din familjs deltagande och eventuella matallergier till Iselin senast torsdagen den 10.2.
Om coronaläget innebär att vi måste inhibera erbjuds
följande chans den 27.3 med anmälan senast 24.3.

BABYKONSERT

Isvandring to 17.2 med start kl. 10 i Ekenäs kyrka.
Om vädret och isläget är osäkert går vi en alternativ rutt
på land. Anmälning och frågor antingen via FB-gruppen
Ekenäs pilgrimer eller till Wille (tfn 0400-640 786).
Följande pilgrimsvandring ordnas ti 3.5. Info om rutt
och tidtabell ges senare.

Församlingsutfärder
Delta i våra utfärder den 10.5 och 7.6.
Läs mer detaljerat på sid. 31.

!

räde

int
Fritt
Onsdag 23.3
kl. 10.30
i Ekenäs kyrka

En rolig
och svängig
konsert med
rytminstrument,
såpbubblor
&
ballonger
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MÅTTFULLHET

”Jag tror

på den heliga
måttfullheten”
Måttfullhet är en av de sju heliga dygderna inom katolicismen.
Under medeltiden spelade dygderna en viktig roll för etiken.
Det var önskvärt och hederligt att utveckla sig i godhet och att
undvika det onda som exemplifierades med hjälp av de så kallade
dödssynderna. Reformationen tog inte bort kampen mellan gott
och ont även om det inte längre talades så mycket om dödssynder
och dygder. Listorna på de goda och onda egenskaperna är lika
aktuella nu som förr. Nästan alla dygder upplevs fortfarande som
önskvärda egenskaper i viss mån. Två gamla dygder, måttfullhet
och ödmjukhet däremot tycks ha blivit mindre attraktiva. De
uppskattas inte ur det nationalekonomiska perspektivet. Nu
är nämligen den konstanta ökningen i produktiviteten och den
maximala vinsten de mest önskvärda dygderna.
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DE MAGRA RESULTATEN från klimatkonfe

rensen i Glasgow i höstas är ett tydligt
tecken på hur frosseriet styr vår värld.
Mera pengar genereras där det finns
pengar. I princip kunde man använda
pengarna för att marknaderna kunde fungera någorlunda jämlikt men nu används
den största delen av dem som spelmarker
på spelbord där de ödmjuka förlorar. I
börsspelet är det högmod som gäller.
Därifrån smittar det av sig till alla som vill
bli spelare och få en falsk känsla av kontroll
och makt. Ödmjukheten upplevs som en
svaghet på detta plan. Samhället har blivit
hårt och de hårda värdena tränger sig på
överallt. För vår allas framtid, är det viktigt, att var och en av oss för det första blir
medvetna om hur marknadsföringen och
skapandet av behov för att öka konsumtionen fungerar. För det andra är det aldrig
för sent att ta itu med måttfullhet och
ödmjukhet i ens eget liv.

UNDER PANDEMIN HAR VI MÄRKT att man
inte behöver skaffa sig nya kläder förrän
de gamla slitits sönder. Man kan klara sig
riktigt bra med ett par olika klädhelheter
per årstid vilka man kan variera med. Finns
det flera klädesplagg som man inte regelbundet använder är de onödiga och tar bara
plats i garderoben. Har man satsat på kvaliteten kan också söndriga kläder lappas eller
göras om till någonting annat. De oanvända
kläderna lönar det sig att föra till Fynda så
snabbt som möjligt så att de får en ny ägare.
DET ÄR TRIST ATT UPPTÄCKA kläder i

blandavfallskärlen. Man borde egentligen
aldrig se några klädesplagg där. I somras
märkte jag att jag inte hade köpt ett enda
klädesplagg sedan året innan. Då försökte
jag klara mig hela året utan nya kläder.
Tyvärr lyckades jag inte i det men försöket
fick mig att bli mera medveten och undvika

SOPSORTERINGEN BÖRJAR KOMMA till

Raseborg sakta men säkert. Det finns
många nyttiga sidor i det att vi sorterar
vårt avfall. Förutom att man kan återanvända en del av avfallet fungerar sopsorteringen också som en mätare för konsumtionen i familjen. Man märker att man
besöker sorteringsplatsen rätt ofta. Kärlen
med kartong, glas, och plast tycks fyllas
konstant. De flesta livsmedel man köper i
butiken är paketerade i plast eller kartong,
eller både och. Som tur är återanvänds en
del av plasten och kartongen. Mängden
av kompostavfallet berättar om vår
måttlighet i skaffandet av matvaror. Om
det blir mycket matrester eller om man
regelbundet hittar föråldrade livsmedel i
kylskåpet är det definitivt på sin plats att
lägga märke till hur man gör sina uppköp
av mat. En i förväg skriven inköpslista och
en mätt mage är bokstavligen guld värda
hjälpmedel.
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impulsköp och istället fokusera på det verkliga behovet. Jag satsar på kvalitet om det
går. Genom att medvetet minska min konsumtion känner jag att jag drar mitt strå till
stacken.
De som spelar med världens pengar ser
inte begränsningar i råvaror och i hållbarhet, men vi ser. Vi behöver inte gå med i
den huvudlösa konsumtionen. Vi missar
ingenting fast vi inte äger den nyaste tekniken som sägs spara mera tid åt oss. Tid för
vad? Tvärtom, är det mycket befriande att
kunna konstatera sig fri från marknadernas lockelser, åtminstone i viss mån. Våra
egna val blir avgörande och vi förstår de
gamla dygdernas värde. Med lättare samvete blir man starkare och gladare.
DU VET SÄKERT DITT VANLIGASTE SVAR

på frågan om ditt glas är halvfullt eller
halvtomt. Det är individuellt hur man
upplever sin situation både då det gäller
resurser, egendom, brister, behov och så
vidare. Det är också individuellt hur man
ställer sig till olika situationer. Vår syn
på vattenglaset berättar inte så mycket
om vår riktiga situation utan den är mera
en inställningsfråga. Våra inställningar
brukar styra vårt beteende. Vill man göra
en hållbar ändring inom sig är det dags
att bekanta sig med de heliga dygderna.
Till exempel genom att granska sin måttfullhet och ödmjukhet kan man kanske
se hur rågat ens glas egentligen är. Bara
genom ödmjukhet kan man nå den hållbara styrkan både inom det privata livet,
politiken och marknaden. Den individuella måttfullheten kan leda till delandets
glädje och till bevarandet av våra naturresurser. Dessa två är livsviktiga för oss alla,
nu och i framtiden.
■ Text: Wille Westerholm
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HEDER

På heder och
samvete

Vad tänker du på när du hör ordet heder? Förr var ordet förknippat med att
göra väl ifrån sig, ha god moral och vinna anseende i samhället eller det sociala
sammanhanget man tillhörde. Att utföra sina uppgifter med heder var ekvivalent
med att göra dem ordentligt och med mervärde.
Heder och moral hörde ihop. Följde
man normerna i samhället slöts man
närmare till det. Bröt man mot dem uteslöts man ur gemenskapen. Heder kan
ses som ett allmänmänskligt fenomen,
kopplat till människans grundläggande
behov av att bli sedd och erkänd av sin
omgivning.
HEDERN I OLIKA KULTURER OCH TIDER
I olika länder och kulturer har hedern
fungerat som ett verktyg för ordning
och reda och i vissa fall har vinnläggandet om den egna hedern lett till dueller
och hämndaktioner. Detta hör ihop med
att normerna för hedern har bestämts av

„

Förlorad heder, eller att
man brutit mot goda etiska
principer i kristen mening,
återvinns inte genom hämnd
utan genom förlåtelse.
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en elit i samhället. Tyvärr måste man
konstatera att i hederns namn många
oskyldiga blivit stigmatiserade, uteslutna eller till och med avrättade.
I subkulturer är hedern en grundläggande värdering genom vilken man
är lojal mot det egna. Man är beredd
till handlingar som skyddar de egna
medlemmarna eller hämnas oförrätter man anser begåtts mot gruppen.
Heder kan vinnas eller förloras.
Hedersnormen varierar dock mellan
olika tider och platser.
Hederskulturen gäller inte bara
subkulturer i det västerländska samhället. Vi finner den i hela världen,
men vanligast i ett område som
sträcker sig från Nordafrika via
Mellanöstern och Centralasien till
Indien. Exempel på dessa länder är
Afghanistan, Eritrea, Irak, Kurdistan,
Libyen, Palestina, Pakistan och
Somalia.
BEGREPPET HEDER FÖRÄNDRAS
Småningom har hedern i vårt samhälle blivit ett begrepp som, i takt med
att det individuella fått allt större plats,
fått allt mindre betydelse på bekostnad av det gemensamma. Genom
demokrati och ett delat ledarskap har
hedern inte längre en styrande effekt.
Hedern har liksom mycket annat i
samhället blivit en privat angelägenhet
som man själv bestämmer över.
Vi finner att ordet heder fått en
annan innebörd hos oss. Heder är
inte längre ett begrepp som är knutet
till kontroll och straff, inte heller till
auktoritativt ledarskap. Men själva
huvudinnehållet finns kvar. Att göra
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rätt i det sammanhang man lever i.
Grupper av olika slag skapar snabbt
sina egna regler som blir normativa för
dess medlemmar. Då blir det en heder
att följa dem och stärka bandet till gruppen och dess medlemmar. Betyder det
då att man kan vara lojal eller hedersam
på olika sätt i olika grupper? I det västerländska sammanhanget med olika
subgrupper är detta säkert möjligt. Det
är en annan sak att man sannolikt väljer
att tillhöra likartade grupper med snarlika normer. Då blir det inte konflikt.
AVSTÅNDSTAGANDE HEDER
Problem uppstår när gruppen definierar
sig som avståndstagande från samhället. Grupper med sekterisk framtoning
får sin styrka genom att gå inåt och
framhålla sin egen suveränitet gentemot andra. Det kan exemplifieras i att
gruppen tror sig ha större kunskap och
insikter än andra, blandat med stråk av
profetisk insikt och fördjupad kunskap.
Hedern i sådana grupper handlar om
lojalitet mot den egna gruppen. Men
rädslan att inte duga eller uteslutas kan
ofta bli drivkraften till icke rationella
tänkesätt samtidigt som det till först kan
verka stärkande på gruppen.
OMDEFINIERAD HEDER
I vårt samhällssammanhang har heder
omdefinierats och fått andra infallsvinklar. Miljö- och klimatmedvetenheten har i hedersbegreppet inkluderat
att fungera ekologiskt, konsumera
etiskt och spara med resurser. Rent

„
Miljö- och
klimatmedvetenheten
har i hedersbegreppet
inkluderat att fungera
ekologiskt, konsumera
etiskt och spara med
resurser.

allmänt kan man säga att personer
med sådana värderingar uppskattas,
men inte ens i det sammanhanget är
hedern ett allmängiltigt begrepp för
alla. I ett mångstämmigt samhälle
finns rum för olika åsikter och värderingar. Mångfalden i dagens samhälle
tenderar att bli ekvivalent med att
separata skilda grupper växer fram
med egna prioriteringar. Grupperna
står dessutom i åsikter och handlingar
långt ifrån varandra vilket skapar en
splittrande diversitet. Detta är utmanande för framtidens samhällsbygge.
Samtidigt som vi på ett personligt
plan önskar delta i arbetet för det
allmänna bästa har det individuella

vuxit sig starkt. Att satsa på sig själv,
ge rum för egen tid, att förkovra sig
till kropp och utseende har blivit ”nya
dygder” som har tillfogats till hedersbegreppet.
KRISTEN ETIK OCH BEGREPPET HEDER
Ur kristen etisk synvinkel är hedern
inte en av de främsta dygderna. Den
kan närmast ses som ett begrepp som
uttrycker vikten av att välj rätt i livet
och att inte sätta sig själv i centrum.
Förlorad heder, eller att man brutit mot
goda etiska principer i kristen mening,
återvinns inte genom hämnd utan
genom förlåtelse. Kristendomens kärna
av kärlek, förlåtelse och upprättelse ger
hedersbegreppet en annorlunda glans.
På samma sätt uttrycker den kristna
traditionen entydigt att det är från
befrielsen och förlåtelsen som de goda
gärningarna stiger fram.
Ur kristen etisk synvinkel är därför
de viktigaste styrverktygen i människors relationer öppenhet, dialogbenägenhet och en ödmjukhet i både medoch motgång.
■ Text: Anders Lindström
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GENEROSITET

Vi formas
av det vi gör
”Han satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk lade ner
pengar i den. Många rika gav mycket.
Så kom där en fattig änka och lade ner två kopparslantar, alltså
några ören.
Då kallade han till sig sina lärjungar och sade:
”Sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan
än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin
fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på.” (Mark 12: 41-44)
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GENEROSITET ÄR EN DYGD, det kan vi
säkert vara eniga om. Men hur ser
generositeten ut? Vad allt innebär det
och hur kan jag vara generös? Bibeln
innehåller många berättelser om dygderna och därmed också många berättelser om generositeten. Jesu liknelse
med änkan som ger av sin fattigdom
är kanske en av de första berättelserna
som vi tänker på.
ORDEN GENERÖS OCH GENEROSITET är

starka, men ofta ger de oss en ganska
ensidig bild av någon som med ett
leende ansikte ger av sitt materiella överflöd till någon som har nöd. Liknelsen
med den fattiga änkan som ger allt hon
äger går på något sätt inte ihop med
denna bild av generositet. Den är ännu
starkare. Att ge när man har mycket att
ge av känns lätt, att ge när man bara har
lite är något helt annat. Generositet är
inte bara ett leende ansikte som ger av
sitt överflöd, utan också det aningen
tveksamma ansiktet som ger av det lilla,
fast det betyder att man inte kan köpa
allt det man hade tänkt sig, därför att
man i stället ger den behövande en möjlighet att ha ens någonting.
DET ÄR LÄTTARE ATT VARA GENERÖS mot
dem som man gillar. Att vara generös mot någon som man inte känner
eller kanske inte uppskattar är svårare.
Varför? Tänker vi kanske att de som vi
känner och tycker om bättre förtjänar
det som vi har att ge? Att vara generös
betyder väl inte att den som har nöd
ska förtjäna generositeten på något sätt?
Nåja, nu utmanar jag lite... Min poäng
är att sann generositet innefattar båda
aspekterna: att ge till dem som man
tycker om men också att ge till dem som
man inte känner och även till dem som
man inte gillar, om de har nöd.

handlingar. Generositet med omtanke
är långtidsverkande. När vi ger materiell
hjälp ger vi ofta också lite omtanke, och
fast det materiella förr eller senare blir
uppätet, går sönder eller blir använt,
fortsätter omtanken att leva. Omtanke
kan förändra en behövande människas
existens. Att inte längre känna sig osynlig, fast känslan bara skulle vara för en
stund, gör gott för själen och kan hjälpa
och ge ny ork. En handling utförd i kärlek är aldrig förgäves.
ATT VÅGA VARA GENERÖS med både det

materiella, tid och omtanke öppnar
småningom upp världen. Om vi väljer
att hålla allt det som vi har för oss själva
blir livet nog onödigt fattigt, kanske inte
ekonomiskt fattigt men fattigt på kärlek.
Vårt liv är inte bara vårt, utan vårt liv
hör ihop med andras. Mycket i livet vittnar om det, att det goda livet inte handlar så mycket om att leva sitt liv precis
som man själv vill. Egentligen handlar
det goda livet om att ge av sitt för att
göra livet bättre för någon annan. Och
när många tänker så, blir livet bättre för
många människor. Små generösa handlingar kan förflytta oss med små steg
mot en bättre existens och ett bättre liv
för fler människor.
DET BÄSTA SÄTTET ATT VARA GENERÖS

är att våga ge. Det bästa sättet att bli
rik på kärlek är att vara generös med
den, att se allt det som vi själva har som
gåvor som vi kan ge vidare till dem runt
omkring oss. Och fast man ibland kan
känna sig lite tveksam blir handlingen
inte mindre omtänksam. Poängen är
inte att vi formas av det som vi tänker
utan att vi formas av det vi gör.
■ Text: Meri Yliportimo

GENEROSITET INNEBÄR INTE ENBART

att man är generös med det materiella. Generositet är mer. Vi kan också
vara generösa i våra tankar, ord och
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Givandets
glädje
De flesta av oss känner väl igen känslan av glädje då födelsedagsbarnet öppnar den gåva som hen så innerligt önskat. Den delade glädjen som uppfyller
oss med välbehag och värmer vårt hjärta. Enligt Aristoteles (384-322 f.Kr.)
har vi då uppfyllt den moraliska dygden frikostighet/givmildhet. Eftersom vi
är förnuftiga har vi följt den gyllene medelvägen och varken gjort oss skyldiga till frosseri eller girighet. Den glädje vi känner kommer sig av att vi har
utfört en dygdig handling, dvs dygden i sig är belöningen. Enligt Aristoteles
uppnår vi genom att utföra dygdiga handlingar det goda, lyckliga livet.
MÅNGA RELIGIONER UPPMANAR till att ge
allmosor, det vill säga gåvor av barmhärtighet för omsorg om de fattiga. Inom Islam
finns två slag av allmosor. Den ena är en
religiös plikt gentemot Gud, den andra är
frivillig och räknas som meriter i Guds
ögon. Ortodoxa judar ger en tiondel av sina
inkomster till behövande. I kristendomen
är allmosan en handling av kärleken till
nästan.
Kom ihåg: den som sår sparsamt får skörda
sparsamt, och den som sår rikligt får skörda
rikligt.
Var och en ska i sitt hjärta bestämma sig för
hur mycket han vill ge. Det får inte ske motvilligt eller av tvång, för Gud älskar den som ger
med glädje.
Men Gud har makt att ge er riklig nåd, allt vad
ni behöver och mer därtill, så att ni alltid med
glädje kan ge stora gåvor till allt gott som görs.
2 Korintierbrevet 9:6-8
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Det här brevet handlar om Paulus resa
i Makedonien där han samlar in pengar till
nödlidande i Korint. Han talar till Jesus
troende om att förhålla sig kristet till sina
pengar och därmed sina medmänniskor. Han
kräver inte att alla ska ge lika mycket, för han
vet att alla inte har samma förutsättningar.
Han ger var och en friheten att välja gåvans
storlek.
Dagens insamlingar till förmån för
välgörande ändamål följer samma princip.
Ingen gåva är för obetydlig. De några slantar
man råkar ha i fickan är ett värdefullt
tillskott lika väl som de stora sedlarna och
tillsammans blir det bli stora summor.
Gemensamt tar vi ansvar för att göra de
ungas liv bättre.
■ Text: Carola Lupander
Diakon i Ekenäsnejdens svenska församling

Temat för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 är att
hjälpa barn och unga som lider av sviterna efter corona
pandemin såväl i Finland som ute i världen. Insamlingen
inleds 6.2.2022.
Målgruppen för kampanjen är
ungdomar i ca 15–19 års ålder. Bland
dem finns ett stort antal unga som
betungats av distansstudier och isolering eller upplevt ensamhet, ångest
och hopplöshet. Unga som drabbats
av coronakrisen behöver nu stöd och
trygga vuxna i sin vardag. Gemensamt
Ansvar 2022 försöker ge de unga
tillbaka något av det de förlorat. Vi ska
skaffa flera trygga vuxna och annat
som främjar de ungas välfärd – och i
synnerhet deras psykiska hälsa – såväl
i Finland som ute i världen.
Vår inhemska partner är föreningen
Lasten ja nuorten keskus som utvecklar och utvidgar bland annat
Saapas-verksamheten som bedriver
uppsökande ungdomsverksamhet.
Med medel från Gemensamt A
 nsvar
kan man engagera fler trygga vuxna till
skolvardagen och rasterna. Dessutom
kommer tidigare verksamheter som
visat sig framgångsrika, Moottoripaja

och Perheystävä, att etableras på nya
orter. Verksamhet som är särskilt inriktad på att stödja de ungas psykiska
hälsa med förebyggande insatser.
I utvecklingsländerna tvingades
barn tyvärr ofta avbryta sin skolgång i
och med coronan eftersom både den
beredskap och utrustning som behövs
för distansundervisning saknades.
Inom den internationella diakonin är
det Kyrkans Utlandshjälp som ser till
att hjälpen når fram. Kampanjexemplet
är arbetet i Syd-Sudan som håller på
att återhämta sig efter inbördeskriget vars våldsamheter orsakade den
största flyktingkrisen i Afrika 2016.
Sammanlagt fyra miljoner människor–
främst unga och kvinnor – lämnade
sina hem och hälften av dem flydde till
grannländerna. Den globala pandemin
har förvärrat situationen för dem som
redan tidigare hade det svårt, och de
mest utsatta familjerna har fått det
ännu värre. Som i så många andra

utvecklingsländer stängdes skolorna också i Syd-Sudan och barn och
unga tvingades avbryta sin skolgång.
Många minderåriga unga har varit
tvungna att gifta sig eller börja arbeta
för att familjerna ska klara den ansträngda ekonomin och kunna skaffa
mat för dagen. I Syd-Sudan stöds en
trygg återgång till undervisningen för
barn och unga bland annat genom
att iståndsätta skolor och förbättra
familjernas situation i fråga om försörjningsmöjligheter och livsmedelsförsörjning.
Gemensamt Ansvar stöder Kyrkans
Utlandshjälps katastroffond som gör
det möjligt att starta och genomföra nödhjälpsinsatser i humanitära
katastrofer i utvecklingsländerna.
Orsakerna till att hjälp behövs är oftast
naturkatastrofer (torka, översvämningar, stormar, jordbävningar), politiska
konflikter och deras konsekvenser,
eller plötsliga olyckor.
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DU KAN DELTA I INSAMLINGEN GEMENSAMT ANSVAR
2022 GENOM ATT DELTA I FÖLJANDE EVENEMANG
Insamlingen inleds Kyndelsmässodagen den 6.2. Kollekterna denna
dag tillfaller Gemensamt Ansvar.
1.3 kl. 11-13 Ärtsoppa på fastlagstisdagen i Tenala församlingshem.
Missionskretsens ärtsoppa säljs till förmån för GA. Soppan kostar
5 €/ person. Lotteri.
31.3. kl. 18.00 Allsång för Gemensamt Ansvar i Tenala församlingshem med kaffeservering och lotteri.
Vecka 18 (2-8.5.) Plogging
Vandring med sopsäckar i alla byar. Korvgrillning efteråt. Tider och platser
annonseras senare.
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UTOMLANDS:

SÅ HJÄLPER DIN DONATION 2022:

60 % av insamlingsintäkterna styrs via
Kyrkans Utlandshjälps katastroffond till
hjälp för utvecklingsländerna. Fonden
gör det möjligt att starta och genomföra
nödhjälpsinsatser i humanitära katastrofer i
utvecklingsländerna.

I FINLAND:

20 % av intäkterna blir kvar i den insamlande
församlingen för att användas för insatser
för unga som har det svårt och för diakoniunderstöd.
Ytterligare 20 % styrs till Lasten ja nuorten
keskus, som utvecklar och utvidgar bland
annat Saapas-verksamheten inom det uppsökande ungdomsarbetet så att de unga har fler
trygga vuxna i sin vardag. Vuxna frivilliga
i NettiSaapas som verkar på riksnivå söker
upp unga i sociala medier och frågar hur de
mår. Saapas nyaste verksamhetsform KouluSaapas
på skolorna och utvecklas
60 % fokuserar
av insamlingsintäkterna
styrs i via
samarbete
dem.
Kyrkans med
Utlandshjälps
katastroffond till

HJÄLPEN NÅR FRAM
UTOMLANDS:

SÅ HJÄLPER DIN DONATION 2022:

hjälp för utvecklingsländerna. Fonden

gemensamtansvar.fi
gör det möjligt att starta och genomföra
kyrkansutlandshjalp.fi
nödhjälpsinsatser i humanitära katastrofer i
lastenjanuortenkeskus.fi

utvecklingsländerna.

Av varje donerad euro styrs 80 % till hjälparbete i Finland och
utvecklingsländerna. Resten används för förvaltning,
påverkansarbete
ochintäkterna
åtgärder för att blir
samlakvar
in nästa
euro. insamlande
20 % av
i den

församlingen för att användas för insatser
för unga som har det svårt och för diakoniunderstöd.

I FINLAND:

VA:

HJÄLPEN NÅR FRAM

Ytterligare 20 % styrs till Lasten ja nuorten
keskus, som utvecklar och utvidgar bland
annat Saapas-verksamheten inom det uppsökande ungdomsarbetet så att de unga har fler
trygga vuxna i sin vardag. Vuxna frivilliga
i NettiSaapas som verkar på riksnivå söker
upp unga i sociala medier och frågar hur de
mår. Saapas nyaste verksamhetsform KouluSaapas fokuserar på skolorna och utvecklas i
samarbete med dem.

gemensamtansvar.fi
kyrkansutlandshjalp.fi
lastenjanuortenkeskus.fi
Av varje donerad euro styrs 80 % till hjälparbete i Finland och
utvecklingsländerna. Resten används för förvaltning,
påverkansarbete och åtgärder för att samla in nästa euro.

DELTA I
INSAMLINGEN
GEMENSAMT ANSVAR
Insamlingen Gemensamt Ansvar är den finländska evangelisk-lutherska kyrkans årliga
Genom att ange referensnummer då du donerar
storinsamling och röst för kärlek till nästan.
bank 305077 styrs 20 % av ditt bidrag till
Valfrittviabelopp
användning i Ekenäsnejdens
svenska
Siirto-donationsnummer
040 700
9902församling.
Gemensamt Ansvar hjälper
de allra
mest

HJÄLP OCH GE EN GÅVA:

BID

NU BEHÖ
GE DITT B

utsatta
oavsett ursprung, religion eller
Mobilepay
SMS-donation
politisk
övertygelse
i Finlandäroch
världens
till nummer
16588 med Mobilepay
Om du betalar
Ekenäsnejdens
katastrofområden.
Skriv:
APU20 (du donerar 20 €)
referensnummer: 51197
Skriv: APU10 (du donerar 10 €)
INSAMLINGEN
GEMENSAMT ANSVAR beskyddas av
Nätbetalningsblankett
Telefondonation:
republikens
president
Sauli Niinistö.
adressen
0600 1Via7020
(20,28
€ / samtal+lna/mta)
0600 1http://gemensamtansvar.fi/ekenasnejden
7010 (10,26 € / samtal+lna/mta)

kommer du till en betalningsblankett på webben.
Kontonummer
blanketten
kan4148
du med
Aktia Via
FI82
4055 0010
41 några klick ta dig till
din
egen
nätbank
för
att
Nordea FI16 2089 1800 0067göra
75 betalningen med
Ekenäsnejdens
OP FI14
5000 0120 referensnummer.
2362 28

HJÄLP OCH GETACK!
EN GÅVA:
Valfritt belopp

gemensamtansvar.fi
Siirto-donationsnummer 040 700 9902

Insamlingstillstånd RA/2020/639 och ÅLR/2021/8126.

SMS-donation
till nummer 16588
Skriv: APU20 (du donerar 20 €)
Skriv: APU10 (du donerar 10 €)

Telefondonation:
0600 1 7020 (20,28 € / samtal+lna/mta)
0600 1 7010 (10,26 € / samtal+lna/mta)
Kontonummer
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
OP FI14 5000 0120 2362 28

TACK!
gemensamtansvar.fi
Insamlingstillstånd RA/2020/639 och ÅLR/2021/8126.
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NY VERKSAMHET

Kom med och
fyll vårt vardagsrum med

gemenskap!

En ny verksamhetsform tar form under vintern
och våren när Ekenäsnejdens svenska församling
öppnar matbankens utrymmen i Ekenäs för
umgänge och samvaro för vuxna, till att börja med
en förmiddag per vecka. Om det finns efterfrågan
kan man hålla öppet flera dagar.

18
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Gemenskapens vardagsrum bjuder
på umgänge med andra. Här skall
man småningom kunna dricka sitt
förmiddagskaffe varje tisdag.

U

rsprungstanken och målet
med Gemenskapens vardagsrum är att erbjuda
vuxna daglediga personer, både
yngre och äldre, en plats att gå till
för att träffa andra. Det viktigaste
här är gemenskapen, möjligheten att
umgås med andra under enkla men
ordnade former. Ett delsyfte med
den nya verksamheten är också att
främja deltagarnas hälsa, välmåga
och välbefinnande, som ofta gynnas
av socialt umgänge.

ETT RUM FÖR KRAVLÖS
GEMENSKAP
Gemenskapens vardagsrum är
en plats att gå till, ett ställe med
låg tröskel där man själv väljer
hur lite eller hur mycket man deltar i det planerade programmet.
Vardagsrummet kan jämföras
med en klubb att komma till där
det erbjuds ledd sysselsättning för
den som önskar samtidigt som det
fungerar lika bra att bara komma
in och sätta sig och se på vad de
övriga sysslar med. Om man deltar
aktivt eller passivt är vars och ens
eget val, allt är frivilligt.
Man kan också komma och gå
flexibelt. Om klockan 9 känns för
tidigt kan man komma till klockan
10 och haka på umgänget och programmet. För den som har svårt att
gå i trappor finns det en ingång på
baksidan där man kommer in också
med en rollator. Övriga faciliteter är
en rymlig toalett som dock inte är
invalidanpassad.
Gemenskapens vardagsrum är
inledningsvis öppet tisdagar klockan
9-11.30 på adressen Björknäsgatan
29–31 i Ekenäs. Under öppettiden

kommer det varje gång att serveras
förmiddagskaffe och -te. Det är kostnadsfritt att delta i verksamheten.
VARIERANDE AKTIVITETER
Ritva Mieronkoski, diakon i församlingen och en av de drivande krafterna
bakom initiativet har erfarenhet av
liknande aktivitet på annat håll och vet
att behovet av den här verksamhetsformen är stort.
– Många sitter ensamma hemma
och har ingenting eller väldigt lite att
göra. När de kommer tillsammans
och tar sig för enkel motion, spel eller
pyssel och knåp kan man riktigt se hur
glädjen och självförtroendet växer.
Jag har sett många fina alster som
åstadkommits av styva äldre händer,
berättar Ritva.
Personalen har redan tagit fram en
omfattande lista över aktiviteter och
den skall småningom kompletteras
av deltagarna själva. Det finns alltid
utrymme för önskemål.
Till att börja med utlovas det tema
dagar av olika slag, motion både ute
och inne, eventuellt en minikurs i
dator- och smarttelefonanvändning,

hantverk och pyssel, minnesträning
och spel.
– Vi är öppna för idéer som väcks
an efter som verksamheten avancerar
och hoppas att de som deltar kommer
med egna önskemål gällande aktiviteter. Allt kan kanske inte förverkligas
men vi försöker anpassa verksamheten efter deltagarnas behov, säger
Petra Fagerström som är diakoni
assistent och en av dem som jobbar i
Gemenskapens vardagsrum.
Kyrkoherde Anders Lindström är
glad över att verksamhetsformen nu
kan startas upp i församlingens regi.
– Det här har varit min vision i
tiotals år! En samlingsplats för vuxna i
likhet med den ”Mummon kammari”
som redan länge verkat i bland annat
Tammerfors.
Vardagsrummet öppnas så snart coro
naläget tillåter. Följ med församlingens
veckoannons varje torsdag i tidningen
Etelä-Uusimaa.
Varmt välkommen till vårt vardagsrum!
■ Text: Yvonne Lindström
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PERSONALNYTT
JOHAN WERNER, FÖRSAMLINGSMÄSTARE
Johan hade planerat för en yrkesbana inom polisen och
studerade u nder en tid vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Men planerna grusades och livet tog en oväntad vändning. Via yrkesinriktad rehabilitering fick han småningom
arbete på begravningsplatserna i Ekenäs där han blev kvar
till hösten 2021 då han övergick till så kallat inre arbete som
församlingsmästare.

Från och med den 15 oktober i fjol jobbar Johan Werner som
deltidsanställd församlingsmästare i församlingen. Många har
redan hunnit träffa honom då han tjänstgjort som vaktmästare
vid gudstjänster och förrättningar på församlingens område.
Johan är född och uppvuxen i Ekenäs där han bor med sin
familj bestående av hustrun och deras två barn, ett fjortonårigt
tvillingpar. När han är ledig trivs han bra med att träna på gym
och att åka ut på fisketurer.

Merparten av Johans arbete görs på helger och veckoslut,
men ibland även på vardagar, allt utifrån verksamhetens
behov. Till arbetsuppgifterna hör att förbereda för gudstjänster och förrättningar i kyrkor och kapell, att jobba
under olika evenemang och konserter samt att hålla ordning
och reda och ge de olika tillställningarna en värdig rumslig
inramning.
Johan säger att han trivs med sina nya uppgifter. De ger
dagarna bra struktur. Dessutom har arbetet gett möjlighet
att se ett nytt djup i tillvaron, en saknad pusselbit har hittat
sin plats. I synnerhet jordfästningarna har berikat honom på
ett personligt plan.
Vi hälsar Johan varmt välkommen i medarbetarskaran!

TACK

ETT INNERLIGT TACK
går också till alla friviliga hjälp
redor, donatorer och sponsorer
som åter en gång möjliggjorde
julmiddagen i Tenala på jul
aftonen. Stort tack till er!

VI TACKAR
Lucia Felicia med tärnorna Ellinor och Josefina, våra luciamammor Stina, Anne,
Rita, Ann, Camilla och Gitta och alla som bidragit till luciainsamlingen med
inbetalningar. På grund av coronasituationen, som blev allt allvarligare ju längre
adventstiden framskred, inhiberades många inplanerade luciabesök. Inte heller
församlingens julfest och den traditionella luciaavslutningen på trettondagen
kunde genomföras eftersom samtliga offentliga sammankomster var förbjudna.
Som arrangör känner vi oss ändå glada över att, i motsats till vad som var fallet
2020, en luciaomröstning kunde arrangeras och att det fanns tre ivriga och duktiga flickor som villigt ställde sig till förfogande i ljusets och glädjens tjänst.
Varmt tack till er alla och till Monica som så troget övade in repertoaren med
flickorna och planerade och genomförde den stämningsfulla kröningskonserten!
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ETT DJUPT TACK
även till alla frivilliga medarbetare i den vanliga församlingsverksamheten. Era insatser är
värdefulla och berikar arbetet,
inte bara för oss som är anställda utan också för alla dem ni
möter i grupper, gudstjänster,
biståndsverksamhet eller på
andra sätt.

Församlingsvalet 2022
Församlingsval inom evangelisk-lutherska kyrkan
hålls i november vart fjärde år. Nästa val sker den
20 november i år. Förhandsröstningen pågår fem
dagar och ordnas den 8-12.11.2022. Alla medlemmar
i församlingen som är 16 år eller äldre får rösta.
Församlingsvalet går olika till beroende på om en
församling är självständig eller hör till en kyrklig sam
fällighet. Om det finns flera församlingar i samma
kommun ingår de i en samfällighet. Samfälligheten
sköter församlingarnas gemensamma ärenden.

Två val
Ekenäsnejdens svenska församling hör till en kyrklig
samfällighet – Raseborgs kyrkliga samfällighet –
och därför hålls två val samtidigt:
 I det ena valet väljer man medlemmar i gemen

samma kyrkofullmäktige.
Gemensamma kyrkofullmäktige leder samfällig
heten.

 I det andra valet väljer man medlemmar i för

samlingsrådet.
Församlingsrådet leder verksamheten i den
egna församlingen i samfälligheten.

Under församlingsvalets valkampanj 2014 ordnades Goda Handlingars Torg och i Ekenäs resulterade det i ett välbesökt
valjippo med förhandsröstning på Ekenäs torg.
MITT I LIVET 1 • 2022
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HÖGMÄSSOR & GUDSTJÄNSTER

Förändringar kan förekomma.
Vi handlar utifrån rådande
coronarestriktioner. Följ med
uppdaterade uppgifter på vår
webbplats, i veckoannonsen
i tidningen E-U på torsdagar
eller ring och fråga.

Gudstjänsterna är i regel högmässor eller
kvällsmässor (KVM) med nattvard.
GDT = gudstjänst utan nattvard.
AND = andakt.
MUA = musikandakt

Januari

Mars

23.1
Kl. 10
Kl. 16
Kl. 18 	

2.3
ASKONSDAGEN
Kl. 19 Ekenäs kyrka. KVM

3 S. E. TRETT. - JESUS VÄCKER TRO
Ekenäs kyrka
Snappertuna kyrka. MUA
Tenala kyrka. KVM

30.1 4 S. E. TRETT. - JESUS HJÄLPER I NÖDEN
Kl. 10 Ekenäs kyrka
Kl. 16 Tenala kyrka. MUA, se närmare på nästa sida

Februari
6.2
KYNDELSMÄSSODAGEN - KRISTUS – VÄRLDENS LJUS
Kl. 12 Bromarvs kyrka
Kl. 16 Ekenäs kyrka. Stenmässa
13.2 SEPTUAGESIMA - DEN OFÖRTJÄNTA NÅDEN
Kl. 10 Ekenäs kyrka
Kl. 11 Ekenäs församlingshem. Familjekyrka med lunch.
Se sid. 5
Kl. 12 Snappertuna kyrka
20.2
Kl. 10
Kl. 10
Kl. 12

SEXAGESIMA - SÅDDEN AV GUDS ORD
Ekenäs kyrka
Tenala kyrka
Bromarvs kyrka

27.2 FASTLAGSSÖNDAGEN - GUDS KÄRLEKS VÄG
Kl. 10 Ekenäs kyrka
Kl. 12 Snappertuna kyrka

6.3
1 S. I FASTAN - JESUS SEGRAR ÖVER FRESTELSERNA
Kl. 10 Ekenäs kyrka
13.3
Kl. 10
Kl. 10
Kl. 12
Kl. 18 	

2 S. I FASTAN - BÖN OCH TRO
Ekenäs kyrka
Tenala kyrka
Bromarvs kyrka
Ekenäs kyrka. Stenmässa

20.3 3 S. I FASTAN - JESUS SEGRAR ÖVER ONDSKANS MAKTER
Kl. 10 Ekenäs kyrka
Kl. 18 	 Snappertuna kyrka. KVM
27.3 MARIE BEBÅDELSEDAG
Kl. 10 Ekenäs kyrka
Kl. 11 Ekenäs församlingshem. Familjekyrka med lunch.
Se sid. 5
Kl. 12 	 Tenala kyrka. Konfirmation
Kl. 16 Bromarvs kyrka. MUA, se närmare på nästa sida

April
3.4
5 S. I FASTAN - ETT NYTT FÖRBUND
Kl. 10 	 Ekenäs kyrka. Konfirmation
Kl. 16 Snappertuna kyrka. MUA
10.4 PALMSÖNDAGEN - ÄRANS KONUNG PÅ FÖRNEDRINGENS VÄG
Kl. 10 Ekenäs kyrka
Kl. 10 Tenala kyrka
Kl. 12 Bromarvs kyrka
Kl. 13.30 Ekenäs kyrka. Teckenspråkig mässa
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Förändringar kan förekomma. Vi handlar utifrån rådande coronarestriktioner. Följ med uppdaterade
uppgifter på vår webbplats, i veckoannonsen i tidningen E-U på torsdagar eller ring och fråga.

MUSIK
MUSIKANDAKT

ALLSÅNG KRING PSALMBOKS
TILLÄGGET OCH SIONSHARPAN

23.1 kl. 16 i Snappertuna kyrka
30.1 kl. 16 i Tenala kyrka
27.3 kl. 16 i Bromarvs kyrka
(Marie beb.dag)
3.4 kl. 16 i Snappertuna kyrka

Tycker du om att sjunga men vågar dej inte
med i en kör? Då är denna grupp en riktigt
bra mjukstart i sångens tecken! Vi sjunger
tillsammans ur nämnda böcker och lär oss nya
sånger vartefter samt njuter av att sjunga bekanta. Gruppen kör igång torsdag 3.2 kl.14-15
i Ekenäs församlingshem (Rum 1) och träffas i
regel alltid första torsdagen i månaden.
Välkommen med!

STENMÄSSA
6.2 kl. 16 i Ekenäs kyrka
(Kyndelsmässodag)
13.3 kl. 18 i Ekenäs kyrka

KVÄLLSMÄSSA

KYRKOKÖREN (Ekenäs)

23.1 kl. 18 i Tenala kyrka
2.3 kl. 19 i Ekenäs kyrka
(Askonsdag)
20.3 kl. 18 i Snappertuna kyrka

Kören inleder terminen torsdag 3.2 kl. 19-21
i Ekenäs församlingshem. Denna termin slås
Snappertunakören och Ekenäskören ihop och
därav den nya övningstiden samt permanent
övningsplats i Ekenäs. För uppträdanden i
Snappertuna plockas en mindre grupp ut.
Nya sångare varmt välkomna med!

FAMILJEKYRKA
13.2 kl. 11 i Ekenäs församlings
hem (med lunch)
27.3 kl. 11 i Ekenäs församlings
hem (med lunch)

KYRKOKÖREN (Tenala)

Kören inleder terminen tisdag 1.2 kl. 18 i
Tenala församlingshem. Körledare Sofia
Lindroos, tfn 044 755 3600.

Visste du att orgelbeståndet i
Ekenäsnejdens svenska församlings
kyrkor är unikt? Tre av våra fyra
orglar är historiska! Endast orgeln i
Bromarvs kyrka från 1981 är modern.
Zachariassen-orgeln i Tenala, byggd
i Nystad 1887, har tjänat sin kyrka i
snart 135 år. Efter en restaurering
2007-2008 är instrumentet i utmärkt skick. Orgelns mustiga klang
ger rättvisa främst åt 1800-talets
musik.
Vid musikandakten spelar Anders
Storbacka ett mångsidigt program
med kompositioner av bl.a. Mendelssohn, Schumann och Bruckner, men
också några ytterst sällan spelade
stycken av Edvard Grieg, Toivo Kuula
och Nils-Eric Fougstedt. Ann-Sofi
Storbacka är guide till musiken och
avslutar med en andakt.

Söndag 27 mars kl. 16 i Bromarvs kyrka

 I FLERA KYRKORS VAPENHUS
finns möjlighet att skriva
och lämna kvar lappar eller
formulär med ö
 nskan om
förbön för egen eller andras
livssituation. Förbönsämnena
bärs fram anonymt i söndagens gudstjänst.

Sånggruppen Guldkanten från Ingå gästar Bromarvs kyrka på Marie bebådelsedag i musikandakten som utformas som en liten konsert då vi får vi njuta av ett smakfullt urval av
Guldkantens sånger.
Guldkanten bildades 2004 som en damkör. Efter att sånggruppen för tre år sedan vuxit
med två mansröster har repertoaren kunnat breddas rejält. Av gruppens åtta nuvarande
sångare är två diplomorganister, en lärare i pianospel, en violinist, en kantelespelare –
och därtill tre synnerligen rutinerade körsångare. På repertoaren finns profant, sakralt,
klassiskt, modernt, folkmusik, spirituals, underhållning mm.
Foto: Ann-Sofi Storbacka

 DU KAN PERSONLIGEN ta
kontakt med någon anställd
gällande förbön eller vända
dig direkt till förbönsgruppen
i Ekenäs
(carita.englund@gmail.com).

Söndag 30 januari kl. 16 i Tenala
kyrka

”L I T E N V Å R K O N S E R T”

Förbön

 DU KAN FYLLA I ett elektroniskt anonymt förbönsformu
lär på Ekenäsnejdens svenska
församlings webbplats.
Förbönsämnena bärs fram
anonymt i söndagens hög
mässa.

MUSIKANDAKT

Förändringar kan förekomma. Vi handlar utifrån rådande coronarestriktioner. Följ med uppdaterade
uppgifter på vår webbplats, i veckoannonsen i tidningen E-U på torsdagar eller ring och fråga.

Ann-Sofi Storbacka håller aftonandakt. På den
fina orgeln från 1981 spelar
Anders Storbacka en vacker
variationssvit över koralen
”Aurinko nyt mailleen vaipuu”,
tonsatt 1954 av organisten
Jarmo Parviainen.
Den intresserade kan gärna
titta på Guldkantens hemsida
(www.guldkanten.fi). Där finns
presentation, bilder, gamla
konsertprogram mm.
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Eftisbarnen har funderat på frågan:

”Hurudan är en
bra vän?”

Katarina: Man ska vara artig, och ta alla
med i leken. En bra vän är snäll. Man hjälps
åt att städa tillsammans om man lekt
tillsammans. Men man får inte tvinga nån
att vara med.

Ruben: En bra vän hjälper kompisarna, men
slänger inte stenar eller sånt. Man låter
andra vara med i leken.
Hugo: En bra vän säger att man får vara
med i leken. En bra vän är hygglig och
hjälper när nån stött sig. Men man får inte
luras eller ljuga eller reta. Och inte krocka
med pulkan med flit.
Walter: En snäll kompis är en som hjälper
och bryr sig om, inte slår eller sparkar
eller sånt.

Bambis
vinter
Hej på er igen!
Hoppas att ni haft en trevlig jul och en fin start på det
nya året.
Nu är det roligt med vinter och vi fick till och med snö
redan före jul. Jag blir lite vild av snön, det känns att jag
får extra energi av det – jag vet nog inte riktigt varför.
Mina ben blir alldeles spralliga och jag känner att jag
måste springa runt och studsa lite och bocka av glädje.
Extra roligt är det att springa med mina ponnykompisar.
Vi får hoppas att det finns mycket snö hela vintern!

Casper: Man kan trösta och hjälpa när nån
stött sig eller hjälpa om nån har tappat
något. Man ska inte slå eller kasta snöbollar,
eller gör illa på andra sätt.
Hampus: Man ska vara snälla med
varandra och ta andra med i leken.
Man slåss inte. Och man säger förlåt om
man gjort något dumt.
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Jag har märkt att barn också gillar snö och att åka
pulka. Vi ponnyer åker inte pulka men vi kan dra pulka.
Det går också att åka slalomskidor bakom mig. Det
kallas att ”tolka”. Andra vinterhobbyer med häst är att
rida ut i skogen, eller ut på åkrarna. Den snälla stallägaren brukar göra en lång snöväg runt alla sina åkrar
med sin traktor, och då får man rida där utan att man
sjunker in i djup snö eller behöver vara rädd för trafiken.
Men akta upp för skidare måste vi göra. Och så får man
såklart inte springa på skidspåren.
På vintern kan de vara halt för oss hästar. De hästar som
har skor behöver broddar under så att de inte faller och
stöter sig. Jag har inga skor alls, så jag hålls ganska bra
på benen – men ibland är jag nog som Bambi på hal is!
Ha det bra, hälsar Bambi - snöälskaren, vinterbusen och
allas kompis!
Mathilda Lövhjelm-Liljeberg

.………………………
”Titta på marken, så spännande spår…!”

Kanske har du också sjungit den sången nån gång? När det är snö på marken
är det ett utmärkt tillfälle att leta efter
spår av olika slag. Packa med varma
kläder, några kompisar eller familjemedlemmar, något varmt att dricka
i en termos och en telefon eller bok
om djurspår om ni vill kolla upp vad
ni hittar. Kom ihåg att alltid följa allemansrätten och inte störa djuren.
Djur lämnar olika slags spår efter sig.
FOTSPÅR är lättast att få syn på i orörd
snö. En åker, en glänta i skogen eller
andra tomma områden är bra platser
att leta på. Harens kännspaka fotspår

hittar man ganska ofta. Om det är
skare på snön kan man se var mössen
tassat fram.
En del djur lämnar också MATSPÅR
efter sig. Nästan alla har sett hur det
ligger frön och skal under ett fågelbord. Samma fenomen finns också i
naturen, men det kan vara svårare att
få syn på. Avtuggade grankottar som
samlats under ett träd kan betyda att
en ekorre, skogsmus eller hackspett
har sitt bo i närheten. Hackspetten
är slarvigast av dessa tre, den gräver

bara fram fröna och lämnar en ganska
risig kotte kvar. Ekorren är lite noggrannare, men även den lämnar en
hel del fjäll kvar, medan skogsmusen
skalar kotten nästan helt ren.
Maten som djuren ätit kommer så
småningom ut i form av BAJS, och det
kan man också hitta i naturen. Harens
små ”bollar” och hjortens lite större
och ibland avlånga bajs känner många
igen. Beroende på vilka djur som finns
på området där ni rör er så kan ni
också hitta räv, mårdhund, älg eller
kanske grävling.
Lycka till i spårjakten!
Camilla Österberg

Pyssel
Den 14 februari firar vi ALLA HJÄRTANS DAG, eller
Vändagen, som vi ofta kallar den. Då passar det
extra bra att berätta för dina vänner hur mycket
du tycker om dem! Om du vill kan du ge dem en
liten vändagspresent, kanske omgiven av en
presentkramare.

GÖR SÅ HÄR:

Du behöver:
 Papper (gärna lite tjockare)
 Pennor
 Sax
 Lim
 Present att ge bort

Klistra ihop armarna runt presenten som du vill ge bort.

Rita den form du vill att din kramare
ska ha, antingen på färgat papper
eller vitt papper som du målar. OBS!
Figuren behöver ha ganska långa
armar som sticker ut åt sidorna!
Klipp ut den.

Om du vill kan du ännu limma på ett
hjärta.
Ge bort den till någon du tycker om.

Hälsningar Camilla
MITT I LIVET 1 • 2022
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barn
familj
skolbarn
unga

BARN & FAMILJ
DAGKLUBB

BARNPASSNINGSKLUBB

för barn i åldern 2½-5 år (födda 2016-2019)
på måndagar kl. 9-12 i Ekenäs klubbutrymme och ute 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!

FAMILJECAFÉER
med enkel servering, fri samvaro och
sporadiska sångstunder är öppna enligt
följande:





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

Varannan tisdag (udda veckor)
kl. 9.30-11.30 i Tenala klubbutrymme
Onsdagar kl. 9.30-11.30 i Ekenäs klubb
utrymme
Fredagar kl. 9.30-11.30 i Österby församlingshem
Varannan fredag (jämna veckor)
kl. 9.30-11.30 i Snappertuna prästgård.
(Ej 28.1 och 22.4). Anmäl din familjs
deltagande till Iselin senast kl. 12
onsdagen innan!

FAMILJEKYRKA MED LUNCH
och rörelsesånger, dockteater, bibelberättelse, pyssel m.m. hålls söndagarna 13.2
och 27.3 kl. 11 i Ekenäs församlingshem.
Anmäl gärna din familjs deltagande och ev.
matallergier till Iselin senast torsdag 10.2
och torsdag 24.3. Se närmare sid. 5.

BABYKONSERT
EFTIS:

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

BARN (lågstadieåldern):

med glada rörelsesånger, rytminstrument,
ballonger, såpbubblor och servering ordnas onsdagen den 23.3 kl. 10.30 i Ekenäs
kyrka.
OBS! Inget familjecafé i Ekenäs den dagen
p.g.a. babykonserten.

Camilla Österberg
044-755 3603
camilla.osterberg@evl.fi

FAMILJEKVÄLLAR

UNGDOMAR &
KONFIRMANDER:



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

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

BARNpassningsKLUBB
Församlingen erbjuder barnpassning på
torsdagar kl. 9-12 i klubbutrymmet i Ekenäs.
Du anmäler ditt/dina barn till BARNPASSNINGSKLUBBEN
genom att kontakta barnledaren Iselin, 044-755 3611,
senast kl. 12 dagen innan.
Verksamheten är gratis och öppen även för andra
barnfamiljer än församlingsmedlemmar.
Ta kontakt med Iselin om du är intresserad eller vill
veta mera! Välkommen!
EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING¤

SKOLBARN
KLUBBARNA
för skolbarn startar igen vecka 2. Närmare info om
tider och platser finns på vår webbplats.

SPORTLOVSKLUBB
Klubb för skolbarn i årskurs 1–4.
Måndag–tisdag 21–22.2 kl. 9–15 i
Österby församlingshem. Roligt
program inomhus och utomhus,
lunch och mellanmål serveras.
Begränsat antal platser.
Anmälning till
Mathilda Löfhjelm-Liljeberg
(0400-291 334).
Info även på webben.

Kjell ”Wikis” Wikström
040-821 53 27
kjell.wikstrom@evl.fi
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Förändringar kan förekomma. Vi handlar utifrån rådande coronarestriktioner. Följ med uppdaterade
uppgifter på vår webbplats, i veckoannonsen i tidningen E-U på torsdagar eller ring och fråga.

UNGDOMAR

Vad

är

UNGDOMENS
KYRKODAGAR?
Borgå stifts eget ungdomsparlament
kallas Ungdomens Kyrkodagar, kort
och gott UK.
UK samlar årligen ombud från församlingarna till en långhelg med diskussioner och beslutsfattande kring
frågor som unga anser aktuella i kyrka
och samhälle. Exempelvis har UK de
senaste åren diskuterat klädkonsumtion och miljöpåverkan, mångfald i
ungdomsarbetet och församlingstill
hörighet.

Den som är mellan 15 och 30 år och
konfirmerad kan utses till ombud av sin
hemförsamling.
Förutom förhandlingar i plenum bjuder
UK på spännande talare, nya kontakter,
andakter, temagrupper och mingel.

UK 2022 med temat Frihet planerades
till veckoslutet 20-23.1 på Lärkkulla i
Karis, men på grund av rådande corona
restriktioner är UK 2022 framflyttat till
21-24 april.

alsduk.
 BG får sin heders FRANSh
 Presidiet 2020.
Fackeltåg.

Bildkälla: https://evl.fi/ungdomenskyrkodagar/
bilder/2020
Muminpusslet.

 Programvärdarna Jakob och Johannes.  Publik biskopsshow.  Stämningen på topp.
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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 tisdag-fredag
Tfn 040 839 6733
carola.lupander@evl.fi
Petra Fagerström
Anträffbar tisdag-fredag
Tfn 044 755 3612
petra.fagerstrom@evl.fi

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

DAGTRÄFFAR

SOPPLUNCHER

EKENÄS
Dagträff med sopplunch i Ekenäs församlings
hem
Tredje onsdagen i månaden kl. 12, soppa 5 €.
 16.2
 16.3
 20.4

Onsdagssoppan är tillbaka!
Första onsdagen i månaden kl. 12 i Ekenäs
församlingshem. Soppa med bröd och smör
samt kaffe för 5 €.
 2.2
 2.3
 6.4
 4.5
 1.6

SNAPPERTUNA
Dagträff i Snappertuna församlingshem
Andra torsdagen i månaden kl. 13.30, skjuts
ordnas vid behov, kontakta Carola senast
3 dagar före.
 10.2
 10.3 Jubilarfest
 14.4
TENALA
Pensionärsträff i Tenala församlingshem
Tredje onsdagen i månaden kl. 14, skjuts ordnas
vid behov, kontakta Ritva senast 3 dagar före.
 16.2
 16.3
 20.4
BROMARV
Pensionärsträffar i Bromarv församlingshem
Första onsdagen i månaden kl. 13.30.
 2.2
 2.3
 6.4

JUBILARFESTER
Till festen inbjuds alla
församlingsmedlemmar i Ekenäs
centrum som fyller 75, 80, 85, 90, 95
och 100 år under tidsperioden
1.1 -30.6 samt alla på Snappertunaområdet som fyller jämna år
under 2022


10.3 i Snappertuna
församlingshem


23.3 i Ekenäs
församlingshem

Torsdagssoppan i Tenala
Torsdagar kl. 11 i Tenala församlingshem.
Soppa med bröd, smör samt kaffe för 5 €.

DIAKONIRESURSEN

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

DIAKONIHJÄLP
Understöd till församlingens diakonihjälp
som stöder familjer och enskilda personer
i församlingen kan betalas in på följande
kontonummer:

FI 17 5549 6610 0002 87
Mottagare: Raseborgs kyrkliga samfällighet
I meddelanderutan skrivs Ekenäsnejdens
svenska församling/diakonihjälp.
Insamlingstillstånd: RA/2020/1632

Varmaste tack!
till er alla som med arbets
insatser och donationer
stöder diakonin och
missionen

BESÖKSADRESS:

Orkdalsvägen 6, bost. 2
10420 Skuru
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Förändringar kan förekomma. Vi handlar utifrån rådande coronarestriktioner. Följ med uppdaterade
uppgifter på vår webbplats, i veckoannonsen i tidningen E-U på torsdagar eller ring och fråga.

DIAKONIKRETSAR
EKENÄS
DIAKONI- OCH MISSIONSKRETSEN i församlingshemmet
tisdagar kl. 13. Kontaktperson: Carola Lupander tfn 040839 6733
KENYA-MISSIONSKRETSEN i församlingshemmet varannan
måndag kl. 15–17. Kontaktperson: Ing-Maj Wikström tfn 019241 3026
FÖRSAMLINGENS FÖRBÖNSGRUPP samlas varannan torsdag
kl.10.00 för att be för olika förbönsämnen. Är det något du vill
att vi ber för så tag gärna kontakt eller skriv ditt böneämne och
lämna in den på pastorskansliet i Ekenäs.
Märk kuvertet med Carita Englund, förbönsgruppen. Du kan
också skicka e-post till carita.englund@gmail.com. Vi behandlar böneämnena konfidentiellt.
Kontaktperson: Carita Englund, tfn 044-269 1000.
SOLKRANSEN – Ett glatt sällskap som stickar och virkar för
välgörande ändamål. Välkommen med!
Vi träffas i Kulan (ungdomsutrymmet under pastorskansliet)
udda veckors tisdagar kl. 17.30-19. Kontaktperson: Carola
Lupander tfn 040-839 6733.
KVINNOGRUPPEN - KVINNOKRAFT
En öppen grupp för kvinnor som vill dela livserfarenheter med
varandra. En trevlig kväll med en bit mat, en inbjuden gäst och
härlig samvaro.
Följande kvällar kl. 18-20:
 Ti 8.2 Ekenäs församlingshem
Gäst: Nina Långstedt | Tema: Jordens hälsa – vår hälsa
 Ti 8.3 Karis, Stora prästgården
Gäst: Anna Korkman-Lopes | Tema: Hur kan vi stöda barn
och unga?
 Fr-lö 20-21.5 Kvinnodygn på Ramsdal
Gäster: Maria Repo-Rostedt & Karin Strandberg
Program: Bl.a. workshop med Stillhetens yoga® och
samtal om retreat
För matens skull ber vi om anmälningar senast på torsdag
veckan innan nästa träff till Petra Fagerström tfn 044- 755 3612
petra.fagerstrom@evl.fi. Priset för maten är 5 €.
Arr. Ekenäsnejdens svenska församling och Karis-Pojo svenska församling

TENALA
MISSIONSKRETSEN I TENALA församlingshem, nedre
våningen varannan tisdag kl. 13-15. Vi dricker kaffe, den som
vill handarbetar, vi tar del av information från de missionsfält
församlingen stöder, högläser och diskuterar. Kontaktperson:
Ritva Mieronkoski tfn. 044-755 3604
BÖNEKRETSEN i församlingshemmets nedre våning (ingång via
diakonikansliet) en onsdag per månad kl. 16-17.30 . Vi samlas för
att sjunga, läsa bibeln och be för olika böneämnen. Vinterns och
vårens datum är 9.2, 9.3, 13.4 och 11.5. Om du inte kan delta men
vill att vi ber för något som ligger dig varmt om hjärtat, kan du
kontakta Meri Yliportimo per tfn 044-7553601 eller e-post: meri.
yliportimo@evl.fi. Du får vara anonym om du vill men vi som ber
har också tystnadsplikt!

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 Ekenäsområdet.

EKENÄS
Matbanken är ett samarbetsprojekt mellan Ekenäsnejdens svenska
församling, Raaseporin suomalainen seurakunta, Metodistkyrkan
och lokala livsmedelsaffärer. Matbanken finns på Björknäsgatan
29-31.
TENALA-BROMARV
Matbanken är ett samarbete mellan Ekenäsnejdens svenska församling, Sale, Carl de Mumma, Bjärnå K-Supermarket och Holmqvists trädgård. Matbanken verkar i församlingshemmet i Tenala,
Sockenvägen 13. Utdelning av matkassar enligt överenskommelse
tisdagar kl. 12-15.
HUR KAN JAG FÅ HJÄLP AV MATBANKEN?
Matbanken hjälper dem som av olika anledning har tillfällig eller
längre tids ekonomisk kris. Den är ett komplement till samhällets
och kyrkans andra stödformer. Matutdelningen är behovsprövad och
är till för dem som bor på Ekenäsområdet. Om du känner att Mat
bankens hjälp skulle kunna vara ett stöd för dig kontaktar du någon
av våra diakoner eller din pastor som utreder ditt behov av hjälp.
Efter en ekonomisk genomgång kan du få ett plastkort som ger
dig rätten att hämta en matkasse vid nästa utdelning. Ditt besök är
konfidentiellt och frivilligarbetarna som arbetar med utdelningen
har alla skrivit på ett tystnadspliktsavtal.
Kontaktpersoner:
 Carola Lupander, tfn 040 839 6733
 Ritva Mieronkoski, tfn 044 755 3604
 Petra Fagerström, tfn 044 755 3612
 Mona Andersson, tfn 040 548 4783 (Tenala/Bromarv)
SPONSORER OCH LOGISTIK
Maten till Matbanken får vi från lokala livsmedelsaffärer och privatpersoner. Därtill delar vi ut EU-mat. Tack vare ekonomiska bidrag
kan vi även vid behov köpa in varor.
VILL DU HJÄLPA TILL?
Verksamheten resulterar i fasta utgifter såsom hyra och el och vi
är tacksamma för alla ekonomiska bidrag.
Om du vill ge en donation till förmån för matbanksverksamheten
är kontonumret:

FI17 5549 6610 0002 87.

Märk inbetalningen med ”Församlingarnas Matbank”.
Insamlingstillstånd: RA/2020/1632
Vill du göra en personlig insats kontaktar du någon av kontaktpersonerna. Det finns flera olika sysslor vi behöver hjälp med inom
matbanken.

Förändringar kan förekomma. Vi handlar utifrån rådande coronarestriktioner. Följ med uppdaterade
uppgifter på vår webbplats, i veckoannonsen i tidningen E-U på torsdagar eller ring och fråga.
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FYNDA
YNDA
SECONDHAND

för BISTÅND & MISSION

Kom och gör prisvärda
Kom ochfynd!
gör prisvärda
Kom ihåg
oss när du
fynd!
vill
köpa
en
gåva
Kom ihåg oss
när att
du
ge en
bort!
vill köpa
gåva att
ge bort!

VI HAR ÖPPET
Torsdagar
kl. 14 –18
VI HAR ÖPPET
Lördagar kl.
–18
Torsdagar
kl.10
14–12
Lördagar kl. 10 –14
VI HAR VARUMOTTAGNING
under
Du
VI HARöppethållningstid.
VARUMOTTAGNING
kan
också
ringa
våra
under öppethållningstid. Du
kontaktpersoner
och komma
kan
också ringa våra
överens om leverans.
kontaktpersoner
och komma
överens om leverans.

YNDA tar tacksamt emot hela
Foch
renatar
saker,
antingen
tacksamt
emotdirekt
hela
FtillochYNDA
bistånd
ellerantingen
till försäljning.
rena saker,
direkt
Inkomsten
från till
försäljningen
till bistånd eller
försäljning.
går
till
välgörenhet
i lika delar;
Inkomsten från försäljningen
till
bistånd
via
församlingens
går till välgörenhet i lika delar;
eget
biståndsarbete
och till
till bistånd
via församlingens
mission
via
Finska
Missionseget biståndsarbete och till
sällskapet.
mission via Finska Missionssällskapet.
KONTAKTPERSONER
Gita Lindholm
KONTAKTPERSONER
gita.lindholm@vndata.fi
Gita Lindholm
tfn 040-518 0301
gita.lindholm@vndata.fi
Viveca
Lindblom
tfn 040-518
0301
040-729
3950
Viveca
Lindblom
Guy
Sundström
040-729
3950
040-085
1789
Guy Sundström
040-085 1789
FYNDAS ADRESS:
Trollbergsvägen
12
FYNDAS ADRESS:
10650
Ekenäs
Trollbergsvägen 12
10650 Ekenäs

Ekenäsnejdens svenska församling
Ekenäsnejdens svenska församling
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coronaläget
lsvidare på grund av
til
GT
ÄN
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lle
hå
Fynda secondhand tuellt öppning 3.2 om situationen förbättrats.
i Raseborg. Even

Sammanfattning av ett år som gått
DET HAR GÅTT 10 ÅR sedan biståndsverk-

samheten inom vår församling officiellt
startade. I början hette vi Bikupan och
fanns på Järnvägsgatan tillsammans
med Missionsboden. Sedan flyttade vi
i oktober 2016 till nuvarande adress
och bytte namn till Fynda – för bistånd
och mission. Secondhand-shopen och
biståndet slogs ihop till en enhet.
Det har varit innehållsrika år med
växande verksamhet. Våra mottagare i
Lettland har ökat från några socialcenter i byar och städer till ett tiotal idag.
De flesta finns längs den östra gränsen
där det råder stor fattigdom. I Litauen
besöker vi fortfarande samma stad vi
besökt allt sedan vi började.
Våra donatorer möjliggör verksamheten och bidrag hämtas av många trogna donatorer som kommer också längre
ifrån. Därtill kommer det nya som inte
tidigare känt till vår verksamhet. Vi ser en
ökande mängd av allehanda donationer
av kläder och föremål av många olika
slag. Det sägs att när man hjälper så är
det lika givande för den som ger som för
den som tar emot hjälp. Det är kanske
det vi ser i vår verksamhet.

Många resor och mängder med
bistånd har transporterats under åren.
De senaste två åren har pandemin
dock satt käppar i hjulen. Senaste höst
kunde vi igen börja köra varje månad
när chaufförerna hade fått dubbla
doser vaccin. Lika många resor som
vi brukat göra blev det ändå inte. Men
vi fick iväg både morsdagskassar,
skolväskor och julmatpaket trots det
osäkra pandemiläget. De baltiska länderna har varit väldigt nedstängda så
biståndet var mycket efterlängtat.
Överallt blir vi väl mottagna och
aldrig har vi varit utsatta för något
otrevligt eller kriminellt. Vi möter
enbart positiva och gästvänliga personer på alla ställen. Vi vet också alldeles
säkert att det inte förekommer missbruk av bistånd.
Vi hoppas att under detta år kunna
hålla secondhand-shopen öppen och att
vi kan göra våra resor i vanlig takt med
2–3 bilar varje månad.
Vi ses på Fynda!
■ Text: Gita Lindholm

FÖRSAMLINGSUTFÄRDER

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.
 9.2. kl. 14.30 Museibesök EKTA i Ekenäs. Inträde 6€
 23.3. kl. 14.55 Karlarna bowlar. Ekenäs bowlinghall,
Magasinsgatan 7
SKATTLETARNA

Församlingsutfärd 10.5 till
Igor museum och Ingå

Vi besöker Igor museum i Degerby där vi får guidning. Därifrån
åker vi vidare Ingå kyrkby där vi bekantar oss med kyrkan och
äter lunch. Eftermiddagskaffet avnjuts i Fagervik.
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.

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.
Heikki Orvola, Miranda
för Iittala glasbruk. Foto:
Finnish Design Shop
Bindande anmälningar till pastorskansliet tfn 019-241 1060
kl. 9-13 under tiden 2-31.5. Sista anmälningsdagen 31.5.

En grupp för vuxna som träffas i Tenala församlingshem. 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.
 10.2. kl. 12.30
 24.3.kl. 12.30

PÅ DJUPET
Bibeldiskussionsgrupp i församlingshemmet i Ekenäs i regel första
torsdagen i månaden kl. 19. Gruppen leds av Karl-Gustav Sandelin.
Följ vår torsdagsannonsering.

BOKSLUKARNA
En öppen läsecirkel med livsåskådningsinriktning för dem som
tycker om att läsa och kanske berätta om det man läst. Träffarna
hålls i församlingshemmet i Ekenäs i regel sista onsdagen i
månaden kl. 17.30. Gruppen leds av Ann-Sofi Storbacka: 23.2, 30.3,
27.4.

FÖRSAMLINGSTRÄFFAR

Knytkalas med trevlig samvaro. Ta med något ätbart, saltigt eller
sött.
 Bromarvs församlingshem 20.4. kl. 16
 Tenala församlingshem 28.4. kl. 16

KVINNOGRUPPEN - KVINNOKRAFT

En öppen grupp för kvinnor som vill dela livserfarenheter med
varandra. En trevlig kväll med en bit mat, en inbjuden gäst och
härlig samvaro.
Följande kvällar kl. 18-20:
 Ti 8.2 Ekenäs församlingshem
Gäst: Nina Långstedt | Tema: Jordens hälsa – vår hälsa
 Ti 8.3 Karis, Stora prästgården
Gäst: Anna Korkman-Lopes | Tema: Hur kan vi stöda barn och
unga?
 Fr-lö 20-21.5 Kvinnodygn på Ramsdal
Gäster: Maria Repo-Rostedt & Karin Strandberg
Program: Bl.a. workshop med Stillhetens yoga® och samtal
om retreat
För matens skull ber vi om anmälningar senast på torsdag
veckan innan nästa träff till Petra Fagerström tfn 044- 755 3612
petra.fagerstrom@evl.fi. Priset för maten är 5 €.
Arr. Ekenäsnejdens svenska församling och Karis-Pojo svenska församling

Förändringar kan förekomma. Vi handlar utifrån rådande coronarestriktioner. Följ med uppdaterade
uppgifter på vår webbplats, i veckoannonsen i tidningen E-U på torsdagar eller ring och fråga.
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I KÖKET MED

Mona
I KÖKET ÄR RUTAN FÖR AMATÖRKOCKAR
MED MATLAGNINGSIVER OCH -INTRESSE.
RECEPTEN MED ANGIVNA MÅTT ÄR PRÖVADE
I DET EGNA KÖKET. LYCKA TILL!

MONA ANDERSSON,
församlingshemsvärdinna i Tenala
och Bromarv, bjuder här på receptet
till en mustig viltgryta. Mona som
är lokalt känd för sin goda hemlagade
mat använder sällan recept med färdiga
mängdangivelser. För henne är matlagningen
ren improvisation.
Mona uppskattar närodlat och lokalt
producerat. Köttet hon använder kommer för
det allra mesta från hjort och älg som maken
själv skjutit. Grönsakerna inhandlas helst hos
lokala producenter och svampen plockar hon
gärna själv.
Här är receptet på en vintergryta. Kryddor
används enligt eget tycke och smak.
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VILTGRYTA
Ca 1500 g hjort- eller älgkött
Syltlök
Champinjoner
Grillkrydda
Krossad svartpeppar
Ca 2 msk vetemjöl
6 dl grädde + lite vatten
Vitlök
Rosépeppar
Örter enligt egen smak
1 tsk svartvinbärsgelé eller en hackad banan
Tärna köttet och fräs upp bitarna i en gryta eller stekpanna. Fräs
också syltlöken och champinjonerna och krydda allt med lite grill
krydda och krossad svartpeppar.
Tillsätt vetemjölet och låt bryna tills det fått lite färg. Tillsätt lite
vatten och grädden, den krossade vitlöken, rosépepparn och
övriga örter.
Låt köttet koka i såsen ca 2 timmar. Tillsätt därefter svartvinbärs
gelén eller bananen.
Viltgrytan serveras med ris, potatis eller en sallad.

MITT I LIVET 1 • 2022

33

FÖRSAMLINGEN MEDDELAR

Dop, vigslar och jordfästningar

m
itt i livet meddelar på denna plats om d öpta, vigda och döda församlingsmedlemmar.
Meddelandet sker enbart i enlighet med deras eller anhörigas skriftliga samtycke. De som inte
gett sitt medgivande saknas på den här sidan.
Vi gläds över varje ny liten medlem i den världsvida kristna familjen. Vi gläds med dem som
funnit kärleken. Vi tar avsked av och minns dem som gått vidare.

Uppgifterna har registrerats under tiden 3.11.2021–10.1.2022.

DÖPTA
Emil Edvard Henrik Forsman
Doris Anita Adele Holmlund
Rufus Edwin Backman
My Charlotte Johansdotter Bäckman
Arvid Wiljami Fagerström
Harald Henrik Alexander Forsstedt
Filip Martin Vilhelm Röman
William Carl-Erik Hellman
Nelia Mona Linnéa Nyman
Kira Maria Alice Mickelsson
Senna Elle Kastehelmi Vähäkylä
René Walter Kranck
Anton Frans Leonard Lupala
Maverick Colton Alaric Hintsanen-Westerlund
Amadeus André Mikael Artzén
Emelie Erika Agneta Jansson
Naomi Ariel Aurora Frände
Wilmer Olof Alexander Björklöf
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dopdag
31.10.2021
6.11.2021
6.11.2021
7.11.2021
7.11.2021
14.11.2021
20.11.2021
20.11.2021
21.11.2021
24.11.2021
27.11.2021
28.11.2021
28.11.2021
4.12.2021
4.12.2021
5.12.2021
11.12.2021
8.1.2022

DÖDA
Lars Felix Grönqvist
Kira Ingeborg Andersson
Åke Edvard Westerholm
Margit Ines Elisabet Lignell
Kaj Egil Hindrén
Aili Irene Sipilä
Christer Jan Ole Berglund
Klas Erik Helenius
Bo-Birger Olof Sjöblom
Lars Allan Lax
Maire Ingegärd Mannström
Tage Gustaf Westerholm
Doris Viola Degerlund
Britta Ingeborg Westerlund
Henrik Sigvard Herlin
Marita Linnea Ingeborg Gustafsson
Ritva Lemmikki Winberg
Bo Arvid Sjöblom
Per Erik Winberg
Per-Erik Westerlund
Anna Elisabeth Lindholm
Bengt Albert Wikberg
Torbjörn Albin Rehnberg
Gösta Hugoson Berglund
Bo-Göran Englund
Maj Gretel Matilda Lundell
Margit Majlis Hjort

dödsdag
28.12.2020
10.10.2021
13.10.2021
17.10.2021
18.10.2021
22.10.2021
26.10.2021
31.10.2021
31.10.2021
1.11.2021
2.11.2021
2.11.2021
5.11.2021
9.11.2021
13.11.2021
23.11.2021
26.11.2021
28.11.2021
2.12.2021
3.12.2021
3.12.2021
7.12.2021
10.12.2021
19.12.2021
23.12.2021
23.12.2021
31.12.2021

KONTAKTUPPGIFTER
EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING
Pastorskansliet i Ekenäs är öppet
helgfria vardagar kl. 9-13,
tfn 019-241 1060
Larssonsv. 1, 10600 Ekenäs
ekenasnejdens.forsamling@evl.fi
www.ekenasnejdensforsamling.fi

Beställning av ämbetsbevis/släktutredning:
Kustens och Ålands centralregister
tfn 040 759 1204
må–on kl. 9–11.30, 12–15
e-post crkr@evl.fi
www.pedersorenejdensforsamlingar.fi/
information-kansli/ambetsbetyg-ochslaktutredningar

Infopunkten i Tenala är öppen
torsdagar kl. 10–12 i samband med öppet
hus med sopplunch. Präst eller annan
personal på plats, tfn 019-241 1060
(pastorskansliet i Ekenäs) Sockenv. 13,
10520 Tenala

PERSONAL
KYRKOHERDE Anders Lindström
0400-527 488
anders.lindstrom@evl.fi

DIAKON Ritva Mieronkoski
044-755 3604
ritva.mieronkoski@evl.fi

KAPLAN Monica Cleve
(tjänstledig)
044-755 3627
monica.cleve@evl.fi

UNGDOMSARBETSLEDARE
Kjell Wikström
040-821 5327
kjell.wikstrom@evl.fi

FÖRSAMLINGSPASTOR Meri Yliportimo
044-755 3601
meri.yliportimo@evl.fi

UNGDOMSARBETSLEDARE
Camilla Österberg
044-755 3603
camilla.osterberg@evl.fi

T.F. KAPLAN Wille Westerholm
0400-640 786
wille.westerholm@evl.fi
T.F. KANTOR (B) Inkeri Aittola
(tjänstledig)
044-755 3628
inkeri.aittola@evl.fi
KANTOR (C) Sofia Lindroos
044-755 3600
sofia.lindroos@evl.fi
KANTOR (C) Pia Nygård
044-755 3634
pia.nygard@evl.fi
DIAKON Carola Lupander
040-839 6733
carola.lupander@evl.fi

RASEBORGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Ekonomikontoret Ekenäs (vard. 9-13)
Ekonomidirektör
Christer Lindvik
Gravärenden/kremering
Charlotta Laukkanen (chef för begravningsväsendet)
Maija-Liisa Räihä (t.f. trädgårdsmästare)
Ramsdals lägergård
Nina Asén-Nyman (värdinna)
Österby församlingshem

LEDARE FÖR
BARNVERKSAMHETEN
Iselin Nylund
044-755 3611
iselin.nylund@evl.fi
LEDARE FÖR EFTIS
Mathilda Löfhjelm-Liljeberg
0400-291 334
mathilda.lofhjelm-liljeberg@evl.fi
INFORMATÖR
Yvonne Lindström
044-508 1527
yvonne.lindstrom@evl.fi
FÖRSAMLINGSSEKRETERARE
Helena Friberg-Salminen
019-241 1060
helena.friberg-salminen@evl.fi

DIAKONIASSISTENT/BYRÅSEKRETERARE
Petra Fagerström
044-755 3612/019-241 1060
petra.fagerstrom@evl.fi
VÄRDINNA (Ekenäs/Snappertuna)
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MANNA

8-25 januari
Enligt Matteus evangelium (2:1–12) representerar uppenbarelsen av stjärnan på himlen ett
länge efterlängtat tecken på hopp, som vägledde stjärntydarna och alla människor på jorden
till den plats där den sanne kungen och Frälsaren skulle uppenbaras. Denna stjärna är en gåva,
ett tecken till hela mänskligheten på Guds kärleksfulla närvaro. För stjärntydarna var det ett
tecken på att en kung hade fötts.

Dag 8: De tog en annan väg hem till sitt land
(Matteus 2:11-12)

Reflektion
Vi vet inte vad stjärntydarna tänkte – de som var experter på astronomi och navigation – när de upp
manades att ta en annan väg hem från Betlehem. De kan ha blivit mycket förvirrade, men samma ljus som
väglett dem visade dem att det fanns en annan väg, en annan möjlighet. De kallades att ändra riktning.

Bön
Barmhärtige Gud, när vi inte kan föreställa oss någon annan väg än den vi går på, och när vi tror att alla
andra vägar är stängda, så finns du ändå där. Du är också de förnyade löftenas Gud. Vi upptäcker att du
kan öppna nya och oväntade vägar framför oss. Vi tackar dig för att du överträffar våra förväntningar. Vi
tackar dig för din vishet som övergår allt förstånd. Vi tackar dig för att dina nya vägar kan öppna kreativa
och oväntade möjligheter. Om vi söker på våra kartor utan att finna vägen framåt så kommer vi ändå att
finna dig som leder oss på en bättre väg.
Vi ber genom Jesus Kristus, vår Herre, tillsammans med den heliga Anden att du alltid skall leda oss
tillbaka till dig. Amen.
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