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DET LJUSNAR!
DET GÖR OSS GOTT att vistas i ljuset.
Det värmer, det helar oss, fyller, gläder… och gör oss lyriska. Många är de
konstnärer och diktare som inspirerats
av ljuset. Just nu tänker jag på vår egen
Ekenäsbördige poet Jonatan Reuter
som så skickligt och målande beskriver just mina upplevelser under ljusa
sommarmorgnar vid ”min” havsvik:
”Morgonen ljusnar så rosig och fager,
stjärnorna blekna och himlen blir blå.
Än havet sig vilar i skullande dager,
sovande skutor i hamnviken stå.”
Skutorna behöver jag visserligen byta
ut mot småbåtar, men det är känslan
som räknas. Det är det framväxande
ljuset reflekterat i havet som så fascinerar och gör gott. Den varma igenkänningen är helt säkert inte bara min,
snarare en riktig allemansegendom för
den som är så funtad. Det är det som
är konsten, att beskriva så att många
känner igen sig.
En annan finlandssvensk diktare är
Jarl Hemmer, som likaså han beskriver
det finaste som finns att uppleva - ljuset, lugnet och den ymniga sommarnaturen: ”Havet ligger solblankt och
speglar morgonrymden, mitt i spegeln
står jag på en klippas röda block. Mil
på mil av stillhet. Blott någonstans från
vidden kluckar som en klocka ett ensligt
fågellock.”

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
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ETT FRUSET FOLK, som vi här i norr,
tinar årligen upp för några månader
när ljuset och värmen återkommer.
När det sedan vänder igen och augusti
kvällarna blir allt mörkare står vemodet och trampar på mångas trösklar.
Inte alla älskar fyra årstider, men det
betyder inte att man inte kan uthärda
dem. Man får göra som barnboksförfattaren Marita Lindquist fabulerar i
barnvisan, drömma sig bort: ”Tänk
om sommarn kunde gömmas i en liten,
liten strut, när det blir för grått och
ruggigt, tar man lite sommar ut. Känner
lätta sunnanvinden, varma solen emot
kinden och man låtsas att på riktigt
sommarn ännu ej tagit slut.” Eller göra
som jag. Filma korta 2-3-minuters
sommarvideor med mobilen under de
allra vackraste dagarna, med vågskvalp,
humlesurr, fågelsång eller det som man
upplever som det bästa. Och sedan
komma ihåg att plocka fram dem mitt
i höstmörkret och vinterkölden. Njuta
och minnas: Det kommer att ljusna!
CORONAMÖRKRET ser äntligen ut att
avta i vårt land och vi litar på att det
verkligen ljusnar. Författaren Tomas
Sjödin har i sin bok Lita på att det
ljusnar samlat en del av sina krönikor.
Att lita på att det ljusnar är ett gott råd
när både det konkreta och det bildliga

mörkret ter sig kompakt, ”tillfällen i
våra liv då ljuset inte tänds i tid, då
mörkret är det enda man ser. --- Vi får
lita på att det kommer att ljusna. Öva
oss i det som är tillvarons läskigaste och
vackraste palindrom: tillit.”
MED DEN HÄR TIDNINGEN vill redaktionen önska dig en ljus och god sommartid med givande sommarläsning. Vi
hoppas och tror att både gudstjänster,
musikevenemang och andra samlingar
för större skaror ska göras möjliga ännu
under sommaren. Restriktionerna för
juli är ännu inte formulerade i början
av maj när tidningen trycks och därför
kan ändringar förekomma. Men på vår
webbplats uppdaterar vi ständigt med
den senaste infon, kolla där!
OCH TILL SIST: Vi uppmuntrar alla små
som stora att ta del i vår sandslottstävling med instruktioner på sid. 26. Spade
finns att hämta på pastorskansliet och
i Ekenäs kyrka. Ta fram lekfullheten!
Och till dig som inte kan eller orkar
gå ner på knä med ett sandslottsbygge
eller känner att du tappat bort ljuset
en smula – att försöka leva i nuet och
känna tillit till ljuset, en dag i sänder,
det räcker.
Med omtanke om oss alla,
■ 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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MUSIK

VI BETJÄNAR

under sommaren
Juni – augusti 2021

SOMMARMUSIK LJUDER
IGEN i våra kyrkor om
restriktionerna mildras
tillräckligt: Johanna
Grüssner, Ambient
Arkipelag, Six Notes,
Folke Gräsbeck m.fl.
Sid. 24-25

Pastorskansliet i Ekenäs
Larssonsvägen 1, tfn 019-241 1060
Öppet vardagar kl. 9–13
Betjäningspunkten i Tenala
Sockenvägen 13
Ingen besöksmottagning
under sommaren

0
För telefonbetjäning,
ring pastorskansliet i Ekenäs
019-241 1060

HÄMTA EN SPADE

och delta i sommarens
sandslottstävling för
alla åldrar!
Sid. 26-27
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LEDARE

EXIT OCH EXODUS
– på väg mot det nya
landskapet

D

e senaste ledarna jag har
skrivit har av förståeliga
skäl handlat om pandemin. Om hoppet att
våga se framåt, om tillförsikt under
restriktioner. Än en gång vågar jag
tro på en förändring till bättre, men
inte till de gamla hjulspåren.
ETT NYTT SÄTT ATT UMGÅS
Vårt sätt att fungera i vardagen har
förändrats. För en tid sedan satt jag i
en parkeringshall. Alla de som kom
dit och gick ur sina bilar satte på sig
munskydd. Om detta hade hänt i
februari 2020 skulle munskyddsanvändningen varit mer än suspekt
och föranlett den fantasifulle att tro
på ett förestående rån. Så har det
förändrats.
Vi tar inte varandra i hand.
Eventuellt ”armbågar” vi fram vår
hälsning. Vi håller avstånd när vi
samtalar och möts i det verkliga
livet. Dessa åtgärder och många fler
har bidragit till att stävja pandemins
framfart. Det kanske finns en naturlighet för oss finländare i att ta ansvar
även för det gemensamma bästa. Allt
som ha gjorts har varit för att skydda
livet och vinna över viruset.

4
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EXODUS
Nu talas det om exit. Vägen ut ur
pandemin. Jag tänker osökt på exodus som är en beskrivning på Israels
folks uttåg ur Egypten bort från slaveriet och sedan 40 år av cirkelgång i
öknen. I båda fallen handlar det om
en väg bort från det destruktiva till
det bättre. För Israels folk blev ökenvandringen ett exempel på mognad.
Berättelsen förtäljer att det handlade
om att folket skulle vinna insikt om
sig själv och få en fördjupad förtröstan på Gud innan man kunde komma
till det utlovade landet. Finns här en
likhet till pandemi-exiten? Likheten
består i det att allt är inte klart på en
gång fastän de första stegen tas. Det
behövs fortfarande försiktighet och
tålamod. Lärdomen av pandemin
både medicinskt och samhälleligt
skall vi ta till vara. Det handlar inte i
första hand om att ”ta igen det man
förlorat”. Vi kommer att göra samma
fina saker vi gjort, men det är inte
det viktigaste. Pandemin har visat
hur livet är skört och hur varje dag
är viktig. Denna fördjupade insikt
kan ge oss bredd i vår uppfattning
om vad som är viktigt och nödvändigt till skillnad från det oviktiga.

Pandemin har omöjliggjort samlingar
och gemenskap. Restriktionsiden
har därför visat hur viktiga goda
relationer, möten och dialoger är för
oss människor.
MORGONEN RANDAS
Vi tar de första exitstegen.
I ledaren i början av året skrev
jag: Det finns det ingen anledning
att reflektionslöst och skyndsamt
återgå till gamla modeller. Nu är tid
till eftertanke och god förändring.
Behålla det goda och skrinlägga det
destruktiva.
Nu är vi snart där. Låt oss hjälpas
åt. I det här numret finns exempel
på hur svårigheter drabbat vår församling. Man har rest sig. ”Arbetat,
kämpat, hoppats trott” som Runeberg
skriver i psalmen. Nu är det vår tur.
Morgonen randas. Ljuset stiger.
Dimman lättar. Över fjärden ekar
fåglars rop. Burna också de, som du
och jag av en allmakt som är kärlek.
Anders Lindström
Kyrkoherde/kontraktsprost

MÖTESPLATSER

Virtuellt i sommar
Om restriktionerna det tillåter samlas vi på normalt sätt till söndagsgudstjänster
i våra kyrkor. De virtuella rummen stänger inte men gudstjänst- och andaktsmaterialet på Youtube och Facebook blir mer sporadiskt återkommande. Följ med
informationen i vår veckoannonsering och på webbplatsen.

2021
VI FIRAR OCH VI MINNS
Bromarvs kyrkas 40 årsjubileum (se sid 21) och minns branden i Ekenäs för
jämnt 200 år sedan då Ekenäs kyrka brann ner (se sid 18).

PROSTERIETS MISSIONSDAG 2021

Prosteriets missionsdag 2020 blev inhiberad på grund av coronarestriktioner
– nu gör vi ett nytt försök.
Reservera redan nu datumet 17.10!
- Högmässa i Ekenäs kyrka kl. 10
- Efterföljande lunch och program i församlingshemmet
Dagens gäster är Tomas Ray och Marika Björkgren-Thylin.

VÄGKYRKA
EKENÄS KYRKA är öppen kl. 11-17
alla dagar under tiden 31.5-22.8.

•
•
•
•
•

Delta i Siffes sommarskoj för barn
Gör din egen bönevandring
Tänd ljus i ljusgloben
Lyssna till lunchmusik onsdagar 12.30
i juli
Köp andlig litteratur från vår bokhylla

Vid gudstjänst, konsert eller annat
program är Du välkommen in och sätta
dig eller att återkomma när programmet
är slut.
BROMARVS KYRKA är öppen för besök
under juli månad 2-31.7
• fredagar kl. 12-17
• lördagar kl. 10-15

SILVERDAG i Ekenäs kyrka
Lördag 31.7 kl. 11-13

I anslutning till ”Gamla stan lever”-dagen håller silverexperten Arthur Aminoff två korta
föreläsningar kl. 11 och kl. 12 där han bl.a. berättar om Ekenäs kyrkas silverklenoder.
Även silvervärdering så långt tiden tillåter.  
Fritt inträde.
Tillställningen ordnas i samarbete med föreningen Gamla Stan i Ekenäs rf.

FÖRSAMLINGSTRÄFFAR



Onsdag 26.5 kl. 16 vid Tenala församlingshem
Torsdag 27.5 kl. 16 vid Bromarvs församlingshem

Framtidsvisioner. Vi funderar på livet efter restriktionerna.
Vi träffas ute på gården om inomhussamlingar fortfarande är förbjudna. Det blir
knytkalas såsom tidigare. Ta gärna med något hembakt eller köpt som du vill
dela med dig av. Församlingen bjuder på kaffe och te.

VAR MED OCH SPONSRA
EN PILGRIM ELLER
VANDRA SJÄLV!
Vi beger oss ut på en 20 km lång vand
ring för att bidra till årets Gemensamt
Ansvar-insamling som stöder mindre
bemedlade äldre både här hemma och
i krigsdrabbade Uganda.
Läs mer på sid 33.
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SOMMARLOV

Pojken

och
Sommaren

„
Ett äventyr är inget
äventyr om man inte får
dela det.
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FISKET

SKOLAVSLUTNING
Det är en högtidlig dag. Sista skol
dagen på skolåret. Björkarna är gröna
och en varm trotsig vind tar tag i deras
kronor. Dammet yr på skolgården
där alla står finklädda och kammade.
Pojken står med de andra.
I samlad tropp går klassen till
festsalen. Den är fylld av förväntansfulla föräldrar och litet smånervösa
elever. Rektorn stegar in tillsammans
med några inbjudna gäster. Det börjar. Välkommen och psalmen Den
blomstertid nu kommer. Högtidligt.
I publiken prövar någon från den
lokala manskören sina röstresurser.
Överröstar. Barnen tittar på varandra,
fnissar. Volymen avtar inte förrän
bänkgrannen, frun, försynt petar den
solosjungande tenoren i sidan. Den
högröde tystnar för ett ögonblick.
Ibland försvinner högtidligheten och
den goda känslan i överdriven ymnighet.
Rektorn talar. Citerar skolstyrelsens
senaste cirkulär och kritiserar smått
stadens njugghet gentemot skolor och
barn. Gästerna skruvar på sig och rektorn känner sig lite stolt över sitt mod,
men ingenting kommer att ändra.
Det är lättare med musik och
sång. I demokratisk anda är alla i
klassen med och sjunger, några mera
än andra. Det blir smågulligt. Det
finns rekvisita. Blåsippshattar i en
sång och sjömanskläder i en annan.
Barnen avslutar med några strofer ur
Hangövalsen. Ett vågat val av läraren.
Det blir medryckande och gränsöverskridande och riktigt somrigt.
Applådernas betydelse skall man aldrig underskatta. Skolstyrelsen och den
njugga budgeten är glömd.

Sedan stängs dörren. Pojken och
de andra barnen går hemåt med betyg
och de sista teckningarna som blivit
kvar. Sommaren har börjat. Lovet är
här, en lång rad med dagar utan klara
rutiner.
HAVET
Utan havet och stranden skulle det ha
varit annorlunda för pojken. Havet
är som ett enda stort äventyr, från
strandskvalpet till de stora vågorna
och dyningarna. Den stilla solvarma
brisen skapar sin atmosfär och det
brusande stora mörka havet ger andra
associationer. Utan havet skulle det
inte ha varit på samma sätt. Nu blir det
lek och äventyr kombinerat med kamratskap. Det formar en liten människa.
Som en egen värld i de vuxnas liv.
Själv men ändå tillsammans.

Det händer mycket under en sommar.
Många berättelser och upptåg. Det
första egna fiskenätet. Gammalt men
eget. Att ro ut nät är inte lätt, i synnerhet inte om man är under tio och
det är första gången. Flytvästen tas
på. Styroxen i västen gnisslar för varje
årtag. Sakta men säkert, rakt och lite
i krok. Men det blir fångst. Flundror.
Pojken och kompisen rensar dem på
stranden som riktiga fiskare. Måsarna
och trutarna störtdyker efter renset
och putsar bort det. Pojkarna känner
sig som om de vuxit. Knivarna sköljer
de i strandvattnet och torkar dem mot
byxorna. De har förstått att man skall
göra så.
Flundrorna skall rökas, har de
bestämt. Det blir så. Och de får hjälp.
Stoltheten känner inga gränser när
elden tar fart och röken puffar ut och
de bara sitter där och väntar med
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varsin Jaffa och farbrodern bredvid
med en kall öl. Det är märkligt hur
man kan växa på några dagar! De ler
mot varandra under solblekta luggar
och spejar mot havet och ekan som
dragits upp på stranden.
PÅ KVÄLLEN
Pojken cyklar hemåt stolt, trött och
glad. Kvällen är ännu varm och strapatserna och vägen börjar tynga i
benen. Dörren är olåst när han kommer hem. Han stannar i trappan och
lyssnar. Någon pratar lågmält. Han
smyger in. Han har med sig några
flundror som han sätter på diskbordet. Ett äventyr är inget äventyr om
man inte får dela det! Tröttheten
försvinner och han får berätta medan
flundrorna hamnar på bordet och äts
upp med god aptit. En sommardag –
och allt är lite förändrat.
ATT VÄXA
Sommaren blev både med- och motgång, precis som det är i livet. Det
regnade och solen lyste, så där som i
verkliga livet.

Efter en sommar har man förändrats. Nya upptäckter och ändrade
sammanhang, större frihet och mindre
rutiner när man är under tio år. Men
den här tiden är ingen parentes i en
mänskas liv. Också som barn formas
vi av det som finns runt om oss, hur
vi bemöts och hur vi behandlar det
som möter oss. Barn skall få vara barn,
upptäcka det som finns omkring och
erhålla verktyg för livet och dess ut
maningar.
I leken och fantasin samlar vi på oss
byggstenar för det kommande livet.
Det kan bli äventyr och strapatser men
det är viktigt att få vara trygg och inte
rädd. Det är stora processer som äger
rum inom små människor när lek och
allvar möts.
DET BÖRJAR IGEN
Då kvällarna blir mörkare och det
fortfarande är varmt vet pojken att
snart skall en ny termin börja. En
annorlunda plantskola än sommarens
äventyr står framför. Varje stund är

„

Små människor
formas hela tiden. Därför kan
det viktiga inte vänta!
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viktig. Han bär med sig medvetna
minnen och händelser som format
honom och hans värderingar. Varje
dag har varit viktig.
Pojken står på skolgården. Många
är brunbrända och några är mycket
längre än när de skiljdes åt. Det är
dags för en högre klass. De är alla
annorlunda än när de slog igen dörren vid skolavslutningen. De skall få
en ny lärare. En ny vuxen skall möta
små människor och dela många
timmar under ett år. Varje stund är
viktig för små som stora.
Pojken ser ut genom fönstret.
Björken har en annan grön färg än
på försommaren. Eleverna står vid
pulpeterna. Orgelharmoniet brusar.
Psalm 488 på den tiden. Tryggare kan
ingen vara. De sjunger. Deras röster
blandar sig. De är tillbaka – ett lag,
en klass. Högtidligheten bryts inte av
soloinslag. Barnrösterna klingar personligt med egenart. De är tillbaka.
Varje dag är viktig. Stolarna skrapar
när de sätter sig. De första orden på
en ny termin. ”Hej, mitt namn är...”
Pojken tittar ut genom fönstret.
Det har börjat regna.
■ Text: Anders Lindström

LEVNADSVISDOM

SOMMARFISKE
OCH
FRAMTIDSTRO
Ett sant sommarnöje för många är att
fiska. Många finländare har åtminstone
provat på att meta eller svirvla. Fisket
kan vara en mer eller mindre seriös
hobby eller ett sätt att meditera under
en härlig sommarkväll.
Niilo och en gädd

I

min ungdom svirvlade jag rätt
mycket och det var på den tiden
en av mina sommarhobbyer.
Numera tänker jag på stämningen
upplevd under olika fiskepass, vilka
starkt har etsat sig in i mitt minne. Jag
tänker på soliga sommarkvällar och
den spegelblanka vattenytan. Fåglarna
har tystnat för kvällen och det enda
man hör är sporadiskt hoppande fiskar och de inte så sporadiskt surrande
myggorna. Hoppande småfiskar bildar
ringar på vattenytan. Man är både
avkopplad och småspänd inför hurdan
fiskelycka man får. När månne det nappar, eller har man alls någon tur med
fisket i kväll? Man vet aldrig hur det
går, får man fisk eller inte.
JAG FÖRDE EN INTRESSANT diskussion

med min 10-åriga brorson Niilo på
våren 2021. Vi pratade om fiske och
om hans framtidsplaner. Inom vår släkt
har han kallats fiskare sedan många år

tillbaka. Man kan säga att fiske är hans
hobby och passion. Under vår diskussion lärde jag mig att man faktisk kan
optimera sina chanser att få fisk om
man lyssnar till erfarna fiskare och
lär sig att förstå hur naturen fungerar.
Jag fick många djupsinniga råd, bland
annat om vilka lockbeten som fungerar
för olika fiskarter. Färgen och formen
lär vara viktiga faktorer samt huruvida
lockbetet flyter eller simmar. Man ska
välja rätt utrustning med tanke på både
platsen och fisken som man vill fånga.
Med erfarenhet och vetenskap höjer
man sina chanser i fiske.
NIILO BOR I HELSINGFORS och somrarna
tillbringar han tillsammans med sin
familj på villan nära Lojo. Han trivs i
skolan där hans favoritämne är miljö
lära. Det bästa med sommaren för
honom är värme och gäddorna som
det finns gott om i Lojo sjö. Fiskandet
är så seriöst för Niilo att all fångst

a på Lojo sjö.

”Vi bör
fundera över
om vi gör
rätta saker.”

MITT I LIVET 2 • 2021

9

också skall konsumeras. ”Rensas och på
grillen” – är hans svar på frågan om vad
han gör med sina fångster. ”Mörtarna
kan man kasta i komposten om man inte
röker dom eller ger åt katten.” Han ger
strömmingarna fångade från Drumsö
bro åt fiskekompisens farmor som tycker
mycket om strömming. Niilo har verkligen bra fisketur. Han tycks lyckas varje
gång. Kan det vara så att turens andel
minskar i takt med ökad kunskap och
erfarenhet? Hur mycket kan man påverka
det som sker?
NIILO HAR SKRIVIT EN UPPSATS i skolan
om sina framtidsplaner. Att fiska tycks
vara ett ganska bärande element i hans
drömmar. Vi diskuterade om hans
planer som uppsatsen lyfte fram. Efter
skolan tänker Niilo lära sig norska och
börja jobba med fiskfilering i Norge. Han
ska köpa en båt och ett hus i Oslo hamn.
Han vill också skaffa sig en golden
retriever. Sedan efter några år tänker han
flytta ut på landet vid en fjord och börja
sin karriär som yrkesfiskare. Niilo tänker
sälja färsk fisk direkt från båten. Då lär
kunderna betala bättre pris för hans
fångst. Niilo är också businessorienterad.
Eftersom han studerar spanska i skolan
tänker han ofta resa till Spanien från
Norge. Vid något skede tänker han studera för att bli ingenjör i Oslo. ”Vad gör
ingenjörerna för något?” – frågar jag.
Niilo vet att de kan ta hand om svåra
saker så som farbror Olli.

10

MITT I LIVET 2 • 2021

”Vi

formar framtidens

samhälle för dagens barn
tillsammans med dem.”

JAG TVEKAR EN STUND men vågar

ändå fråga: ”Har du någon reservplan om du inte kan flytta till
Norge?” Niilo har svaret färdigt:
”Nå, i så fall ska jag lära mig fiska
tonfisk på Island”. Jag tycker att det
här barnets optimism och positiva
inställning till framtiden är mycket
upplyftande. Man blir på gott humör.
Visserligen har 10-åringar sällan
hunnit uppleva stora motgångar
eller besvikelser. De upplever sina
resurser som oändliga och ansvarsfrågorna är lite suddiga. Ändå tror
jag att vi vuxna kunde ta mera
modell av barnens optimism när det
gäller framtidsdrömmar. Då menar
jag inte bara drömmandet utan den
aktiva målmedvetenheten. Det är
otroligt hur mycket tid och energi
Niilo har satsat på sin kära hobby.
Han har sökt material, läst, frågat
och lyssnat. Motivationsnivån att
lära sig mera hålls hög då han vet att
även små saker kan hjälpa honom
närmare målet. Jag menar nu inte att
vi vuxna borde prestera ännu mera
än vi redan gör, utan jag tänker på
våra insatser i livet och hur vi riktar
dem. Vi bör fundera över om vi gör
rätta saker.
SAMHÄLLET OCH HELA VÅR VÄRLD är nu
mitt i ett brytningsskede och mycket
ändras på grund av den långvariga
coronakrisen. Nu om någonsin är

det dags att fundera på vilka våra
värderingar är, vad vill man hålla
fast vid och var ska man tänka om.
Det känns att det finns så lite man
kan påverka i det hela, men eftersom samhället består av oss är det
våra individuella värderingar och
val som påverkar helheten. Vi formar framtidens samhälle för dagens
barn tillsammans med dem.
ATT META PÅ EN BRYGGA en sommar-

kväll kan vara ett bra sätt att meditera över grundvärderingarna i sitt
eget liv. Vad är jag bra på? Vad gillar
jag? Satsar jag på de rätta sakerna i
mitt liv? Hur ser jag att mina insatser påverkar samhällets välmående
och framtid? Vi vet mycket litet
om framtiden och våra möjligheter
att styra framtidens händelser är
begränsade. En klar motivationskedja för självutveckling hjälper i
byggandet av ett positivt självförtroende. Allting behöver inte gå som
planerat men man hittar alltid tillbaka till den rätta banan med hjälp
av en klar motivationskarta. Vill
man på riktigt fånga fisk ska man
satsa på fisket med samma passion
och inställning som Niilo.

Strömmingsfiske på Drumsö bro.

■ Text: Wille Westerholm
Fotografier ur Asko och Veera
Aaltos familjealbum

Niilo med en stor

fångst.
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BÖN

Sommarsamtal med

Gud

D

u som skapar sommaren, tack för värme och
vila. Vilken härlig tid att leva och finnas till
och söka ditt ansikte i naturens skönhet. Hela
din skapelse för sommarsamtal och Du lyssnar. Vår Far som hör allt vårt sommarprat och alla våra
böner. Ty, liksom Du som ständigt skapar nytt, pågår
också samtalet och dialogen hela tiden. En trollslända
surrar förbi, humlorna dricker nektar ur blomsterbägare
och trädgårdsmästaren är här, för visst är det han?
Sommartider rustar vi gärna till fest ute med öppet tält
och smarrig tårta. Utemöblerna är tvättade och en och
annan trädgårdsstol har fått skruvarna justerade, målfärgen uppiffad och ett krönande lager av glänsande lack.
Fest i sommarskrud och trädens sus och allt är redo.
I sommartider sker många dop och det är högsäsong för
konfirmationer och vigslar. Den lilla skira dopkolten,
konfirmandens alba och brudens bröllopsklänning är
enligt tradition oftast vita. Konfirmandens alba är ett
kyrkligt basplagg, ordet alba är latin och betyder vit. Vitt
är också kyrkans festfärg.
I församlingen finns en bönegrupp som samlas varannan vecka och ber för angelägna ämnen. Bönegruppen
är en öppen gemenskap för den som önskar be

12
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tillsammans för församling, stift och kyrka liksom för
nära och kära, lokalt och globalt. Bönen är inte ett sätt
att påverka Gud eller att uppfylla en religiös plikt utan
just ett samtal med vår Skapare och upprätthållare. Vi
får tro att Gud hör bön, också den ordlösa och outtalade,
också den stilla och tysta bönen.
Ty, det är inte mängden ord som är det avgörande utan
bönen i sig och delandet av gemenskap med Honom som
hör bön. Då vi inte har kraft att formulera ord kan vi
bara lägga vår oro och nöd i Guds själavårdande händer.
Vår lutherska bönetradition bygger på vår skapelserätt,
liten som stor får vi finnas till inför vår Faders ansikte i
tillbedjan och lovprisning.
I församlingen finns också en virtuell mammabönegrupp
som träffas på Teams. Mammabönegruppen riktar sig
till mammor oberoende av ålder och livssituation. Vi ber
och delar mammalivets glädjeämnen och utmaningar.
Församlingens virtuella böneportal är ett tredje böneverktyg för samtal med Gud. På böneportsalen kan man
skriva ner förbönsämnen och det går bra att vara anonym. I församlingens högmässa ber vi för alla som har
bett om förbön så att den personliga integriteten bevaras
liksom tystnadsplikten.

VÄLKOMMEN MED I VÅRA BÖNEGRUPPER!
Läs mer om





förbön, sidan 23
mammabön, sidan 29
övriga bönegrupper i Ekenäs och Tenala, sidan 31
Info även på webbplatsen www.ekenasnejdensforsamling.fi

Det är gott att stilla sig som det heter, för bön gör gott.
Den andliga dimensionen behöver bön också på sommaren. Det är gott att tacka för sommarlov, sommarsemester och sommarjobb. Herrens bön får vi bära med
oss också under sommarens soliga dagar och fortsättningsvis be för varandra liksom vi är uppmanade till av
Honom som ber för oss.
I bibelns berättelser är bönen central. I gamla testamentet ber profeterna ständigt. Gamla testamentets
kvinnor gör likadant. De lovprisar, tackar och ropar
på hjälp. Hannas bön är en lovsång där hennes hjärta
jublar över Herren, hon tittar inte ner i marken, försöker
inte gömma sig utan känner sig stark och modig. Saras
bön är en tacksägelsebön där hon välsignar Guds eviga
namn. Också Sara får kraft att lyfta blicken från marken

och bära huvudet högt. Judiths bön är ett rop på hjälp
då sådant som inte får ske ändå sker och hon ber Gud
höra också hennes bön.
Bönen kan vara en livräddningsboj, en livlina att klamra
sig fast vid och en räddare i nöden. Med Herrens bön
kan samtalet fortgå i sommarens blomstertider. Han
som förbarmar sig över oss är den samme som går vid
vår sida och visar oss vägen både i grönska och öken.
En segelbåt glider i lätt sommarbris fram med glada
vänner ombord. Vännernas ansikten är solvarma och
sommarsällskapets röster når den andra stranden. Hur
är din sommar? Vilka samtal för du med Gud denna
sommar, denna dag, denna stund?
■ Text: Monica Cleve
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BEGRAVNINGSGUIDE

URNEGRAV ELLER
KISTGRAV?
Råd och alternativ när en anhörig skall begravas
De är som oaser mitt i vår vardagsverklighet, begravningsplatserna och gravgårdarna kring våra kyrkor. Över dem vilar
ett lugn som stämmer till reflektion över minnen från gångna
tider och öden. Många trivs med att vandra omkring där, läsa på
gravstenarna och koppla ihop avlidna med nu levande, beundra
vackra planteringar och stenhuggarnas arbeten. Äldre och
yngre gravstenar vittnar om att alla inte fick ett långt liv och att
många föräldrar varit tvungna att begrava ett eller flera barn.
Flera vittnar också om att efterlevande inte hinner eller kan
sköta sina anhörigas gravplatser.

VI HAR DET ALLA FRAMFÖR OSS, det
oundvikliga, att vi en dag skall lämna
jordelivet. Man kan förhålla sig på olika
sätt till faktumet att livet här tar slut. Man
kan låta bli att tänka på saken och i stället
låta de efterföljande ta hand om samtliga
praktiska beslut när den tiden kommer.
Eller man kan planera själv, skriva ner
eller tala om för barn och släktingar hur
man själv önskar och på så vis göra saken
lättare för dem som blir kvar.
Innan vi kommit så långt att det finns
en grav att gå till och minnas vid är
skedena flera och det finns mycket att ta
ställning till.
För den som första gången skall ordna
begravning av en närstående uppträder
ofta helt nya frågor. Vad innebär de olika
termerna som används i samband med
begravning och hur skall man veta vad
man skall välja och vad man skall komma
ihåg att tänka på?
Carita Siltanen, chef för begravningsväsendet inom Raseborgs kyrkliga samfällighet och trädgårdsmästare Charlotta
Laukkanen, har många års erfarenhet av
frågeställningar som uppstår när någon i
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familjen dör och man behöver se till att den
döda blir begravd såsom lagen föreskriver.
De svarar gärna på frågor. Det gör likaså
samtliga församlingspräster som ofta har
lång erfarenhet.

Till att börja med
För att ordna begravning krävs alltid en
dödsattest med begravningstillstånd.
Attesten utfärdas av läkare och tillställs
befolkningsregistret. Begravningstillståndet skickas till den avlidnes hemförsamling
utan att man som privatperson behöver
befatta sig med saken.
Direkt efter dödsfallet tar de anhöriga
kontakt med den avlidnes hemförsamling
för att komma överens om tid för jord
fästning (den officiella akten), som utförs av
en präst. Vem som helst har rätt att närvara
vid en jordfästningsakt. Om minnesstund
(den privata delen av en begravning) skall
hållas i ett församlingshem bokas även
utrymme för den via pastorskansliet och
tillsammans med församlingsvärdinnan
kommer man överens om lämplig servering.
I kontakten med begravningsbyrån
diskuteras i sin tur mycket av det praktiska

såsom val av kista, urna, och blomsterarrangemang, tid för kistläggning, ev. kremering och urnebisättning, transporter,
gravsten etc. Begravningsbyrån kontaktar
den avlidnes hemförsamling/begravningsväsendets personal gällande gravplatsen.
Om det inte finns en gammal gravrätt i
familjen kan de anhöriga själva välja bland
lediga platser.

Jordbegravning
Den avlidne begravs i sin kista. För jordbegravning behövs en tillräckligt stor grav
som är avsedd för kistbegravning. Antingen kan man använda en befintlig gammal
(familje-)grav eller också väljs en ny. En
gravrätt varar 25 år och behöver därefter
förnyas om den efterlevande familjen vill
behålla den/fortsätta använda den för
egen räkning. Begravningsplatsens personal gräver graven och fyller igen den på
första vardagen efter jordfästningen.

Kremering
Om den avlidne kremeras: Efter jordfästningsakten transporteras den avlidne i sin
kista till krematoriet där kremering sker

efter ett särskilt schema. Personalen samlar därefter
den avlidnes aska i en urna som de anhöriga valt. De
anhöriga kontaktar församlingsmästaren om tid för
urnebisättning (gravsättning) och beställer därefter tid
för avhämtning av urnan.
För att bisätta en urna behövs en gravplats. En
kistgrav går bra även till en urna. Man kan också välja
mellan flera andra alternativ att begrava en anhörigs
aska. Följande alternativ är möjliga i Raseborg:

MINNESLUND
–

–
–

Anonym gravsättning. Personalen sätter askan i
jorden på ett omärkt ställe. De anhöriga får meddelande om vilken dag det sker och kan komma och
tända ett ljus på den gemensamma minnesplatsen
om så önskas. En namnbricka ombesörjs och fästs
på minnesplatsen av personalen, på uppdrag av de
anhöriga.
Skötselfritt alternativ. Gravplats på obegränsad tid.
Minneslund finns på begravningsplatserna i Bromarv, Tenala, Ekenäs, Snappertuna, Karis, Pojo och
Svartå.

Läs utförligare om begravning på
evangelisk lutherska kyrkans webbplats:
https://evl.fi/livets-fester/begravning

KONTAKTUPPGIFTER
till begravningsväsendet
inom Raseborgs kyrkliga
samfällighet/Ekenäsnejden
(Ekenäs, Tenala, Snappertuna,
Bromarv) och till samtliga präster, församlingshemsvärdinnor
och pastorskansliet finns
på sid. 35.

STRÖLUND
–

–
–

Anonym gravsättning. Personalen strör ut askan
för vinden på lundområdet. En namnbricka fästs på
minnesplatsen. (Aska kan också strös ut på vissa
områden som kommunen/staden tillhandahåller.)
Skötselfritt alternativ. Gravplats på obegränsad tid.
Strölund finns enbart i Karis

URNELUND
–

–
–

Gravplats (mindre) för gravsättning av urnor. Gravplatsen i en urnelund medför kostnader för grav och
gravsten. Gravrätt ges för 25 år och kan därefter
förnyas.
Urnegraven kräver skötsel. Sommarskötsel kan beställas men kan också has om hand av de anhöriga.
Urnelund finns på begravningsplatserna i Bromarv,
Tenala, Ekenäs, Snappertuna, Karis, Pojo och
Svartå.

KOLUMBARIUM
–

–

Nischer avsedda för förvaring av gravurnor med
kremerades aska. Gravplatsen innebär kostnader:
gravrätten omfattar 25 år och kan därefter förnyas.
Alternativt kan askan strös ut i strölunden efter 25
år.
Kolumbarium finns enbart i Karis i anslutning till
St. Olofs begravningskapell.
■ Text: Yvonne Lindström

Prislista: https://www.raseborgsforsamlingar.fi/information-kansli/avgifter-och-utrymmeshyror
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INTERVJU MED CARITA ENGLUND

DIAKONI SOM LIVSVERK

N

är den mångåriga diakonissan i Ekenäsnejdens
svenska församling, Carita Englund, berättade att
hon skulle gå i pension, var det genast klart att
en avskedsfest skulle ordnas för henne eftersom
hon under en så lång tid varit i tjänst i församlingen. Likaså
var det klart att vi inte skulle låta henne gå utan att först
intervjua henne om hennes långa tjänst i församlingen och
i kyrkan.
En onsdagseftermiddag i april träffade jag Carita och vi
satte oss ned ute på terrassen. Diskussionen blev lång, det är
ganska omöjligt att gå genom en över 30-årig tjänst snabbt.

VÄGEN TILL DIAKONISSA
När Carita började sina studier vid Diakonissanstalten i
Helsingfors skulle hon egentligen utbilda sig enbart till
sjukskötare. Kallelsen till att bli diakonissa fick hon under
studietiden. Diakonissutbildningen var uppbyggd med
själavården i bakgrunden. Utbildningen innehöll studier i
bibelkunskap, homiletik och andaktslivet. Speciellt det sista
studieåret, så kallade församlingssyster-året, kändes som
givande. Carita gjorde sin praktik i Åbo svenska församling
och i Karis församling.
När hon får frågan om hur diakonissutbildningen eller
diakonutbildningen förändrats svarar hon att det har skett
stora förändringar genom åren. I dag går det inte längre att
utbilda sig till diakonissa på svenska. Till diakon kan man
utbilda sig på svenska vid Novia. Studierna i allmänhet ser
också annorlunda ut, vid Novia utbildar man sig till socionom med behörighet för arbetet som diakon.
På nyårsafton 1983 blev Carita vigd till diakonissa tillsammans med tolv studiekompisar på sin årskurs. I mars
1984 började hon sin tjänst som diakonissa. Hennes första
arbetsplats var på Åland, i Jomala församling, en församling
som hon har kära minnen från. Där arbetade hon i 3 ½ år
tills hon sökte till Hangö svenska församling men hon har
hållit kontakt med de människor som hon blev bekant med
på Åland. I Hangö arbetade hon bara ett år, eftersom en av
diakonissorna i Ekenäs församling, Harriet Westman, gick i
pension och Carita efterträdde henne.
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FÖRSTA TIDERNA I EKENÄS
I juni 1988 började Carita sin tjänst i Ekenäs. Hon berättar att hon har många goda minnen från de första tiderna
i Ekenäs församling. När Carita kom till Ekenäs var det
lätt att börja arbeta eftersom hjulspåren som företrädarna
lämnade var tydliga. Diakonissornas arbete förändrades
före och under Caritas studietid, men när hon började
jobba var diakonissornas arbetsområden redan ganska
så etablerade. I och med den nya folkhälsolagen 1972
hade den kommunala hälsovården tagit över en stor del
av diakonissornas sjukvårdsarbete, vilket ledde till att de
omorganiserade sig och började arbeta med åldringar,
handikappade och med andra grupper som lätt föll utanför samhällets hjälp.
När Carita började i Ekenäs fick hon genast fortsätta
med det arbete som föregångarna hade hunnit bygga upp.
Hon berättar om stora pensionärsträffar med hundra
människor i Ekenäs. Träffarna drog folk, utfärderna och
lägren var populära och nya grupper såsom t.ex. mammabarn-grupperna övertogs från barnarbetet av diakonissorna. Smågruppsverksamheten var viktig. I mycket av
den verksamhet och hjälp som riktats och fortfarande
riktas till olika grupper har kyrkan och specifikt diakonin
varit föregångare.
Hembesöken har varit en viktig arbetsform för att nå
enskilda i deras egen miljö.
Matbanken som började sin verksamhet för 7 år sedan
har varit ett viktigt komplement inom diakonin. Där har
vi haft stor hjälp av de frivilliga på ett fint sätt i verksamheten och därmed också nått nya människor.
ARBETETS TYNGDPUNKTER
”Att jobba inom diakoni är att jobba i en ständig förändring”, säger Carita. Samhället förändras och så för
ändras arbetets tyngdpunkter enligt människors behov.
Recessionen på 90-talet ökade markant behovet av
ekonomiskt stöd och det behovet har inte försvunnit
med tiden. Under de senaste åren har samma stödbehov
funnits när inkomstskillnaderna har vuxit. Men Carita

påpekar att det ändå väldigt sällan är enbart ekonomiskt stöd som de som tar kontakt söker. Många
gånger finns det ett behov av att prata om sitt liv
och livssituation.
”Att arbeta inom diakonin är att arbeta med sårbara människor”, säger Carita. Diakonissor och diakoner möter människor på gräsrotsnivå, de kommer
nära människan när hen söker sig till dem för att
få hjälp. För en del hjälpbehövande kan det kännas
skamligt och svårt att be om hjälp. ”Därför är det
också viktigt att kunna bygga upp förtroenden”, fortsätter hon.
Ibland får man märka på ett konkret sätt att man
inte kan räcka till för alla. Ibland är det enda som
man kan göra att vara med med i den svåra stunden.
Diakoniarbetet kan vara tungt, men det är också
givande och omväxlande. ”Det finns också solskenshistorier. Det är fint att få se en del vandra vidare i
livet. Den ena dagen är inte den andra likt.”
När hon får frågan om vad som har varit viktigaste
i hennes arbete svarar Carita snabbt: ”Den enskilda
människan, det har hållit uppe min arbetsmotivation
under åren.”
DIAKONI NÄRA HJÄRTAT
Carita berättar att hon har trivts med sitt arbete.
Nästan utan avbrott sedan vigningen till diakonissa
har hon arbetat inom diakoni. Under sin tid i Ekenäs
har hon haft sammanlagt tre års paus från arbetet när
hon varit tjänstledig en tid för studier till specialsjukskötare inom psykiatrisk vård, samt när hon för en
tid arbetade som sjukskötare och var alternerings
ledig. Men hon har varje gång gärna kommit tillbaka.
Visst har det varit tunga tider, både på jobbet och i
det privata livet, och många gånger har de hjälpbehövande följt henne hem i tankarna. Under sin tjänstetid har hon också gått igenom en hel del i sitt privata
liv, men hon känner att det alltid har funnits stöd i
församlingen genom svårigheterna.
Efter en 32-årig tjänst (om man räknar bort de
år som hon inte arbetade med diakoni) i Ekenäs
har det inte varit alldeles enkelt att gå i pension,
berättar Carita. ”Det har varit skönt men det
känns nog konstigt att ha tomt i almanackan.”
Hon hälsar församlingen varmt: ”Tack för
åren och för ett gott samarbete. Det har funnits
många fina stunder och det har varit värdefullt
att få dela livet med er och att fått vara en medvandrare.”
”Acceptera det som är,
Släpp det som har varit,
Och tro på det som kommer.”
■ Text: Meri Yliportimo

Välkommen på avskedsfest

för Carita söndagen den 29 augusti som har temat Vår nästa.
Vi inleder med högmässa kl. 10 i Ekenäs kyrka och bjuder där
efter in till festlig kaffebjudning i församlingshemmet.
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FÖR 200 ÅR SEDAN

Hur gick det till?an?
d
Och vad hände se i Ekenäs

l. 18
en 13 juni k
Söndagen d
id. 33
kyrka. Se s

Kyrkan jämte 14 gårdar förstörs:

BRANDEN
I EKENÄS 1821
Ekenäs kyrka som den såg ut innan branden 1821. Litografi. Ur Vidar Lindqvists bildsamling.

Natten till den 14 juni 1821 utbröt en brand i borgaren Jacob Wulffs
gård i Ekenäs i närheten av Ekenäs kyrka. I rådstuvurättens protokoll
kan man läsa om vad som ägde rum i den Wulffska gården den 13 juni
1821. Jacob och Maria Wulff samt pigan Eva Stina Lindholm redogjorde
för tidpunkter när gäster besökte gården samt vad som annars hände
under kvällen och småtimmarna. Förutom normal matlagning till h usets
folk på kvällen skedde här också en del annat. När man läser protokollet
väcker det en viss förvåning att så många olika personer gästade
gården just den kvällen.
KVÄLLEN DEN 13 JUNI 1821
Skeppare Hamberg anländer efter
kl. 22 till den Wulffska gården där
han har nattkvarter. Herrskapet
Wulff har då redan lagt sig. Pigan
Eva Lindholm steker fisk åt
Hamberg ännu sent på kvällen, men
hon intygar att elden var släckt i
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spisen när hon lade sig att sova i
köket.
Klockan 1.00 anländer en annan
skeppare, Tennberg, till Wulffska gården. Han blir insläppt av fru Wulff.
Han stannar cirka en timme. Fru Wulff
stänger då porten efter honom. I protokollet nämns inte att fru Tennberg

skulle ha närvarit. Hon är sannolikt
någon annanstans i staden eftersom
herrskapet Tennberg, efter eget vittnesmål, har anlänt till staden 10–11 tiden
på kvällen. Det ter sig märkligt att skeppare Tennberg anländer 2–3 timmar
senare mitt i natten till det Wulffska
huset. Vad hade Tennberg för ärende
mitt i natten en onsdagskväll? Herr
Wulff intygar i rättegångsprotokollet
att hustrun låst dörren efter Tennberg
och att hon vid pass 2.30 varit i källaren
efter dricka. Att detta springande in
och ut i gården inte noteras som något
ovanligt i rådstuvurättens protokoll
förefaller märkligt. Detta föranleder
Gösta Sjöholm, som skrivit i tidningen
Västra Nyland (1981) om den förödande branden, att fundera om den
ödesdigra natten hade ”föregåtts av ett
visst festande och pokulerande” .

Till saken hör att ytterligare
en okänd man setts röra sig kring
Wulffska gården på natten. Om det
vittnar paret Tennberg. Den okända
mannen var klädd i en blå sourtout
kofta (enligt protokollet, kanske avses
surtout eller syrtut, någon form av
uniformsliknande rock, ett ytterklädesplagg). Han sågs urinera vid
Wulffska gården kring midnatt, varefter han steg över planket till gården.
Solen gick ned vid pass 21.30 den här
kvällen. Skymningen hade sänkt sig
i sommarnatten för några timmar.
Vad som sedan hände finns det
inga vittnesmål om. Alla somnade
väl småningom i Wulffska gården
medan brandvakterna gjorde sin sista
runda kring 4 tiden på morgonen och
konstaterade att allt var i sin ordning.
Den här morgonen gick solen upp
kring 2.45 så det hade sannolikt ljusnat rejält.
BRANDSKYDD OCH UTRUSTNING
Till saken hör att Wulffska gården
hade brandsinspekterats 9 maj 1821,
alltså drygt en månad före branden.
Då var allt i sin ordning.
Brandvärnsutrustningen i staden
var mycket anspråkslös och bestod av
ett kar av koppar med 60 meter slang,
fyra brandsegel, fyra läderämbar samt
två brandhakar.
Till brandvärnet hörde även brandvakter som patrullerade i staden.
Om brandvaktssystemet kan man
nämna att det hade införts redan 1763.
Borgmästaren i Ekenäs hade föreslagit år 1817 att man skulle avlöna
ordinarie, mera kunniga, brandvakter
för att skapa större säkerhet. Det konservativa borgerskapet motsatte sig
förslaget. Det betydde i praktiken att
brandvakternas insikter och förmåga
varierade stort.
Brandvakterna vandrade omkring
i staden från tio på kvällen till fyra
på morgonen. Dessa hade passerat
Wulffska gården och skolhuset vid
midnatt, alltså vid samma tidpunkt
som den okände mannen hade synts
vid huset. I förhöret frågas inte om
de sett några andra personer under
sin patrullering, bara om de sett eld.

Patrulleringen avslutades vid 3.30tiden på morgonen då allt var väl i
staden enligt brandvakternas egna
utsagor.
BRANDEN BRYTER UT
Elden upptäcktes av pedagogen Gustaf
Englund och inneboende änkan
Maria Ahlbeck som bodde i Ekenäs
enda skolhus i närheten av Wulffska
gården. De hade upptäckt att elden
var lös på gårdens kökstak. Gustaf
Englund rusade till Wulffska gården
och bultade på för att väcka husfolket.
Ungefär samtidigt hade även pigan
Eva Stina Lindholm vaknat. Skeppare
Hamberg nämns inte i protokollet.
Han förhördes aldrig fastän han var
inneboende hos paret Wulff.
Elden tog snabbt fart vid 4-tiden på
morgonen. Gnistor flög omkring i staden i den nordliga vinden och antände
också Ekenäs kyrkas tak som snart
stod i lågor. Elden spred sig sedan
snabbt söderut där många byggnader
förstördes.
Klockan i tornet slår sina sista
slag på morgonen kl. 6. Därefter kan
de bestörta Ekenäsborna se tornet
med klockor och ur rasa till marken.
Från kyrkan räddades endast några
få inventarier, den stora altaruppsättningen och en armatur i grönt glas
som nu hänger i taket i vapenhuset.
På denna tid hade Ekenäs 1200
invånare och staden förlorade sin
kyrka och skolhus samt 13 av sina
bästa gårdar från svenska tiden.
Bakslaget var större än stort.
Rådstuvurättens utslag i fallet
var friande. Paret Wulff och pigan
Lindholm fick under ed betyga att
elden inte startat på grund av deras
slarv.
EFTERSLÄCKNING
Till saken hör att mannen i den blåa
rocken aldrig efterlystes. Ingen vet
heller vem han var. Rätten ägnade
inte heller tid till att närmare utreda
”springet” i Wulffska gården den
ödesdigra natten. Cederlöf skriver
(1964) att ”påfallande är den ytlighet,
med vilken undersökningen gjordes”.
Man kan utan tvivel ge honom rätt.

Altaruppsättningen i barockstil kunde
räddas efter den förödande branden 1821.
Foto: Eva Tordera Nuño

Genom att läsa protokollen upptäcker
man många lösa trådändar som aldrig
nystades upp. Helhetsbilden av händelseförloppet blir diffus. Förhören
riktar sig bara till några få personer
och sammanställning av vittnesmålen
saknas.
Kanske var chocken så stor av allt
elände att krafterna inte räckte till
för närmare undersökningar. Kanske
någon visste något men valde att
hålla tyst. Olyckliga sammanträffanden ledde till den stora katastrofen.
Branden började i Wulffska gården,
men det är outrett vad som orsakade
branden. Var det så att husmor Wulff
eldat för mycket i spisen och ugnen
när hon skulle förse talkofolket med
mat? En sådan spekulation har också
funnits. I protokollen från rådstuvurätten nämns igen sådant. Tvärtom
ansåg herrskapet Wulff att dagen
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förlöpt helt vanligt. Pigan Eva Stina
Lindholm intygar detta, mat hade
lagats i normal ordning. Det enda som
avvikit var att pigan tillredde fisk åt
skeppare Hamberg på kvällen kring
10-tiden, vilket knappast krävde extra
mycket eldande.
Kanske gnistan kom utifrån p.g.a.
slarv av någon som inte hördes i
rätten. Vad visste Hamberg? Och
främlingen, vem var han? Fanns han?
Varför var han i Ekenäs? Var fanns
hans nattkvarter? Hade han besökt
någon av krogarna? Förvann han i
natten med båt? Eller var det en annan
person, välkänd i staden men som
ville förbli anonym. Staden var liten,
människorna nyfikna och sommarnatten var ljus. En främling i en mörk
rock är inte länge okänd. Vi lämnar
spekulationerna här och ser vidare.

Orgeln i Ekenäs kyrka anno 1844. Foto: Eva Tordera Nuño

Sakristians taklykta i smide och grönt glas räddades
också vid branden. Foto: Yvonne Lindström

LÅNG VÄG TILLBAKA
De närmaste söndagarna efter katastrofen hölls gudstjänsterna på torget
med rådhuset i bakgrunden. Därefter
flyttades gudstjänsterna till kommerserådinnan Lovisa Hultmans sal i
karaktärshuset på Ekenäs Ladugård.
Fördelningen av den humanitära hjälpen sköttes av kapellanen
E. J. Laurell som skrivit en vädjan i
Finlands Allmänna Tidning, vilken
resulterade i att medel inflöt från
alla städer i Finland. Många bidragsgivare ville vara anonyma och summorna var betydande. Denna insats
var helt avgörande för Ekenäsborna.

Ekenäs kyrka från 1842. Foto: Eva Tordera Nuño
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DEN ÅTERUPPBYGGDA KYRKAN
Genast efter branden påbörjades
planeringen av att restaurera kyrkan.
Genom ett kejserligt brev uppmanades samtliga församlingar att uppbära en kollekt till förmån för restaureringen av Ekenäs kyrka.
Charles Bassi utarbetade de
nya ritningarna. De gamla pelarna
togs bort. Tornet fick också en
annorlunda utformning. Taket
sänktes. Barock blev nyklassicism.
Vändningarna och turerna kring

restaureringen var många. År 1842
erbjöd sig hovrådet B. E .Inberg att
bekosta en ny orgel. Den byggdes av
orgelbyggareleven Anders Thulé som
erhöll kejserligt lov att bygga orglar
i Finland. Efter många besvär kring
frågan fullbordade Anders Thulé
orgeln som slutligt förärades kyrkan
1844. Detta arbete gav upphov till en
inhemsk orgeltillverkning.
År 1842, 21 år efter den ödesdigra
branden – togs Ekenäs kyrka åter i
bruk, ett modernt kyrkorum som rest
sig ur askan som fågeln Fenix, för att
tjäna församlingsbor och besökare.
Spiran var lägre än den förra men den
är fortfarande ett landmärke. Utan alla
församlingsbors och andra frivilligas
insats hade Ekenäs kyrka förblivit en
ruin. Nu blev det inte så. De årens
framåtanda och hopp, ger oss framåtanda och mod idag när vi innesluts av
kyrkans väggar och omdanade famn.
■ Text: Anders Lindström

Källor:
Johannes Cederlöf: Ekenäs stads historia del III.
1964.
Gösta Sjöholm artikel ”När Ekenäs brann” i
tidningen Västra Nyland, 1981.

INBJUDAN:

JUBILEUM

Välkommen

Foto: Anders Lindström

till festgudstjänst

Söndag 22 augusti kl. 12
i Bromarvs kyrka

Efterföljande festligt kyrkkaffe
i församlingshemmet.

BROMARVS KYRKA 40 år
DEN 23 AUGUSTI 1981 invigdes Bromarvs nya kyrka under
högtidliga former av dåvarande biskopen i Borgå stift, John
Vikström. Kyrkan var mer än fullsatt. På utebänkar kunde
man med ljudförstärkning följa med det som hände inne
i kyrkan, likaså i församlingshemmet via tv som direktsände invigningen. Den sammanlagda publikmängden
uppgick till ca 350 personer.
Bakgrunden till den högtidliga dagen var dramatisk
och kantad av katastrof och förlust. Natten mot den
3 februari 1979 brann Bromarvs dåvarande kyrka ner
till grunden. Den kyrkan hade byggts av byggmästaren
Anders Pimänen. Det var den första kyrkan han byggde
men senare blev han känd som en kunnig och produktiv
kyrkbyggare i den östra delen av Sveriges rike i Finland.
Bromarvs kyrka uppfördes på fyra månader – en kors
kyrka med spetsbågar. Den stod färdig 1753.

BRANDEN
Vid branden 1979 blev kyrkan fort
övertänd och brann frenetiskt och
bara några tiotal meter ifrån stod
klockstapeln som angreps både av slickande lågor och oerhörd hetta. Färgen
kokade på klockstapelns yttre väggar,
men genom att bespruta den med vatten under hela den katastrofala branden kunde den räddas till sist denna
ödesdigra vinternatt. Man kan bara
ana vilka påfrestande förhållanden som
rådde under släckningsarbetet.

NY KYRKA
Den stora katastrofen berörde inte bara Bromarvborna
utan hela bygden. Mitt i katastrofen beslöt kyrkofull
mäktige redan den 5 februari att åtgärder skulle vidtas
för att bygga en ny kyrka. Detta beslut blev vägledande
för det viktiga återuppbyggnadsarbete som vidtog.
Hela den processen var intensiv och gick snabbt. Ett
och halvt år senare stod den nya kyrkan färdig.
Detta är anledning till att vi kan fira ett 40 årsjubileum
av kyrkans tillblivelse. Mitt i byn står den, Bromarvs
kyrka, på en liten höjd mellan två vikar och vid en
landsväg, för att vara en tillflykt i glädje och sorg för
församlingsmedlemmar och gäster.
■ Text: Anders Lindström

Altartavlan av Kaarina Heikinheimo. Foto: Markus Andersson

Källa: Bo Wessman: Två kyrkor. Bromarfs kyrka och församling. 2008.
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HÖGMÄSSOR, GUDSTJÄNSTER & ANDAKTER
SÅ SNART RESTRIKTIONERNA LÄTTAT går vi in för att fira gudstjänst normalt enligt listan nedan. Till dess ordnar vi korta nattvardsmässor
på respektive datum, klockslag och ställe med begränsat antal deltagare och med förhandsanmälning till mässans förrättande präst,
som alltid nämns i veckoannonseringen i E-U och på vår webb.

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

Maj
16.5
Kl. 10
Kl. 10

Kl. 10
Kl. 12
Kl. 12

6 SÖ E. PÅSK - VÄNTAN PÅ DEN HELIGA ANDEN
De stupades dag
Videogudstjänst från Ekenäs kyrka
Ekenäs kyrka, nattvardsmässa med anmälning till
Anders Lindström 0400 527 488
Uppvaktning kl. 9 på nya begravningsplatsen
Tenala kyrka AND utomhus med uppvaktning vid de
stupades grav
Bromarvs kyrka AND utomhus med uppvaktning vid de
stupades grav
Snappertuna kyrka AND utomhus med uppvaktning vid
de stupades grav

20.6
Kl. 10 	
Kl. 10
Kl. 12 	
Kl. 14 	

4 SÖ E. PINGST - FÖRLORAD OCH ÅTERFUNNEN
Ekenäs kyrka. Konfirmation
Tenala Kyrka
Ekenäs Kyrka. Konfirmation
Ekenäs kyrka. Konfirmation

25.6 MIDSOMMARAFTONEN
Kl. 18 	 Bromarvs kyrka. MUA, allsång

23.5
Kl. 10
Kl. 10
Kl. 12 	
Kl. 14

PINGSTDAGEN - DEN HELIGE ANDES UTGJUTANDE
Ekenäs kyrka.
Videogudstjänst från Ekenäs kyrka
Ekenäs kyrka. Konfirmation
Videoandakt med pingsttema för barnfamiljer

26.6 MIDSOMMARDAGEN – JOHANNES DÖPARENS DAG
Kl. 12 Ramsdal lägergård. Frilufts-GDT (inomhus vid regn).
Lätt lunchservering. Buss avgår från Bromarvs kyrka
kl. 10.40 via församlingshemmet i Tenala kl. 11, via
församlingshemmet i Ekenäs 11.15 - retur.

30.5
Kl. 10
Kl. 12
Kl. 16
Kl. 18 	

TREENIGHETSSÖNDAGEN - DEN DOLDE GUDEN
Ekenäs kyrka
Bromarvs kyrka
Snappertuna kyrka. MUA
Tenala kyrka KVM

27.6
Kl. 10
Kl. 12
Kl. 18 	

Juni
6.6
Kl. 10
Kl. 12
Kl. 16

2 SÖ E. PINGST - FÖRGÄNGLIGA OCH OFÖRGÄNGLIGA SKATTER
Ekenäs kyrka.
Bromarvs kyrka
Skogby, Furuborg. MUA. Samarb. med Skogby UF

13.6 3 SÖ E. PINGST - KALLELSEN TILL GUDS RIKE
Kl. 10 	 Ekenäs kyrka. Konfirmation
Kl. 10 Museigården i Tenala. Frilufts-GDT (i kyrkan vid regn).
Tenala spelmanslag medverkar. Marthorna serverar
kyrkkaffe

22

Kl. 12 	 Ekenäs Kyrka. Konfirmation
Kl. 12 Snappertuna kyrka
Kl. 13.30 Teckenspråkig gudstjänst i trädgården vid
församlingshemmet (ingång nära pastorskansliet)
Kl. 14 	 Ekenäs kyrka. Konfirmation
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5 SÖ E. PINGST - VAR BARMHÄRTIGA
Ekenäs kyrka
Snappertuna kyrka
Tenala kyrka. KVM

Juli
4.7
Kl. 10 	
Kl. 12 	
Kl. 14 	

APOSTLADAGEN - I HERRENS TJÄNST
Ekenäs kyrka. Konfirmation
Ekenäs Kyrka. Konfirmation
Ekenäs kyrka. Konfirmation

11.7
Kl. 10
Kl. 12
Kl. 18 	

7 SÖ E. PINGST - KÄRLEKENS LAG
Ekenäs kyrka
Snappertuna kyrka
Tenala kyrka. KVM

18.7
KRISTI FÖRKLARINGSDAG - KRISTUS FÖRHÄRLIGAD
Kl. 10 Ekenäs kyrka
Kl. 12 Bromarvs kyrka
25.7
Kl. 10
Kl. 16
Kl. 18 	

9 SÖ E. PINGST - SANNING OCH SKEN
Ekenäs kyrka
Trollshofvda kapell. AND
Snappertuna kyrka. KVM

Augusti
1.8
Kl. 10 	
Kl, 12 	
Kl. 14 	

10 SÖ E. PINGST - TROFAST FÖRVALTNING AV GUDS GÅVOR
Ekenäs kyrka. Konfirmation
Ekenäs kyrka. Konfirmation
Snappertuna kyrka. Konfirmation

8.8
Kl. 10
Kl. 10 	
Kl. 12 	
Kl. 14 	

11 SÖ E. PINGST – KALLELSETIDER
Ekenäs kyrka. Musikgudstjänst. Radiering
Tenala kyrka. Konfirmation
Tenala kyrka. Konfirmation
Tenala kyrka. Konfirmation

15.8 12 SÖ E. PINGST – SJÄLVPRÖVNING
Kl. 10 Ekenäs kyrka.
Kl. 12 Bromarvs kyrka. GDT
Kl. 18 	 Tenala kyrka. KVM
Välsignelseandakter inför skolåret 15–16.8, se s. 28
22.8 13 SÖ E. PINGST - JESUS VÅR HELARE
Kl. 10 Ekenäs kyrka
Kl. 12. Bromarvs kyrka. Festmässa. Bromarvs kyrkas
40-årsjubileum. Kyrkkaffe i församlingshemmet,
se s. 21
Kl. 18 	 Snappertuna kyrka. KVM
29.8 14 SÖ E. PINGST – VÅR NÄSTA
Kl. 10 Ekenäs kyrka. Avskedsfest för Carita Englund, se sid. 17
Kl. 16 Tenala kyrka. MUA

Dop fes t

i Ekenäs kyrka
söndagen den 22
augusti för alla so
m
döpts i församlinge
n under år 2020.
Varje dopfamilj får
en personlig
inbjudan per brev
med info
om anmälningssät
t,
program
m.m.

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

September

 DU KAN FYLLA I ett elektroniskt anonymt förböns
formulär på Ekenäsnejdens svenska församlings
webbplats. Förbönsämnena bärs fram anonymt
i söndagens högmässa.

5.9
Kl. 10
Kl. 10
Kl. 12

 DU KAN PERSONLIGEN ta kontakt med någon
anställd (se kontaktuppgifter på s. 35) gällande
förbön eller vända dig direkt till förbönsgruppen
i Ekenäs (monica.cleve@evl.fi).

15 SÖ E. PINGST – TACKSAMHET
Ekenäs kyrka
Tenala kyrka. GDT
Bromarvs kyrka

FÖRÄNDRINGAR KAN FÖREKOMMA.
Följ med veckoannonseringen i tidningen Etelä-Uusimaa och på webbplatsen
ekenasnejdensforsamling.fi
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SOMMARMUSIK I EKENÄSNEJDEN
Konserter och musiktillställningarna förverkligas i enlighet med aktuella coronarestriktioner på respektive datum.
Förändringar kan förekomma. Följ vår veckoannonsering i tidningen Etelä-Uusimaa.

Ekenäs kyrka

Snappertuna kyrka

On 23.6 kl. 19 Musik i sommarkvällen
Six Notes

Sö 30.5 kl. 16 Musikandakt

Fritt inträde

Fr 2.7 kl. 19

”En stund på jorden”
Johanna Grüssner, sång och piano
Markus Helander, slagverk
Jochum Juslin, gitarr

Skogby, Furuborg
Sö 6.6 kl. 16

Musikandakt
I samarb. med Skogby UF

Programblad 15€ (se nästa sida)

On 7.7 kl. 19

Kyrkokonsert
MWI:s och VNF:s sommarmusikkurs 2021
Programblad 10/5€

Lö 10.7 kl. 12 Lunchkonsert - Schjerfbeck-sällskapet i
Ekenäs
Sö 8.8 kl. 10

Lunchmusik i Ekenäs kyrka
EKENÄS KYRKA
On 30.6 kl. 12.30

Ove och Antonia Molander

Fritt inträde (Se nästa sida)

On 7.7 kl. 12.30

Hanna Noro / Sofia Lindroos

Musikgudstjänst, radiering

On 14.7 kl. 12.30

Suvi Gräsbeck (prel.)

On 21.7 kl. 12.30

Samuel Eriksson

On 29.9 kl. 18 Konsert
Georg Kallweit, kapellmästare
Tapiola Sinfonietta
Biljetter inkl. programblad: 29/23/12€
(även från lippupiste.fi)

Tenala kyrka
Lö 31.7 kl. 14 Ambient Arkipelag
Matinékonsert
Fritt inträde

Sö 29.8 kl. 16 Musikandakt

On 28.7 kl. 12.30 Pia Nygård

Eftermiddagsmusik i Bromarvs kyrka
BROMARV KYRKA
Fr 2.7 kl. 16

Ove och Antonia Molander

Fr 9.7 kl. 16

Suvi Gräsbeck (prel.)

Fr 16.7 kl. 16

Pia Nygård

Fr 23.7 kl. 16 Samuel Eriksson

Bromarvs kyrka
Fr 25.6 kl. 18 Midsommaraftonens allsångsstund
Lö 3.7 kl. 19

”En stund på jorden”
Johanna Grüssner, sång och piano
Markus Helander, slagverk
Jochum Juslin, gitarr
Programblad 15€ (se nästa sida)

Sö 4.7 kl. 18

Kammarmusikkonsert
MWI:s och VNF:s sommarmusikkurs 2021
Programblad 10/5€

Sö 1.8 kl. 15

Konsert till minne av La Vonne Gräsbeck
Fritt inträde
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Fr 30.7 kl. 16 JAMM

EKENÄS KYRKOKÖR startar sina övningar
on 1.9 kl. 13-15 i Ekenäs församlingshem.

SNAPPERTUNAKÖREN startar sina

övningar to 2.9 kl. 18-20 i Snappertuna
församlingshem.

TENALA KYRKOKÖR startar sina övningar
ti 7.9 kl. 19 i Tenala församlingshem.

SÅNGSTUNDER

ALLSÅNG MED ANDLIGA SÅNGER ur

En stund på jorden
En konsert om tröst, hopp och kärlek
Fredag 2 juli kl. 19 Ekenäs kyrka
Lördag 3 juli kl. 19 Bromarv kyrka
De har väntat länge på att få genomföra sin finlandssvenska kyrkoturné och den åländska trion är nu mer än redo. Konsertens tema
bestämdes långt innan pandemin bröt ut, och repertoaren kommer
inte att ändras.
”De här texterna har större betydelse nu än någonsin. Vi kan alla relatera till dem.” säger Johanna Grüssner som är både sångerska och
pianist i trion. Musiken är ett noggrant urval ur den svenska sångskatten med Lisa Nilsson, Ted Gärdestad, Laleh och Sofia Karlsson.
Foto: Marcus Boman

KÖRER

Johanna Grüssner, sång och piano
Markus Helander, slagverk
Jochum Juslin, gitarr

psalmbokstillägget och Sionsharpan första
torsdagen i månaden kl. 13-14 i Ekenäs
församlingshem. Start 2.9.

Läs mer info på www.johannagrussner.com
eller Facebook: En stund på jorden

ALLSÅNG MED ANDLIGA SÅNGER tis-

Konserterna arrangeras i samarbete med
Ekenäsnejdens svenska församling.

Programblad 15€

dagar kl. 18.30 - 19 i Tenala församlingshem
(fram till allhelgona). Start 7.9.

Sommaren 2021 återvänder

AMBIENT ARKIPELAG!
Sommarens matinékonsert
med elektronisk ambientmusik
infaller lördag 31.7 kl. 14
i Tenala Kyrka.
Alla åldrar välkomna!

FIRANDET AV
HELENE SCHJERFBECKS
FÖDELSEDAG
Lördag 10.7. kl. 12-15
Dagen inleds med en lunchkonsert i Ekenäs kyrka
kl. 12. Därefter ordnas konstverkstäder för alla
åldrar i kyrkparken kl. 13-15.
Fritt inträde. (Rätt till ändringar förbehålles).
Evenemanget är ett samarbete mellan Ekenäsnejdens
svenska församling, Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs,
Ekenäs konstförening och Raseborgs stad.
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ef tisbarn fram emot med sommaren

På bilden ses Gustaf, Rufus, Emi
l, Elis och Walter. Liggande: Dom
inic och Pontus.
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Slippa skolan! Och
göra lite dittan och
dattan.
Pontus

Jag vill fiska och
bada. Fara till
sommarstugan
och åka båt.
Emil

Jag vill simma. Åka båt
och fiska. Och fara ut med
segelbåten.
Gustaf

en.
Jag vill fara till skär h fixa
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u
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Simma, ba
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–
på holmen
ra när man kommer
sånt man behöver gö
ef ter vintern.     Rufus

Jag vill simma. Och ig!
ha vattenkr
Dominic

Jag vill
sommar fara till
stuga
simma d n och
är.
Elis
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3. Fota sandslotte
enssvenskaförsam
tagga #ekenäsnejd
på Instagram och
1
#mittsandslott202
lottar vi ut ett pris.
en bild senast 15.8
at
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Bland alla

SIFFES
SOMMARSKOJ
i Ekenäs kyrka under
sommarlovet 7.6-15.8

Kom och bekanta dig med Siffe Kyrkråtta
och hans tankar om att vara glad, arg,
ledsen, trött och full av kärlek – känslor
som det är helt ok att ha!

……………………
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HEJ PÅ DIG!

Kanske du kan ha tävling med en kompis
eller ett syskon. Vem lyckas blåsa flest
bubblor? Vems bubblor flyger längst?
Eller vem blåser den största såpbubblan?
Njut av sommarlovet!
Daniela

Har du någon gång gjort egna såp
bubblor? Det är enkelt och det mesta av
det du behöver har du säkert hemma.
Till såpbubbelblandningen behöver du:





0,5 dl diskmedel
1 dl vatten
1 tsk florsocker (strösocker går också)
en burk med lock (eller en skål)

Blanda ihop ingredienserna i en skål eller
i en burk med lock så är de enklare att
spara.
Du behöver också något att blåsa bubb
lorna genom. Till det behöver du:



en bit järntråd
ett sugrör

Eller
 en tom sytrådsrulle

Jag böjde en bit järntråd som en ögla.
För att den skulle vara lättare att hålla
i stack jag in järntrådsändarna i ett
sugrör som fick bli handtag. Sen var
det bara att doppa öglan i såpbubbelblandningen och blåsa!
Det går också enkelt att använda en
gammal sytrådsrulle med hål i. Doppa
rullen i såpbubbelblandningen och
blås försiktigt i hålet på ena endan av
trådrullen.

MITT ÄLDSTA ”FADDERBARN” är fak-

JAG ÄR FADDER
– och tacksam över det

Det finns inget ”rätt” sätt att vara fadder.
Jag är fadder till 3 personer, och relationerna
till dem ser olika ut.

tiskt äldre än jag själv. Vi var båda
vuxna när vi lärde känna varandra,
och när hon skulle bli döpt frågade
hon om jag vill bli fadder till henne. Idag är vi nästan kollegor, och
jag har många gånger förundrats
över hur saker och ting kunde falla
på plats på ett sådant sätt.
MITT NÄSTA FADDERBARN bor relativt
nära, och vi träffar honom och
hans familj regelbundet. Han är
nästan jämngammal med min egen
dotter, och de är kompisar. Han
känns nästan som ett ”extra” barn.
Han är nu i den åldern att fantasin
är enorm, och ibland får jag följa
med in i hans fantasivärld.
MITT TREDJE FADDERBARN bor
flera hundra kilometer bort, och
träffarna blir därför mera sällan.
Vi håller ändå kontakt, upp
märksammar födelse- och dopdagar och stöder på de sätt vi kan,
även på distans. Alla tre har de sina
speciella platser i mitt hjärta. De
finns med i mina tankar, oftare än
vi kan träffas, och i mina böner.

Vilken rikedom att få se dem alla
växa och utvecklas!
NÄR JAG VÄNTADE VÅRT BARN snur-

rade tankarna mycket, som de ju
ofta gör hos blivande föräldrar,
och en av mina bästa vänner var
ett stort stöd under graviditeten.
Vilken glädje när sedan hon och
hennes man tackade ja till att vara
faddrar åt vår dotter! I dem har vår
dotter trygga vuxna som både hon
och vi föräldrar kan lita på. Att veta
att det finns någon annan som ber
och finns där, och som också vill ge
vårt barn det bästa som finns, som
också vill visa på Guds omsorg,
det är stort. Det är tryggt. Det är
fadderskap.
FÖRSTA SÖNDAGEN I JUNI FIRAS

fadderdagen. Då finns mina fadderbarn alldeles särskilt med i
mina tankar och böner. Umgänget
är fortfarande begränsat, men visst
kan jag finnas till för mina fadderbarn i alla fall, på många olika sätt!
■ Text: Camilla Österberg

…………………
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BARN & FAMILJ
DAGKLUBBAR för barn i åldern
2½-5 år (födda 2016-2019) på måndagar och/eller torsdagar kl. 9-12 i
Ekenäs klubbutrymme och ute vid
sandlådan. Vi leker, sjunger, pysslar
och bekantar oss med olika bibelberättelser på barnens villkor. Anmälan till
höstens dagklubbar sker elektroniskt
via en länk på församlingens webbplats. För mera information ta kontakt
med Iselin!
Dagklubben startar v. 35.
Välkommen med!
SOMMARFAMILJECAFÉERNA
hålls utomhus och riktar sig till alla
familjer med barn under skolåldern.
De är öppna enligt följande:





KONTAKTPERSONER :

Tisdag 8.6 kl. 9.30-11.30 i Klättrix
lekpark i Tenala
Onsdag 2.6, 9.6 och 16.6 kl. 9.3011.30 vid sandlådan utanför Ekenäs
klubbutrymme
Fredag 4.6 kl. 9.30-11.30 utanför
Snappertuna prästgård
OBS! Ta med egen picknickfilt
att sitta på.

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

SKOLBARN
KLUBBAR
Klubbarna för barn i skolåldern startar igen vecka 35.
Info om tider och platser meddelas på vår webbplats.

VÄLSIGNELSE INFÖR SKOLÅRET
Inför nästa skolår få vi be om Guds beskydd för alla
stora och små skolbarn.
Välkomna till en uteträff med lekfullt program för hela
familjen och välsignelsestund inomhus. De som fyller
7 i år får en egen Bibel. Mera info finns på vår webbplats
i augusti.

Tenala 15.8 kl. 15

Snappertuna 15.8 kl. 15

Bromarv 15.8 kl. 17

Ekenäs 15.8 kl. 17

Österby 16.8 kl. 18

EFTIS
I eftermiddagshemmet i Österby erbjuder vi eftermiddagsverksamhet för barn i årskurs 1 och 2. Vi har 20
platser. Eftermiddagshemmet är öppet varje vardag
efter skoldagens slut.
I vår trygga och hemlika miljö har barnen möjlighet
till lek, såväl inomhus som utomhus på vår stora trevliga
gård. Det finns även möjlighet att pyssla i pysselrummet, lyssna på högläsning eller bara vila. Barnen har
även möjlighet att delta i ledd verksamhet.
På Eftis finns möjlighet till läxläsning och varje
dag serveras ett bra mellanmål. Vi följer kyrkoåret och
uppmärksammar större kristna högtider. Hör dig för om
lediga platser till Daniela Lindgren, ledare för eftermiddagshemmet.

Familjeläger
på Ramsdal 5-8 juli med temat

EFTIS:

Daniela Lindgren
0400-291 334
daniela.lindgren@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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”Kärlekens fem språk för barn”
Kom med och upptäck ditt/dina barns, din partners och ditt eget
kärleksspråk på ett familjärt, lekfullt och kreativt sätt! Bli bättre på
att visa och ta emot kärlek, både när det gäller familjerelationer och
Gud!
Som resurspersoner till parallellprogrammet för vuxna kommer vi
att ha Vivian och Boris Salo (Jakobstad) som har mer än 25 års arbetserfarenhet gällande relationer och parförhållanden och tillsammans
har de bl.a. hållit över 50 äktenskapskurser runtom i Finland.
Familjelägret riktar sig i första hand till familjer med barn under

skolåldern men äldre syskon är också välkomna med på lägret.
Lägret börjar kl. 17 med middag på måndagskvällen och avslutas
på torsdagen kl. 13. Vi leker ute och i sandlådan, simmar, pysslar,
sjunger, äter gott och har trevligt tillsammans med andra barnfamiljer.
Övernattningen sker familjevis i 2–4 personers rum.

Anmälningslänken på församlingens webbplats är öppen 1.5-15.6.
PRIS: 50€/vuxen och 26€/barn.
Barn under ett år deltar gratis!
Vid ev. frågor ta kontakt med Iselin.

Konstverkstäder för små & stora på

HELENE SCHJERFBECKS FÖDELSEDAG
Lördag 10.7. kl. 12-15
Dagen inleds med en lunchkonsert i Ekenäs kyrka kl. 12. Därefter
ordnas konstverkstäder för alla åldrar i kyrkparken kl. 13-15.
Fritt inträde. (Rätt till ändringar förbehålles).
Evenemanget är ett samarbete mellan Ekenäsnejdens
svenska församling, Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs, Ekenäs
konstförening och Raseborgs stad.

ÅRETS FADDERDAG
FIRAS DEN 6 JUNI
Läs om en fadders funderingar
på sidan 27.
Vill du läsa på om fadderskap kan du
besöka webbplatsen https://evl.fi/
fadder/fadderdag-varje-dag

KONFIRMATIONER 2021
Vinterskriftskolan:
Konfirmation i
Ekenäs kyrka 23.5 kl. 12
Lägerskriftskola I:
Konfirmation i
Ekenäs kyrka 13.6.2021
kl. 10, 12 och 14
Lägerskriftskola II:
Konfirmation i
Ekenäs kyrka 20.6.2021
kl. 10, 12 och 14
Lägerskriftskola III:
Konfirmation i
Ekenäs kyrka 4.7.2021
kl. 10, 12 och 14
Lägerskriftskola IV:
Konfirmation i
Ekenäs kyrka 1.8.2021
kl. 10 och 12
Snappertuna kyrka 1.8.2021
kl. 14
Lägerskriftskola V:
Konfirmation i
Tenala kyrka 8.8.2021
kl. 10, 12 och 14

MITT I LIVET 2 • 2021
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Diakoniarbetet sommar 2021
DIAKONIRESURSEN

DAGTRÄFF FÖR DAGLEDIGA
i juni, augusti och september
EKENÄS
Dagträff med promenad, diskussion och kaffe
utomhus vid Ekenäs församlingshem
Tredje onsdagen i månaden kl. 12
den 16.6, 18.8 och 15.9

En grupp för dig som är med eller vill vara
med i församlingens besökstjänst
Kontaktperson: Ritva Mieronkoski
tfn 040-839 6733

SNAPPERTUNA

DIAKONI I
EKENÄSNE JDEN
KONTAKT & ADRESS:
Larssonsv. 1
10600 Ekenäs

DIAKONIPERSONAL
Ritva Mieronkoski
Tfn 044 755 3604
ritva.mieronkoski@evl.fi
Carola Lupander
Tfn 040 839 6733
carola.lupander@evl.fi

Dagträff med promenad, diskussion och kaffe
utomhus vid Snappertuna församlingshem
Andra torsdagen i månaden kl. 13.30
den 10.6, 12.8 och 9.9
TENALA
Dagträff med diskussion och kaffe utomhus
vid Tenala församlingshem
Tredje onsdagen i månaden kl. 14
den 16.6, 18.8 och 15.9

DIAKONIHJÄLP

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

FI 17 5549 6610 0002 87

BROMARV
Dagträff med diskussion och kaffe utomhus
vid Bromarvs församlingshem
Första onsdagen i månaden kl. 13.30
den 2.6, 4.8 och 1.9

Mottagare: Raseborgs kyrkliga samfällighet

Meddelande: Diakonihjälp i Ekenäsnejden
(Viktigt för att medlen skall nå rätt församling!)
Insamlingstillstånd: RA/2020/1632

Utfärd till Ramsdals lägergård
FAMILJER ÅDGIVNINGSCENTR ALEN
R ASEBORG
www.raseborgfrgc.fi

TIDSBESTÄLLNINGAR:

ti och to kl. 9–10
on kl. 13–14
Tel.: (019) 238 281
E-post: raseborgfrgc@evl.fi

BESÖKSADRESS:

Orkdalsvägen 6, bost. 2
10420 Skuru
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Onsdag 11.8

AVFÄRD från Bromarvs kyrka kl. 12, via Tenala kyrka kl. 12.20 och Ekenäs församlingshem
kl. 12.40. Hemfärd kl. 16. Den som behöver skjuts till bussen kan meddela om det i samband
med anmälningen.
PRIS: 10€ för kaffe med tilltugg och busstransport.
PÅ PROGRAMMET: Kaffe, allsång och andakt. Utöver det umgås vi och njuter av naturen
tillsammans med Wille Westerholm, Carola Lupander och Ritva Mieronkoski
ANMÄLAN: senast 5.8 till pastorskansliet i Ekenäs, tfn 019-2411060 vardagar kl. 9-13.

DIAKONIKRETSAR & ÖVRIGA KRETSAR

MATBANKEN

EKENÄS

i Ekenäsnejdens svenska
församling

DIAKONI- OCH MISSIONSKRETSEN i församlingshemmet
måndagar kl. 13. Kontaktperson: Meri Yliportimo 044 755 3601.
Start 6.9.
KENYA-MISSIONSKRETSEN i församlingshemmet varannan
måndag kl. 15-17. Kontaktperson: Ing-Maj Wikström
tfn 0400-240 9772. Start 6.9.
FÖRSAMLINGENS FÖRBÖNSGRUPP samlas varannan torsdag
kl. 10: 20.5, 3.6, 17.6, 12.8, 26.8, 9.9 och 23.9 (alltid jämna
veckor) för att be för olika förbönsämnen. Är det något
du vill att vi ber för så ta gärna kontakt eller skriv ner ditt
böneämne och lämna in det på pastorskansliet i Ekenäs.
Märk kuvertet med ”förbönsgruppen”. Du kan också skicka
e-post till e kenasnejdens.forsamling@evl.fi eller lämna ditt
förbönsämne på vår webbsida.
Vi behandlar böneämnena konfidentiellt.
Kontaktperson: Monica Cleve tfn 044-755 3627
SOLKRANSEN – handarbetsgrupp för kvinnor i Kulan
(ungdomsutrymmet under pastorskansliet) udda veckors
tisdagar kl. 17.30-19.
Kontaktperson: Carola Lupander tfn 040-839 6733. Start 14.9.
KVINNOGRUPPEN-KVINNOKRAFT
En öppen grupp för kvinnor som vill dela livet med varandra.
En skön kväll med en bit mat (5€), en inbjuden gäst och härlig
samvaro.
Följande kvällar kl. 18-20:
13.10 samlas vi i Karis, Stora prästgården
16.11 samlas vi i Ekenäs församlingshem, Cafeterian.
Anmälan senast torsdag veckan före till Birgitta Udd,
tfn 040-567 580 eller birgitta.udd@evl.fi.
Den 17–18.9 möts vi till Kvinnoweekend på Lärkkulla.
Se info om anmälning och program på sid. 33.
Arr. Ekenäsnejdens svenska församling och Karis-Pojo svenska
församling.

TENALA
MISSIONSKRETSEN i församlingshemmets nedre våning
varannan tisdag kl. 13-15. Vi dricker kaffe, den som vill kan
handarbeta. Vi tar del av information från de missionsfält
församlingen stöder, högläser och diskuterar. Kontaktperson:
Ritva Mieronkoski tfn 044-755 3604. Start 7.9.
BÖNEKRETSEN i församlingshemmet nedre våningen (ingång
via diakonikansliet) en onsdag per månad kl. 16-17.30. Vi
samlas för att sjunga, läsa bibeln och be för olika böneämnen.
Sommarens datum är 11.8 och 8.9. 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 044-755 3601 eller e-post:
meri.yliportimo@evl.fi. Du får vara anonym om du vill men vi
som ber har också tystnadsplikt!

Matbanken ger kostnadsfri mathjälp till hushåll som har en tillfällig
eller längre tids svår ekonomisk situation. Matbanken är en del av
diakonins helhetsmässiga hjälpinsats. Matbanken är en frivillig
verksamhet.
Ekenäs Matbanken är ett samarbetsprojekt mellan Ekenäsnejdens
svenska församling, Raaseporin suomalainen seurakunta, Missionskyrkan och lokala livsmedelsaffärer.
Matbanken verkar i en affärsfastighet på Björknäsgatan 29-31.
Tenala-Bromarv Matbanken är ett samarbete mellan Ekenäs
nejdens svenska församling, Sale, Villa Smakhus och Bjärnå
K-Supermarket. Matbanken verkar i församlingshemmet i Tenala,
Sockenvägen 13.
Vem kan få hjälp av Matbanken? Matbanken ger hjälp främst till
dem som av olika anledning har tillfällig eller längre tids ekonomisk
kris. Den är ett komplement till samhällets och kyrkans andra stödformer. Matbanken hjälper dem som bor på Ekenäsområdet.
Gör så här: Känner du att Matbankens hjälp skulle kunna vara ett
stöd för dig kontaktar du någon av våra diakoniarbetare per telefon
eller kontaktar din egen pastor om det gäller någon av friförsamlingarna. Efter en ekonomisk genomgång kan du få en biljett för att
hämta en matkasse vid nästa utdelning. Ditt besök är konfidentiellt
och frivilligarbetarna som arbetar med utdelningen har alla skrivit
på ett tystnadspliktsavtal.
Kontaktpersoner är
 Carola Lupander, tfn 040 839 6733
 Ritva Mieronkoski, tfn 044 755 3604
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”.
Vill du göra en personlig insats kontaktar du diakonin på
tfn 040-572 9510.

Förändring i Matbankens verksamhet!
Från september 2020 är matutdelningen i Matbanken behovs
prövad. Orsaken är att mängden mat har minskat. Efter
förändringen gäller matutdelningen endast i Ekenäsnejden
bosatta personer.
För att anhålla om rätt att komma till Matbanken ska du ta
kontakt med församlingens diakonissa/diakon eller pastor som
utreder ditt behov av hjälp.
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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.

Många bor ännu i eländiga hus.
En stor hund hör till.

Efterlängtade
leveranser kanske
snart på väg
BISTÅNDSTRANSPORTERNA till Lettland och Litauen har legat nere sedan

mitten av januari. Nu hoppas vi på att komma i gång igen till sommaren.
Restriktionerna har varit stränga i båda länderna, mycket har varit stängt i
månader. Arbetslösheten som sedan tidigare var hög har ökat. De som redan
haft det dåligt ställt har det nu ännu sämre. Eftersom skolorna har varit stängda
har skolmåltiden fallit bort. Istället har familjerna fått en kasse med olja, mjöl,
ägg och litet annat men det har varit snålt tilltaget. Våra kontakter där nere
bara väntar på att vi skall meddela när vi kommer.
VÅRA LAGER ÄR VÄLFYLLDA, det har kommit in donationer hela tiden men det
ryms mera. Tack till alla goda givare och tack till alla som handlar hos oss! Ni
gör vardagen lite lättare för många familjer i de över tio städer och byar dit
biståndet förs.
UNDER SOMMAREN SAMLAR vi igen skolväskor och skolmaterial. I de flesta
kommuner måste familjerna betala för skolmaterialet. Du kanske har en skolväska hemma som inte används mera, den tar vi gärna hand om. Vill du hämta
enbart skolmaterial går det också bra. Du kan hämta in ditt bidrag till Fynda
under öppethållningstider.
TREVLIG SOMMAR OCH HOPPAS VI SES PÅ FYNDA! Du k
 anske hittar något du
aldrig visste att du behövde!

En av de stora familjer som
Fynda kan hjälpa, vår bil är
fylld med bistånd.

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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INSAMLING AV SKOLMATERIAL
Inför skolstarten stöds barn i Lettland
och Litauen med ryggsäckar och
skolmaterial.
Vi samlar in





Utdelningstillfälle i ett socialcenter.



Skolväskor/ryggsäckar
Penaler + pennor, gummin, penn
vässare, linjaler och annat som är
trevligt att ha i penalen
Rutiga häften
Annat som kan passa i en skolväska

MÖTESPLATSER FÖR VUXNA
Välkommen till en grupp med enbart karlar!

KARLAGRUPPEN
FIRAR EN SOMMARDAG

på Ramsdal lägergård torsdag 3.6 med start kl. 14 och avslutning kl. 20.
Programmet består av samvaro, bastu, fiske (egna fiskegrejer med)
och grillmat. Det är viktigt att anmäla sig i förväg till Wille
(0400-640 786), senast 26.5.
Vi träffas kl. 14 på Ramsdal och vi försöker samåka.
Meddela gärna om du har plats i din bil.
Förutom att komma ihåg anmälan behöver du ta med:





Hur gick det till?
Och vad hände sedan?
Söndagen den 13 juni kl. 18 i Ekenäs kyrka.
Anders Lindström och Wille Westerholm tar oss
med på en tidsresa till tiden strax före den stora
branden i Ekenäs för 200 år sedan och till tiden
efteråt.
Fritt inträde. Om coronarestriktionerna begränsar
gruppstorleken tar vi hänsyn till det.

möjliga fiskegrejer
handduk och sittunderlag (till bastu)
10 euro i kontant för maten
lämpliga kläder

FÖLJANDE GÅNG träffas karlagruppen i augusti.
Då försöker vi oss på bågskytte i Västerby skyttehall. Datum och
klockslag meddelas senare på vår webbplats.

VANDR A SJÄLV
eller
”SPONSR A
EN PILGRIM”!
Fredag 28 maj

Kvinnokraft
Kvinnoweekend på Lärkkulla stiftsgård

17–18.9.2021

Tillsammans och i workshops funderar vi på Kvinnokraftens
utmaningar. Gästföreläsare Sofia Torvalds och Heidi
Juslin-Sandin. Unna dig ett dygns avkoppling tillsammans
med andra kvinnor för att dela tankar och erfarenheter!

Kom med och pilgrimsvandra 20 km!
Start: S:t Lars kyrka i Bjärnå är öppen för en stilla stund
och ljuständning kl. 8.30-9. Avgångsbön kl. 9.
Mål: Tenala kyrka där vi firar en kort pilgrimsmässa med
möjlighet till nattvard.
Efter mässan delar vi gemenskapsmåltid vid församlingshemmet med valfri gåvosumma för Gemensamt Ansvar.
Gemensam transport tillbaka till Bjärnå kl. 15.30.
Anmäl ditt deltagande i vandringen till pastorskansliet i
Ekenäs 019- 241 1060 senast 24.5. 2021.
Både privatpersoner och företag kan sponsorera med
en valfri inbetalning till insamlingen Gemensamt Ansvar.
Meddela gärna om er sponsorering till pastorskansliet
eller direkt till en pilgrim som ni känner.
MOBILEPAY-BETALNING: 51197
BANKBETALNING: 305077
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola Bank FI14 5000 0120 2362 28

Sista anmälningsdag är den 27.8 via Lärkkullas webbplats
https://www.larkkulla.net/sve/news/kvinnokraft
Närmare info om program, kostnader och annat hittar du
på församlingens webbplats
https://www.ekenasnejdensforsamling.fi/vuxna/weekender
Arrangörer: Karis-Pojo svenska församling, Ekenäsnejdens svenska
församling och Lärkkulla-stiftelsen

Mottagare: Kyrktjänst / Insamlingen Gemensamt Ansvar
Nätbetalningsblankett finns på webbsidan:
http://gemensamtansvar.fi/ekenasnejden
Insamlingstillstånd RA/2020/639, i kraft fr.o.m. 1.9.2020 tills vidare,
Finland utom Åland, beviljat av Polisstyrelsen 25.5.2020.
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FÖRSAMLINGEN MEDDELAR

Dop, vigslar och jordfästningar

mitt i livet meddelar på denna plats om
döpta, 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 världs
vida kristna familjen. Vi gläds med dem som
funnit kärleken. Vi tar avsked av och minns dem
som gått vidare.
Uppgifterna har registrerats under tiden
12 januari – 21 april.

VIGDA
Markus Sebastian Taube
och Tiia Lilli Maria Olli
Marie Therese Grandell
och Rico Robert Victor Selenius

DÖPTA
Nadja Nova Viola Jern
Isabelle Viola Wass
Ellen Liv Valdine Ehrstedt
Cecilia Mireya Hämelin
Sander Elliot Ferdinand Gillberg
Alwa Birgit Sofia Westerlund
Sigrid Sofia Dahlström
Chanel Jenny Viktoria Arvida Österberg
Anton Noel Alexander Fagerström
Melvin Johan Ossian Sundström
Elwin Åke Vilho Ekebom
Samuel Sebastian Vilja
Dewin Carl Alfons Friman
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14.1.2021
21.2.2021

dopdag
10.1.2021
23.1.2021
23.1.2021
30.1.2021
7.2.2021
14.2.2021
20.2.2021
20.2.2021
6.3.2021
6.3.2021
14.3.2021
14.3.2021
21.3.2021

DÖDA

dödsdag

Göta Adele Cecilia Westerlund
Emil Rainer Kjellin
Ove Gunnar Flinck
Anja Helena Österlund
Nils Gustaf Malmberg
Eva Carita Susanne Lundqvist
Göran Johannes Nyman
Lars Niklas Thure af Björksten
Marica Helena Rönnblad
Nils Olof Gunnar Roth
Kristina Gunilla Welander
Ole Rafael Valdemar Westerlund
Ulla Eila Maria Laasonen
Saga Helena Pihlström
Dagny Eva Alexandra Fagerström
Aimo Leo Vilhelm Wirtanen
Maj Elisabeth Grönroos
Stig Arvid Miettinen
Doris Ann-Louise Lemberg
Ingjald Valdemar Bredenberg
Göran August Sveholm
Carl Peter Christian Hampf
Estrid Eva Elisabet Lignell
Kristina Adrianne Wikström
Majlis Marita Irene Lind
Håkan Henry Lindholm
Tage Bertel Dahlström
Ann-Mari Vivan Margareta Adolfsson
Gretel Elisabet Frisk
Karl-Gustav Collin
Elisabeth Mathilda Prykäri
John Börje Rosenqvist
Heli Tuulikki Dahlström
Tage Henrik Valdemar Rehnström
Märta Solveig Teir

1.1.2021
8.1.2021
12.1.2021
12.1.2021
14.1.2021
18.1.2021
18.1.2021
20.1.2021
20.1.2021
22.1.2021
26.1.2021
29.1.2021
5.2.2021
7.2.2021
9.2.2021
10.2.2021
11.2.2021
12.2.2021
13.2.2021
16.2.2021
21.2.2021
23.2.2021
1.3.2021
2.3.2021
5.3.2021
13.3.2021
16.3.2021
17.3.2021
17.3.2021
1.4.2021
5.4.2021
6.4.2021
9.4.2021
9.4.2021
10.4.2021

KONTAKTUPPGIFTER
EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING
www.ekenasnejdensforsamling.fi

Pastorskansliet Ekenäs
helgfria vardagar kl. 9-13 019-241 1060
Larssonsv. 1, 10600 Ekenäs
ekenasnejdens.forsamling@evl.fi

Betjäningspunkten Tenala
stängt under sommaren juni–augusti
019-241 1060 (pastorskansliet i Ekenäs)
Sockenv. 13, 10520 Tenala

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

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

KAPLAN Monica Cleve
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
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
Carita Siltanen (chef för begravn.väsendet)
Charlotta Laukkanen (trädgårdsmästare)
Ramsdals lägergård
Nina Asén-Nyman (värdinna)
Österby församlingshem

UNGDOMSARBETSLEDARE
Camilla Österberg
044-755 3603
camilla.osterberg@evl.fi
LEDARE FÖR
BARNVERKSAMHETEN
Iselin Nylund
044-755 3611
iselin.nylund@evl.fi
LEDARE FÖR EFTIS
Daniela Lindgren
0400-291 334
daniela.lindgren@evl.fi
INFORMATÖR
Yvonne Lindström
044-508 1527
yvonne.lindstrom@evl.fi

FÖRSAMLINGSSEKRETERARE
Helena Friberg-Salminen
019-241 1060
helena.friberg-salminen@evl.fi
BYRÅSEKRETERARE
Petra Fagerström
019-241 1060
petra.fagerstrom@evl.fi
VÄRDINNA (Ekenäs/Snappertuna)
Camilla Eriksson
040-567 4616
camilla.eriksson@evl.fi
VÄRDINNA (Tenala/Bromarv)
Mona Andersson
040-548 4783
mona.andersson@evl.fi
FÖRSAMLINGSMÄSTARE
(Ekenäs/Snappertuna)
Tove Holmström
040-761 5072
tove.holmstrom@evl.fi
FÖRSAMLINGSMÄSTARE
(Tenala/Bromarv)
Kristian Svenskberg
0400-806 137
kristian.svenskberg@evl.fi

www.raseborgsforsamlingar.fi
019-241 1540

Larssonsv. 1, 10600 Ekenäs

0400-488 374

christer.lindvik@evl.fi

0400-540 022
040-523 1648
019-244 8015
040-563 8813
044-755 3614

carita.siltanen@evl.fi
charlotta.laukkanen@evl.fi
Ramsdal, 10820 Lappvik
nina.asen-nyman@evl.fi
Rusthållsgr. 2, 10620 Ekenäs
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Vi är på väg
Välsigna våra steg
Steg för frihet
Bön som befriar
Vi är på väg
välsigna våra steg
Steg för enkelhet
Salighet och evighet
Vi är på väg
välsigna våra steg
Steg för tystnad
tid för vila
Vi är på väg
välsigna våra steg
Steg för bekymmerslöshet
Söka hans rike
Vi är på väg
välsigna våra steg
Steg för långsamhet
Han som är
Vi är på väg
välsigna våra steg
Steg för andlighet
Skatten i hjärtat
Vi är på väg
välsigna våra steg
Steg för delande
Brödet vi bryter
Monica Cleve

MANNA

PILGRIMSMANNA

