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REDAKTÖRENS SPALT
VILKEN OTROLIG MÄNGD FJÄRILAR
vi fått njuta av under den gångna
sommaren! Också barnbarnet som
är tre och ett halvt upptäckte att
de fanns överallt. Hon förkunnade
saligt att hon ”älskar sjärilar” och
hoppades innerligt att någon enda
ville landa på hennes hand. Men det
ville inte fjärilarna. Hennes framfu
siga iver att försöka fånga dem en
efter en hade helt motsatt effekt.

Fjärilen är i mitt tycke det vack
raste exemplet på insektvärldens
metamorfos – förvandlingen från
ägg via larv och puppa till en
fullgången individ. Ett fantastiskt
händelseförlopp där stadierna
avlöser varandra för att kulminera
i en praktfull final. Fjärilens meta
morfos är en ofta använd metafor
för mänskans andliga utveckling
under livet här och in i evigheten.
UNDER LIVET STÄLLS VI titt som
tätt inför utmaningar som föser
oss fram till vägskäl eller vänd
punkter där vi måste välja väg.
Ibland är vi tillräckligt mogna att
göra ett objektivt sett klokt val,
andra gånger kan det vara tvärtom.
Att genast leva moget är svårt för
mognad behöver tid. Men inget liv
är cementerat, det är föränderligt
och vi formas av våra erfarenheter
längs med vägen. Då och då skym
tar en vacker fjärilsvinge genom
den gråa puppans tunna vägg. Det
finns hopp för alla.
Vi är alla grundutrustade med
förmågan att hoppas. Att hoppas är
att se framåt. Morgondagen vet vi

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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inget om men den som väljer att
se hoppfullt på sin situation kan
kanske ändå känna trygghet mitt i
det svåra. Att lägga sin morgondag
i en starkare hand kan vara en stor
tröst.
I DEN HÄR TIDNINGEN ingår flera
artiklar som behandlar teman som
förändring, nya vägar, förvandling
och hopp. På sid. 12 berättar en ung
kvinna och mamma att det kan gå
att komma vidare fast man mister
sin livskamrat. På sid. 9 och 16
resonerar skribenterna om det nya
som kan yppa sig när man vågar
avstå från det gamla och modigt ser
framåt.
På sid. 18 har en av skribenterna
lyft fram behovet och vikten av
gemensamma mötesplatser både
förr och idag. Ansikte mot ansikte.
Sommaren gav hopp om nya möten
medan förhösten tvingade oss ett
steg tillbaka. Men vi när ett segt
hopp om att den här mötessnåla
eran har ett slut.
Varma hösthälsningar till er 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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Tisdag 19.10
Vi erbjuder en dag i stillhet med kontemplativt program och mål
tider på Ramsdals lägergård i Lappvik. Begränsat med platser.
Ytterligare info ger Wille Westerholm, tfn 0400-640 786.
Läs mer på vår webbplats.

KOM MED OCH VANDRA!
RÄTTVIS HANDEL-VECKAN då
det är lämpligt att ordna rättvisa
kaffepauser både hemma och på
jobbet infaller 25-29.10. Ekenäsnejdens svenska församling är
en Rättvis handel-församling och
vi uppmärksammar veckan med
temat Klimatförändring i vår
vanliga verksamhet under veckan.

Pilgrimsvandringar
Fredag 8.10. Träff och start kl. 10 vid
Bromarvs kyrka.
Mer info på webben.
Fredag 15.10. Träff och start kl. 10 från
färjfästet på fastlandet vid Skåldöfärjan.
Ca 15 km. Mer info på webben.

EKUMENISKA ANSVARSVECKAN med
temat Måttlighet infaller den 17-24.10.
Vi uppmärksammar temat i vår
verksamhet i klubbar och grupper.
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LEDARE

POLARISERING
och MAKT

D

et fanns en tid i det poli
tiska livet i Finland som
var präglad av konsensus.
Allt ansågs genomgrått,
färgskalan var begränsad. Det var då
”politiska vetare” började kräva mera
alternativ och tydlighet. Detta skedde
i en tid då nyliberalismen hade fått
fotfäste och började etablera sig i olika
former. Ultraliberalt när det gällde
tidigare normer och tradition och som
nyliberalism inom nationalekonomiskt
tänkande. I den sfären drevs alltings
privatisering och att ”var och en är sin
egen lyckas smed”. Som en tredje sek
tor växte högerpopulismen fram på sitt
”nyliberala” sätt genom att utmana eta
blerade partier och driva en förenklad
retorik och få sin styrka genom kritik
av andra. Det blev mera färg på den
politiska kartan, men var det önskvärt?
Ganska fort hoppade ”mediakonsul
ter” på tåget och drev trenden vidare i
partiriktade utbildningar. Det politiska
resonemanget förenklades och därmed
försvann fördjupningen och dialog
benägenheten från det allmänna
rummet. Detta gäller Finland men
det kanske tydligaste exemplet var att
Trump valdes till USA:s president.
HOTAD DEMOKRATI?
Har då omläggningen befrämjat demo
kratin? Intresse för politik bland med
borgarna mäts i röstningsprocent. Den
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blev 55,1% i kommunalvalet detta år.
Faktum är att en betydande del avstod
från att rösta. Detta trots att partierna
har resurser att bedriva synliga kam
panjer och den offentliga valbestyrelsen
förser alla röstberättigade med informa
tion om valet. Är då demokratin hotad?
Och varför är ointresset så utbrett?
DET PRIVATA OCH DET GEMENSAMMA
Jag tror att den nyliberala vågen har
ökat koncentrationen på det egna
privata livet. Och eftersom politik skall
vara skötsel av gemensamma frågor
och väldigt sällan berör en person
ligen får röstandet utebli. En annan
bidragande orsak kan vara att politik
tenderat att utvecklas till en kamp
mellan individer för att nå maktposi
tion. Ju mera den politiska arenan
utvecklas i den riktningen desto mindre
blir intresset för den vanliga väljaren.
Underhållningsvärdet kanske ökar men
nog är det en personanemi som tagit
fotfäste när samma människor sitter i
studiosoffor i samtliga mediekanaler.
I sökandet efter uppmärksamhet
har vi skapat ett system som själv tagit
över ledningen och bestämmer trender
och värderingar. Men målsättningen är
ändå den att politik skall vara skötsel
av gemensamma angelägenheter.
Det handlar om vår framtid och vår
välfärd. Samhället byggs inte bara av
politik, men de politiska besluten styr

inriktningar, tyngdpunkter och möj
lighet till innovation och inte minst
värderingar.
SAMVERKAN OCH DIALOG
I flera sammanhang har jag lyft fram
två ord som är viktiga: samverkan och
dialog. Goda målsättningar för politik
på alla nivåer. Och även för kyrkan
där diametralt motsatta åsikter också
finns representerade. Grunden för
dialogen startar i de egna leden. Vi vet
vilka åsikter ”våra motståndare” har.
Dialogen vinner inte fotfäste genom
att gå hårt fram mot motståndarna.
Benägenheten till dialog startar i
den egna kretsen. Om vi tror att de
värderingar vi står för har bärkraft
behöver vi inte racka ner på andra för
att befästa vår målsättningar.
Åsikter och värderingar bör komma
i dagen. Om det råder ingen tvekan.
Transparensen när det gäller åsikter
är grunden för dialog. Energin för
engagemang skall inte fås genom att
offentligt belacka sina motståndare
utan genom att stärka den egna argu
mentationen och kommunikationen.
Sann dialog går utåt. Sekterism och
populism går inåt.
Med önskan om en höst med goda
möten i samverkan och dialog.
Anders Lindström
Kyrkoherde/kontraktsprost

INFO TILL FÖRSAMLINGENS MEDLEMMAR

Vi har övergått
till ett centralregister
1.9.2021
Pastorskansliet tjänar fortfarande som info- och
servicepunkt.

Folkbokföringen i Ekenäsnejdens svenska
församling sköts från och med 1.9.2021
av Kustens och Ålands centralregister.
Förordningen att tillhöra ett central
register har utfärdats av Kyrkostyrelsen
och gäller hela den evangelisk-lutherska
kyrkan i Finland.
Från och med den första september i år (1.9.2021) har
EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING anslutits
till Kustens och Ålands centralregister.
Kustens och Ålands centralregister garanterar
tvåspråkig betjäning och har betjäningspunkter i
flera större städer såsom Vasa, Jakobstad och Borgå.
I och med övergången sköts de flesta folkbokföringsärenden via centralregistret, som handhar församlingens medlemsregister. Medan registreringen
av församlingens samtliga dop och vigslar sköts
av centralregistret sker själva bokningen av dop,
vigslar och jordfästningar dock fortfarande lokalt på
pastorskansliet i Ekenäs.
Centralregistret utfärdar därtill SAMTLIGA
ämbetsbevis och släktutredningar.
Den lokala skötseln av församlingens folkbokförings
ärenden har därmed minskat avsevärt. Pastors
kansliet vid Larssonsvägen 1 i Ekenäs är numera en
info- och servicepunkt, där man fortfarande kan
inhämta information, göra bokningar och avlägga
besök, bland annat för förättningssamtal.
För den enskilda församlingsmedlemmen och
övriga kunder består den största förändringen i
ändrade kontaktuppgifter gällande beställning av
ämbetsbevis och släktutredningar.

Ämbetsbetyg och släktforskning
Info- och servicepunkt: Pastorskansliet i Ekenäs,
Larssonsvägen 1
Vardagar kl. 9-13, tfn 019-241 1060.
Info även på www.ekenasnejdensforsamling.fi

Till centralregistret kan du vända dig i ärenden
som gäller:
 Ämbetsbetyg och släktutredningar
 Släktforskning
 Hindersprövning inför vigsel
 Information i medlemsregisterärenden
– Bli medlem i kyrkan

Beställning av ämbetsbetyg
 Per telefon 040 759 1204
 Per e-post på adressen crkr@evl.fi
 Via nätet - den evangelisk-lutherska kyrkans

e-tjänst där privatpersoner på ett datasäkert sätt
kan beställa ämbetsbetyg (s.k. leverbetyg) och
släktutredning gällande en avliden person.
Privatpersoner:
https://evl.fi/fakta-om-kyrkan/bestall-ambetsbevis
Företag och organisationer med FO-nummer gör en
beställning genom att man fyller i en webblankett via
webbplatsen nedan.
https://blanketter.kyrkan.fi/pedersorenejdenskyrkliga-samfallighet/ambetsbevis
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HOPP

Förhoppningar
INFÖR HÖSTEN

HOPPFULLA VAL
Med fyra års mellanrum hålls det kyrkliga val i
våra evangelisk-lutherska församlingar då förtro
endevalda väljs. Församlingsvalet år 2014 gick till
kampanj med den positiva devisen ”tro på det goda”.
En rätt så lyckad och inkluderande kampanjformule
ring. Helt entydig var sloganen ändå inte då det lilla
men starka ordet ”tro” kan uppfattas på många olika
sätt.
Att tro och hoppas är inte riktigt det samma trots
att de är närbesläktade ord. Adderar vi kärlek till
hopp och tro så får vi en varm treenighet i kulen
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höst. Hoppet ger oss kraft och råd. Hoppet gör skill
nad. Speciellt i trängda lägen är det gott att hoppas då
oddsen kanske inte pekar lika starkt uppåt som kyrk
spira eller klocktorn.
Hoppet ger oss en infallsvinkel med framtiden i
fokus. Hoppet ger oss den behövliga ödmjukhet som
vi människor behöver, öppnar upp för bön och förtro
endefulla samtal. Hösten är en tid då färgerna flammar
grant en kort tid, regn, rusk och stormar som bedarrar
en dag och förråden av sylt och saft som fylls av goda
gåvor att avnjuta och dela med sig av.

HOPPETS SKAPARE
Hoppet är skapat av Gud. I skapelseberättelsen
i första Moseboken kan vi läsa att Gud skilde
ljuset från mörkret. Det finns en växling mellan
ljus och mörker som Gud har skapat. Vi hoppas
som konstmålaren på ljuset och dess förunderliga
styrka att lyfta fram livet. Livets tempoväxlingar
kan liknas vid växlingen mellan dag och natt. Då
vargtimmen växlar till gryning då är det ljus i
ordets sanna bemärkelse.
Det är en levande kristen tradition att tända
ljus. På altaret brinner levande ljus och förmed
lar hopp, i ljusgloben tänder vi böneljus för oss
själva, för varandra, för världen och hoppas att
Herren håller allt i sin hand. Bivaxljusen som
används vid särskilda tillfällen har en alldeles
säregen väldoft och kan leda tankarna vidare till
påsknattens mysterium och det levande hopp
som vi har i Kristus.
HOPPETS FIXSTJÄRNA
En del av oss är nybörjare och andra är längre
hunna på hoppets väg. Genom att inkludera och
påminna varandra om det kristna hoppet delar
vi liv med varandra. Förhoppningar om en jäm
likare framtid är värd att arbeta och kämpa för.
Det är inte en självklarhet att det finns tilltro till
medmänniskor, samhälle och kyrka.
Den kristna trons fixstjärna är Kristus, då Gud
blev människa personifierades mänsklighetens
största hopp. Kristus, även kallad människosonen

vet vad det innebär att vara människa. Kristus
känner våra mänskliga omständigheter, han bryr
sig och han förbarmar sig i kärlek. Det är honom
som vi ständigt får återvända till i samtal samt
dela bröd med. Det är också genom att vara hans
villiga händer och fötter här på jorden som vi är
hoppets budbärare.
Vi får hoppas på tröst, vila och hjälp för varje
dag. Så heter det också att ingen kan lägga till
en aln till sin livslängd med sina bekymmer. Det
heter också att var dag har nog av sina bekym
mer. Det bär inte långt att vara cynisk men det
bär litet längre att hoppas på det goda.
HOPPETS VÄG
Goda medmänskliga relationer byggs och bärs av
vänliga ord som hopp. Vänliga ord gör skillnad
inte minst för den som är trött och modstulen.
Vi bär på förhoppningar av olika slag, en del går
i uppfyllelse, andra gör det inte. Då det gäller
hälsan vet vi att allt inte går att bota men det går
alltid att trösta och vandra med en bit på hoppets
väg. Att tjäna och respektera sin nästa gör just
den skillnad som gör oss litet mera hoppfulla
och mänskliga.
Goda gärningar hör också ett gott liv till. Det
är välsignat att bära omsorg om sin medmän
niska och välsignelsen kan en dag vända åter
och mångfaldigas. Den diakonala omsorgen
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inkluderar i sitt väsen hoppets glada evange
lium. I Romarbrevets tolfte kapitel uppmanar
Paulus oss att vara glada i hoppet. Hoppet får
således prägla oss på ett positivt och tryggt vis
och göra oss mera sanna och villiga att tjäna
Herren med glädje.
HOPPFULLA DRÖMMAR
Vad vore en framtid utan hopp och drömmar?
Vi vet inte hur framtiden kommer att vara men
vi får hoppas att ljuset lyser välkomnande i
mörkret. Liksom vi är uppmanade att be stän
digt kan vi också hoppas ständigt på Honom
som gör allting nytt. Han som har lovat ge oss
en framtid och ett hopp.
Livet är inte statistiskt, förändring sker hela
tiden liksom växlingen mellan ljus och mör
ker. Vi ställs inför valsituationer att beakta och

begrunda. Hur förvaltar vi bäst vår framtid och
vårt hopp? Väljer vi tradition eller nytänkande
eller både och? Nästa gång vi väljer förtroende
valda är i november år 2022 och vi får hoppas
att valet inte blir för svårt, tappet inte för högt
och hoppet inte för lågt.
Att hoppas och att drömma är inte riktigt
det samma trots att de är närbesläktade ord. En
annan text i första Mosebok berättar om Jakobs
dröm om en stege. En stege som sträcker sig
mellan jord och himmel och där änglar stän
digt vandrar. Trappsteg för trappsteg, ständiga
växlingar, ständiga fotsteg i helig vördnad. Det
är en dröm nästan för bra för att vara sann men
är det någon som kan överraska på ett hopp
fullt vis så är det Gud.
Ännu en liten tid får vi njuta av höstens rika
must innan det är sent i november. Vi får tro på
hoppet, tända ett ljus och ta lyktan med oss.
■ Text: Monica Cleve
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ATT SLÄPPA DET FÖRGÅNGNA

Livets
vändpunkter
som början
på något nytt
Sommarens försvinnande grönska och höstens kalla vindar är motsatser för
vårens exploderande livskraft. Nu är det dags för en vinterpaus i skapelsen.
Allting i skapelsen har sin tid. Förmultningen är förutsättningen för ett nytt
liv. Förutom olika årstider finns det många andra vändpunkter i människans
liv. Också dessa individuella vändpunkter brukar bära med sig en smula
vemod. Att avstå är en del av alla förändringar. För att kunna gå vidare
måste man ge bort det gamla för att få utrymme för det nya. Man säger
adjö till det förflutna på det praktiska planet men sparar minnena i hjärtat.
Det här är naturligtvis lättare sagt än gjort.
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UNDER DEN GÅNGNA SOMMAREN funderade jag gans
k a mycket på ägandet. Att äga, tror jag, är ett av
människans stora missförstånd. Behovet av att
räkna vissa saker, både materiella och immateri
ella, till ens ägodelar är ett av de största hindren
i mänsklighetens utveckling. Det är också ofta
en orsak till psykiskt illamående som visar sig på
olika sätt hos olika människor. Jag baserar min
argumentering på min kristna livsåskådning enligt
vilken allt i skapelsen tillhör Gud. Människan får
under sitt liv förvalta vissa saker, men sist och
slutligen får man inte ta dessa saker med sig efter
döden. Man föds naken och i döden lämnar man
allt materiellt tillbaka. Håller man hårt fast vid
det gångna och strävar efter mera och mera av
det materiella äger man ännu mindre. Då blir det
tvärtom: Det förflutna eller det materiella äger
människan och håller henne i sina stränga bojor.
FÖRFATTAREN, TERAPEUTEN OCH TEOLOGEN Tommy

„
Ju hårdare man håller fast vid det
gamla desto svårare upplever man
livets vändpunkter. Oviljan att släppa
taget om det förgångna är samtidigt
ett hinder för nya upptäckter.
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Hellsten skriver om barnslighet som ett slags
drivkraft hos människan. Jag gillar skarpt hans
tankebana. Begreppet barnslighet kommer till
ett positivt ljus från den vanligtvis nedsättande
meningen. Man kan tänka barnsligheten som ett
öppet sätt att ta emot livets händelser och gåvor.
Ett barn reagerar starkt på nya saker. Hen satsar
sin fulla koncentration till att bli bekant med det
nya. Nya saker bemöts både med förstånd och med
känslor. Det är viktigt att engagera känslorna för
att kunna förstå det nya och sin egen inställning till
det. Man ska känna efter och hitta lämpliga uttryck
för känslorna som kommer fram. Barnslighet är
ett drag som bör förvaras genom hela livet. Tyvärr
döljer vi den ofta med ägandets bekymmer. Den så
kallade allvarligheten som barnen ser hos vuxna
tyder på att man inte är helhjärtat med utan styrs
utifrån sig själv.

JU HÅRDARE MAN HÅLLER FAST vid det gamla desto

svårare upplever man livets vändpunkter. Oviljan
att släppa taget om det förgångna är samtidigt ett
hinder för nya upptäckter. Förnyelse är det enda
som händer om och om igen. Varje dag bjuder
på nya möjligheter och nya riktningar. De blir
osynliga om man bara drömmer om en svunnen
tid eller längtar efter upplevelser som man vill att
aldrig skulle ta slut. Jag tror att den kristna livs
åskådningen (livshållningen) hjälper människan
att lättare ta avstånd från det gamla. Man lever
faktiskt bara i nuet. Det som hände i går är redan
historia, inte för att glömma bort utan för att
minnas. Man får vara tacksam för alla minnen
och upplevelser, för de bygger på ens jag. Sedan
tar man emot förnyelser i livet med barnslighe
tens drag. Skapar man en helhetssyn på det nya
utifrån ens egna villkor får man mest ut av det.
Försöker man däremot skriva köpebrev på det
säljer man sig själv. Man kan faktiskt äga bara
det som man är beredd att avstå.
ÄR MAN EN SAMLARE befinner man sig i risk

gruppen för att bli styrd av det man samlar. Min
pappa är en hängiven samlare av bland annat fjä
rilar. Det har han varit ända sedan han var barn.
Han fångar fjärilar på olika håll i södra Finland
med bland annat fjärilslampor. Dom hängs upp
tidigt på våren och tas ner efter att första snön
fallit. Under vintersäsongen låser pappa dagligen
in sig i sitt fjärilsrum och preparerar, kartlägger
och rapporterar sina fynd. Han är som ett litet
barn om han råkar hitta någon sällsynt fjäril. Ett
exemplar till i den massiva samlingen. Han med
delar alla om sina nya fynd. Tyvärr blir resten
av familjen sällan lika ivrig. I somras tänkte jag
göra honom glad och tog en bild på en nattfjäril
som vilade på vår ytterdörr. Jag skickade honom
bilden via WhatsApp. Det kom omedelbart svar:
Sätt den i en burk.

ETT FINT SAMARBETE!
I Mitt i livet nr 1-2021 fanns artikeln Tavlans väsen
där t.f. kaplan Wille Westerholm presenterade en
första kolskiss till en tavla. Så här berättar han:
– Britt-Marie Pöntinen ringde mig efter att tid
ningen kommit ut. Vi pratade om min artikel och
sedan frågade hon om jag tänkte måla på skissen.
Det tänkte jag inte göra. Hon gjorde det i stället!
Det här blev resultatet. Ett trevligt exempel på
idérikedom, samspel och dialog! (YL)

■ Text: Wille Westerholm
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En kall januarimorgon för
ett och ett halvt år sedan
förändrades livet helt för
Helena Rosenqvist. Öppet
och ärligt vill hon dela
sin berättelse om hur det
varit att förlora sin livskamrat vid knappt 26 års
ålder och hur det gått att
komma vidare.

12
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ÖPPENHJÄRTIGT

”MAN ÄR

starkare

ÄN MAN TROR”

B

erättelsen om Helena och
hennes sambo Anton börjar
åtta år tidigare när de blev ett
par, två unga människor som
med tiden mognade till ett beslut om en
gemensam framtid och en önskan att bilda
familj. Framtidsplanerna var klara, de hade
båda arbete och skulle småningom ta över
Antons föräldrahem i Snappertuna. Ett
barn var på väg och livet kändes gott. Men
det blev inte som de drömt.
En kväll i slutet av januari hade Helena
och Anton hämtat hem en barnvagn till
familjens bebis som skulle födas under
försommaren. Efter att vagnen satts i
förvar väntade fredagens vanliga bastubad
i radhuslägenheten där de bodde. Helena
somnade därefter gott och väcktes några
timmar senare av Anton som sa god natt
till henne. Att det var sista gången hon
talade med honom hade hon inte ens en
föraning om. Vid 5-tiden på morgonen
vaknade hon av att han rusade upp ur
sängen för att direkt därefter segna ner
på golvet.
Helena lyckades ta sig samman och
ringa nödnumret. Ambulansen kom direkt,
men ändå för sent, Antons liv kunde inte
räddas. Efter det skedde allt enligt rutin,
polisen kom på plats och begravningsföre
taget tog Anton med sig.


MITT I LIVET 3 • 2021

13



För Helena och de närmaste fanns
bara frågetecken. Hur kan något
sådant ske med en ung, stark och
fullständigt frisk människa?
Så började den tunga väg som
Helena har haft att gå sedan det som
inte kunde hända ändå hände.
HANN INTE SÖRJA
Helena kastades in i en verklighet som
det är omöjligt att vara beredd på.
När en ung människa dör, i synnerhet
när det sker plötsligt, vänds hela livet
uppochner.
– Den närmaste tiden upptogs av
begravningsbestyr. Jag valde kista,
gravplats och gick på kistläggning
samtidigt som jag ideligen grubblade
över dödsorsaken, berättar Helena.
Det fanns fortfarande inga svar och
det var så mycket praktiskt att tänka
på. Det fanns ingen tid för sorgen,
allt var så kaotiskt att jag hade svårt
att äta.
Begravningen blev en stor tillställ
ning med 180 närvarande. Antons
många vänner från den lokala brand
kåren fanns på plats. Några av dem
bar kistan.
– Anton var omtyckt och vännerna
visade det verkligen. Deras engage
mang utstrålade så mycket kärlek
och omsorg som hjälpte mig att orka
genom just den dagen.
MYCKET BYRÅKRATI
Sorgen efter Anton fick inget riktigt
utrymme, den stördes av oron för
allt praktiskt som behövde uträttas.
Helena och Anton var inte gifta,
vilket efter hans död fick juridiska
konsekvenser för det gemensamma
liv de hunnit bygga upp. Det gav
upphov till problem som Helena
aldrig kunnat föreställa sig.
– I samband med en ultraljuds
undersökning strax efter Antons
död blev det klart för mig att det
var ett problem att han aldrig hun
nit göra ett faderskapserkännande
för vår bebis. En rådig sköterska
tipsade mig om att man eventuellt
kunde hinna spara Antons dna för

14
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att säkerställa att han var barnets far
när det väl var fött.
Den saken ordnade sig med
mångas hjälp och myndigheterna
tillät en längre väntan för att få fader
skapet fastställt och Celine få laglig
rätt till sin pappa och hans släktnamn.
Hade begravningen hunnit ske hade
det inte längre varit möjligt.
– I och med att vi inte var gifta har
det behövts många fullmakter och
stort tålamod för att sköta i övrigt
enkla sysslor, till exempel att avsluta
Antons bankkonto. Tidvis har all
byråkrati känts knäckande.
EN TUNG VÅR
Graviditeten framskred och tanken på
det lilla barnet gav Helena kraft och
mod att orka vidare. Stödet av vänner,
föräldrar och svärföräldrar var ovär
derligt. Den närmaste tiden bodde
hon hemma hos sina föräldrar.
– Efter dödsfallet kändes det omöj
ligt för mig att återvända till lägenhe
ten där allt låg orört såsom vi lämnat
det samma morgon som Anton dog.
Jag klarade inte ens av att åka dit och
ta hand om katten, det gjorde svärfar
som kom och matade den varje dag.
Också katten sörjde sin husse.
Med en god väninnas stöd tog sig
Helena småningom hem för att vänja
sig vid att vara där igen. Väninnan var
för tillfället permitterad och hade tid
att ställa upp och finnas till hands.
– Det var ett svårt och tungt steg
att åka hem och jag är oändligt tack
sam för hennes stöd. Under den här
tiden var det till och med svårt att gå
till butiken. Det tog ett tag innan jag
vågade göra det själv.
CELINE
Våren övergick i försommar och för
lossningen kröp närmare. Graviditeten
hade varit ansträngande och Helena
tyckte att hennes livssituation kändes
oviss och skrämmande. Hur skulle
hon orka?
– Krafterna var slut, det kändes
som om jag hade gett allt och nu skulle
jag ha ork också för ett litet barn.

Ett par dagar efter midsommar föd
des så lilla Celine, en frisk och fin liten
flicka. Mormor, Helenas mamma, var
med vid förlossningen.
– Celine kom och förändrade allt!
Nu fanns det någon som behövde mig
igen. Hon blev min räddning, meningen
med dagen och morgondagen.
Den lilla flickan blev en glädjestråle
mitt i sorgen och saknaden hos de
båda släkterna och alldeles särskilt
för Antons föräldrar och bröder. Hon
döptes i slutet av augusti på samma
dag som hennes pappa skulle fyllt tret
tio. Efter Celines födelse bad Helena
om sina svärföräldrars välsignelse
att också själv ta namnet Rosenqvist,
något som de tyckte om. Idag har både
Helena och Celine samma släktnamn
som den som betytt mest för dem.
ENSAM TROTS ALLT
Helena hade goda vänner som stödde
henne. Hon hade också Antons för
äldrar, hans bröder och sina egna
föräldrar som alltid var redo att
ställa upp för henne, men ändå fanns
där en djup känsla av ensamhet.

„

Tiden stannar inte upp fast sorg
och saknad ibland motar en in i
ett hörn. För Helena har livet nu
sakteliga tagit fart igen, hon vågar
se framåt och hoppas på socionom
studier någon gång i framtiden.
Celine börjar på dagis nu i höst och
det skapar också ramar för en nor
malare vardag. Långsamt ser det ut
att ljusna.
– Jag kommer aldrig att glömma
Anton eller bli av med smärtan men
kommer att lära mig leva med den.
Anton var en person som njöt av
livet och jag vet att han hade velat
att jag också ska göra det. Trots
det hemska som hänt så är det inte
meningen att man ska leva ensam.
Jag hoppas att mina vänner och
bekanta tillåter mig att någon dag
få känna kärlek för någon igen,
säger Helena.

Celine döptes i
slutet av augusti
på samma dag
som hennes
pappa skulle
fyllt trettio.

■ Text: Yvonne Lindström
Fotografierna är privata.

Coronasituationen piggade inte på
något sätt upp den saken.
– Först och främst saknade jag
Anton så oerhört. Det var ju med
honom jag hade velat dela föräldra
lyckan! Trots nära och kära som fanns
till hands kände jag mig isolerad och
ledsen. Jag hade väntat på ett liv som
småbarnsmamma med umgänge
med andra mammor, mammajumpa,
mammacaféer och sådant, men här
satt jag ofta ensam med min bebis.
Så fortgick hösten och vintern med
coronabegränsningar som hindrade
allt det som hade behövts.
– Visst hade jag ovärderligt sällskap
av mina närmaste. Celines gudfar,
Antons kusin, var och är fortfarande
ett stort stöd. Han har inte ens dragit
sig för att byta blöjor. Men när kvällen
kom kröp ensamheten ändå inpå. En
tid kände jag stor ilska över min situa
tion.
DET LJUSNAR
Idag har det gått över ett och ett halvt
år sedan Antons plötsliga död. Fort
farande har det inte framkommit

någon förklaring till att hans hjärta
slutade fungera. Men Helena kan
ändå se ljusare på tillvaron. Hennes
lilla familj med henne själv och
Celine har trots allt klarat sig.
– Mina vänner säger nu att de ser
att jag är på väg tillbaka.
Helena har tillåtit sig själv att inte
skynda med att städa undan Antons
saker. Han är en viktig del av famil
jens liv och Celine skall med tiden få
en relation till den pappa hon aldrig
hann träffa.
Helena säger att hon trots allt har
så mycket att vara tacksam för. Inte
minst sin dotter och minnena av
livet med Anton, men också för all
den hjälp som hon fått och alltjämt
får.
– Mitt budskap till andra som
drabbas på liknande sätt är att det
går att komma vidare. Man är star
kare än man själv tror. Framför
allt vill jag uppmana dem som vet
att de vill vara tillsammans att inte
vänta. Gå och gift er, det underlättar
så mycket om olyckan skulle vara
framme. Om man vill göra något ska
man inte vänta. Livet är så ömtåligt.
MITT I LIVET 3 • 2021
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„
Det kan vara svårt att
vara tillfreds med var
man nu befinner sig om
det förflutna inte har
någon betydelse.

Livet kan inte levas
vid vägskäl
16
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INFÖR DET NYA

Nu när sommarens värme har bytts mot höstens svalare dagar och kyliga
kvällar förändras också mångas liv. De står vid grinden mellan det gamla
och det nya livet och håller på att ta ett steg mot ett nytt livsskede. Vare
det sedan ett barn som börjar första klassen, en ny studerande som flyttar
hemifrån, någon som byter arbetsplats eller kanske någon nyligen pensio
nerad, är förändringen någonting som kan kännas spännande men även
skrämmande. Inför det nya och okända brukar vi människor vilja stanna
och ta en titt bakåt. Vågar jag? Vart månne den här vägen för mig?
FÖR ETT ÅR SEDAN skrev jag om nöd

vändigheten av att avsluta vissa kapitel i
våra liv och känslan av stress som man
får när det enda som tycks vara viktigt
är nuet:
Därför behövs båda, både nuet och
det förflutna, för att kunna se livet som
en väg. Det är de långa tidslinjerna som
lär oss om oss själva, om livet och om den
större bilden, evigheten. Livet är inte bara
tillfälligt utan också evigt.
Det eviga livet, evigheten, sätter vårt
liv här på jorden i ett perspektiv. Hur
många gånger livet än förändras, hur
mycket vi än försöker kontrollera det, är
vi alltid på väg hem – hem till familjen,
hem till dem som vi älskar, och till sist
hem till Gud. Vår livsväg, den som vi ser
när vi tittar i backspegeln och endast kan
ana framför oss, har alltid ett mål trots
att vi inte ser det.
VAD SER VI när vi tittar i backspegeln? Hur
har livet förändrats när vi tagit våra steg
genom grindar till de olika livsskedena?
Det är inte så illa att ta en titt bakåt
alltid då och då. Nuet har sitt värde men
också sina begränsningar. I nuet, utan
någon kontext som formats av det liv som
vi levt dittills, kan det dåvarande livs
skedet kännas mindre meningsfullt. Det
kan vara svårt att vara tillfreds med var
man nu befinner sig om det förflutna inte
har någon betydelse. Vår livsväg är ju inte
en uppsättning händelser och drömmar
som vi bestämt oss för i tonårsåldern och

som vi sedan inte behövt bry oss särskilt
mycket om. Varje dag består av olika väg
skäl där vi har möjlighet att välja. Ofta blir
det på ett annat sätt, men ändå bra.
Så vad ser vi i backspegeln? Hur har
livet förändrats efter att ett nytt livsskede
börjades? I livet är det sällan fråga om en
rak väg dit man tänker sig vara på väg,
och ännu mera sällan har vi visshet om
vart vi ska. Bibeln berättar om många
olika livshistorier där vägen varit fylld
med överraskningar och ändamålet likaså.
Vi kommer inte alltid dit vi tänkt oss men
det behöver inte vara en dålig sak. Alla
de vägskäl som vi tagit har lett oss till det
vägskäl där vi nu står.
Egentligen finns det någonting tröste
rikt och hoppfullt i detta – alltid en ny
grind, ett nytt vägskäl, en ny chans för
dem som gått vilse med sin längtan och
sina drömmar. Men det som krävs är mod
att fortsätta, att inte bli kvar. Livet kan
inte levas vid vägskäl. Skulle vägen som vi
väljer vara fel kan vi alltid lära oss om att
välja rätt.
SÅ TILL ALLA som just nu håller på att
börja ett nytt livsskede, var modiga och
tappa inte hoppet! Vägen kan vara längre
och slirigare än tänkt och dessutom kan
man hamna på ett helt annat ställe än
man tänkt, men om vi inte kommer dit
vi tänkt, kan det ändå vara möjligt att vi
kommer dit vi ska.
■ Text: Meri Yliportimo
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GEMENSKAP OCH SAMVERKAN

MICKELSMÄSS

och

HÖSTMARKNAD
– sin tids mötesplatser
I det gamla bondesam
hället var mickelsmäss en
av de största helgerna.
Den var att likna vid mid
sommar. Båda helgerna
hörde ihop med pulsen
i jordbruksarbetet. Vid
midsommar var allt sått,
man fick vila efter arbetet
och vänta på skörd. Vid
mickelsmäss var skörden
bärgad och man kunde
glädja sig över vad som
jorden gett.

18

MITT I LIVET 3 • 2021

B

åde midsommar och mickelsmäss
hör ihop med kyrkliga helger.
Midsommar anknyter till Johannes
döparens födelse (6 månader före jul
då Jesus föddes) fastän texterna även
handlar om hans död.
Mickelsmäss eller numera Mikael
dagen hör ihop med ärkeängeln
Mikael och har utvecklats till att bli
änglarnas och b arnens dag, då man
lyfter fram barnen betydelse i sam
hället. Detta är en utveckling som
skett senare, ursprungligen hörde
mickelsmäss ihop med skörden och
var en fest för den.

EKENÄS HÖSTMARKNAD
Ekenäs är känd för sin höstmarknad
som har arrangerats i omkring 280 år.
På marknadsplanen i Ekenäs har
den hållits sedan 1950-talet. Förr var
marknaderna viktiga. Man gjorde
uppköp för vintern och det samlade

utbudet av olika produkter kunde
jämföras med dagens varuhus eller
stormarknader. Trots förändringar i
den utbyggda affärsstrukturen och den
ökade näthandeln har marknaderna
behållit sin plats som tillfällen för
handel och utbyte. Ekenäs höstmark
nad är ett fenomen som hör ihop med
det gamla bondesamhället men som
fått sin egen position i den urbana
kontexten.
Ekenäs höstmarknad infaller tra
ditionsenligt den tredje torsdagen i
september och fortsätter till fredag.
Tidpunkten sammanfaller inte direkt
med Mikaelidagen men anknyter till
den tematiskt genom anknytning till
skörden.
VARDAGEN OCH KYRKOÅRET
Vårt kalenderår struktureras upp av
de kyrkliga helgerna. Redan veckans
indelning med ledig söndag - upp
ståndelsens dag - vittnar om den här

underliggande strukturen. De stora
helgerna som jul, påsk, allhelgona och
midsommar är direkt relaterade till
kristen tradition.
När den romersk-katolska kyr
kan växte fram kom den kyrkliga
kalendern att påverka strukturen för
vardagen genom kyrkans försorg.
Under den tidigare delen av medelti
den ökade antalet helgon och ”lediga
dagar” till det orimliga vilket ledde
till en reducering av helgon i kalen
dern. Den kyrkliga kalendern har
alltså förändrats till sin struktur och
genom tiderna har de olika kyrkliga
helgerna fått förändrade betydelser.
Den kristna traditionen finns kvar
som en bakgrund, men innehållet har
ändrats och nya element har kommit
in. Skapandet av kyrkoåret hade en
pedagogisk grundtanke. Kyrkan ville
påminna om viktiga vändpunkter i
den kristna traditionen tillika som
man ville lyfta upp deras betydelse
för det vardagliga livet. Härvidlag har
man både lyckats och misslyckats.
Kyrkans gudstjänster samlade folket
till att lyssna till budskapet men sam
tidigt var det lika viktig för människ
orna att träffas. Ibland var kyrkbacken
viktigare än den hårda bänken i
kyrkan. När sedan urbaniseringen tog
fart och sekulariseringen ökade ledde
detta till att den kyrkliga strukturen
fanns kvar men medvetandet och
kunskapen om dess innehåll hade del
vis ersatts av annat. Det betyder inte
att de goda grundtankarna i kristen
tro skulle ha försvunnit. Men det som
inträffade var att kyrkan i ett skede
hamnade på efterkälken, man såg
inte möjligheten i förändringen utan
slog i många fall bara på bromsarna.
Denna strategi ligger fortfarande
kyrkan i fatet i den mening att kyrkan

stämplats fördomsfullt som bakåt
strävande och omodern, fastän stora
förändringar till det bättre ägt rum.
DIALOG OCH SAMVERKAN
Arbetet är på hälft och det är något
av det angelägnaste k yrkan skall lägga
tid och resurser på. Men egentligen
påminner situationen idag om den
som rådde tidigare i bondesamhället
och under den spirande industria
liseringen. Det handlar om sam
verkan och samarbete. Kyrkan står
för en struktur som har sin grund i
den kristna traditionen. Målet är att
skapa goda ramar för det mänskliga
livet både etiskt, medmänskligt och
med framtidshopp. Tron på Gud är
det mest vardagliga som finns och
behöver egentligen inga extra kulisser.
Gemenskapen och samverkan mellan

människor behöver däremot struktu
rer för både jämställdhet och solida
ritet. Kyrkans uppgift är att finnas till
som stöd, hjälp och samtalspartner.
Den kristna traditionens rikedom har
inte dränerats. Det är dags för fortsatt
dialog och medvetandegörande av
denna rikedom till stöd och hjälp för
oss mänskor under vår vandring på
jorden.
SKÖRDEFEST OCH MARKNAD hörde ihop

med Mikaelidagen. Viktiga händelser
under året. Så än idag. Församlingen
har därför under många år funnits med
på Ekenäs höstmarknad som en del av
ett gemensamt samhälle. År 2020 och
2021 tar marknaden en paus på grund
av coronapandemin men när den ord
nas igen finns församlingen med.
■ Text: Anders Lindström

Foto från församlingens bildarkiv (2012) när församlingen var mindre,
tvåspråkig och hette Ekenäs församling.
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HÖGMÄSSOR, GUDSTJÄNSTER & ANDAKTER
All verksamhet förverkligas i enlighet med aktuella coronarestriktioner på respektive datum. Om det behövs ställer vi om.
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

September

Oktober

5.9
15 S E PINGST – TACKSAMHET
Kl. 10 Ekenäs kyrka
Kl. 12 Bromarvs kyrka

3.10 MIKAELIDAGEN - ÄNGLARNAS DAG
Kl. 10 Ekenäs kyrka. Familjekyrka
Kl. 10 Tenala kyrka. De äldres dag. Kyrkkaffe i
församlingshemmet
Kl. 12 Snappertuna kyrka

12.9
Kl. 10
Kl. 10
Kl. 12
Kl. 18 	

16 S E PINGST – GUDS OMSORG
Ekenäs kyrka
Tenala kyrka. GDT
Snappertuna kyrka
Ekenäs kyrka. Stenmässa

19.9
Kl. 10
Kl. 12
Kl. 16

17 S E PINGST – JESUS GER LIV
Ekenäs kyrka
Snappertuna kyrka
Bromarvs kyrka. MUA

26.9 18 S E PINGST – EN KRISTEN MÄNNISKAS FRIHET
Kl. 10 Ekenäs kyrka
Kl. 18 	 Tenala kyrka. KVM

10.10
Kl. 10
Kl. 12
Kl. 18 	

20 S E PINGST – TRO OCH OTRO
Ekenäs kyrka. De äldres dag
Bromarvs kyrka. De äldres dag
Ekenäs kyrka. Stenmässa

17.10 21 S E PINGST – JESU SÄNDEBUD
Kl. 10 Ekenäs kyrka. Prosteriets missionsdag,
pred. Tomas Ray. Se sid. 32
24.10
Kl. 10
Kl. 16
Kl. 18 	

REFORMATIONSDAGEN – TRONS GRUND
Ekenäs kyrka
Tenala kyrka. MUA.
Snappertuna kyrka. KVM

31.10 23 S E PINGST – FÖRLÅT VARANDRA
Kl. 10 Ekenäs kyrka
Kl. 12 Bromarvs kyrka. GDT

20
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November
06.11

Kl. 10
Kl. 10
Kl. 13
Kl. 13

ALLA HELGONS DAG – MÄSSA I TRÖST OCH HOPP
Ljuständning för de församlingsmedlemmar som
avlidit under tiden allhelgona 2020 – allhelgona 2021.
Ekenäs kyrka
Tenala kyrka
Bromarvs kyrka
Snappertuna kyrka

7.11
24 S E PINGST – MEDBORGARE I TVÅ RIKEN
Kl. 10 Ekenäs kyrka
14.11 UPPBROTTETS SÖNDAG – VAKA
Kl. 10 Ekenäs kyrka. Litterär högmässa. Pred. John
Vikström. Radiering. Se sid. 32
Kl. 16 Snappertuna kyrka. MUA
21.11
Kl. 10
Kl. 10
Kl. 12
Kl. 18 	

DOMSÖNDAGEN - KRISTUS HERRE ÖVER ALLTING
Ekenäs kyrka. Ingen högmässa!
Tenala kyrka
Bromarvs kyrka. GDT
Ekenäs kyrka. Stenmässa

28.11

FÖRSTA ADVENT – DIN KONUNG KOMMER I ÖDMJUKHET
Det nya kyrkoåret börjar. Kom och sjung med
i Hosianna-hymnen!
Ekenäs kyrka. Adventsmässa för alla åldrar
Tenala kyrka . Adventsmässa för alla åldrar
Bromarvs kyrka. Festmässa. Bromarvs kyrkas 40 års
jubileum. Kyrkkaffe
Snappertuna kyrka. KVM

Kl. 10
Kl. 10
Kl. 13 	
Kl. 18 	

Bokutdelning åt alla 4–6-åringar i samband med de fyra
gudstjänsterna

VIRTUELLT UNDER HÖSTEN
Gudstjänster i Youtube-kanalen
Ekenäsnejdens församling:


Mikaelidagen 3.10



Alla helgons dag 6.11



Första advent 28.11 - Bromarvs kyrkas
40-årsjubileum

STENMÄSSA

12.9  	 kl. 18 i Ekenäs kyrka
10.10 	 kl. 18 i Ekenäs kyrka
21.11 	 kl. 18 i Ekenäs kyrka
En stillhetens, eftertankens, bönens och
gemenskapens gudstjänst med nattvard.

FAMILJEKYRKA

3.10 kl. 10 i Ekenäs kyrka
28.11 kl. 10 i Ekenäs kyrka och kl. 10 i Tenala kyrka.
Adventsmässa för alla åldrar

MUSIKANDAKT
29.8 	
19.9
24.10
14.11

kl. 16 i Tenala kyrka
kl. 16 i Bromarvs kyrka
kl. 16 i Tenala kyrka
kl. 16 i Snappertuna kyrka

KVÄLLSMÄSSA

26.9 	 kl. 18 i Tenala kyrka
24.10 	kl. 18 i Snappertuna kyrka
28.11 	 kl. 18 i Snappertuna kyrka

Förbön
 I FLERA KYRKORS VAPENHUS finns möjlig
het att skriva och lämna kvar lappar eller
formulär med önskan om förbön för egen
eller andras livssituation. Förbönsämnena
bärs fram anonymt i söndagens gudstjänst.
 DU KAN FYLLA I ett elektroniskt anonymt
förbönsformulär på Ekenäsnejdens svenska
församlings webbplats. Förbönsämnena
bärs fram anonymt i söndagens högmässa.
 DU KAN PERSONLIGEN ta kontakt med
någon anställd gällande förbön eller vända
dig direkt till förbönsgruppen i Ekenäs
(carita.englund@gmail.com).
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MUSIK

FAMILJEN BACHS MUSIK
Tapiola Sinfonietta framför barockmusik i Ekenäs
Esbo stadsorkester Tapiola Sinfonietta hämtar med sig ett program med praktfull
barockmusik till Ekenäs. Konserten Bach & Sons i Ekenäs kyrka den 29.9 bjuder på musik
som under sin tid har klingat i Johann Sebastian Bachs familjekrets. Solist är violinisten
Georg Kallweit, som är specialiserad på barockstil. Kallweit dirigerar även orkestern.
Den stora släkten Bach är ett unikt fenomen i
den västerländska musikens historia. Släkten har
förvånat såväl musikvetare och genforskare som
sociologer, berättar fackboksförfattaren Kimmo
Korhonen. Under åtta generationer – från slutet av
1500-talet till början av 1800-talet – känner man till
över 50 musiker från släkten Bach. Bland dem fanns
såväl byspelmän som ansedda hovmusiker och
kompositörer. Släktens mest kända företrädare är
Johann Sebastian, men även några av hans söner
blev betydande gestalter i musikens historia. Vissa
av dem, som Carl Philipp Emanuel, var under sin tid
rentav mer kända än sin far.
Under konserten Bach & Sons hör vi ett brett utbud
av instrumentalmusik från barocken, som små symfonier, en sonat, en orkestersvit och en violinkonsert.
De är skrivna av Johann Sebastian Bach, hans söner
Carl Philipp Emanuel och Wilhelm Friedemann Bach
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samt Georg Philipp Telemann, som hörde till deras
familjekrets och gjorde en lång karriär i Hamburg
som kantor och musikalisk ledare i stadens fem
huvudkyrkor.
Barockmusiken är samtidigt kraftfull och känslig,
fridfull och livsglad. Tapiola Sinfoniettas musiker
är speciellt glada över att igen få spela för publik
på plats. Violinisten Leena Tuomisto-Saarikoski
berättar att hon inte glömmer den stund när det
efter de coronatomma salarna igen var dags för en
konsert med publik i salen. ”Jag blev helt lycklig när
jag såg människor i konsertsalen. Vi hör ihop – den
livs levande publiken och musikerna!”
Tapiola Sinfonietta & Georg Kallweit: BACH & SONS
Ekenäs kyrka, onsdag 29.9.2021 kl. 18
Biljetter från 29/23/12 €, Lippupiste och vid dörren
Program: www.tapiolasinfonietta.fi

All verksamhet förverkligas i enlighet med aktuella coronarestriktioner på respektive datum.
Om det behövs ställer vi om. Följ med uppdaterade uppgifter på vår webbplats eller ring och fråga.

KÖRER
EKENÄS KYRKOKÖR startar sina övningar
on 1.9 kl. 13-15 i Ekenäs församlingshem.
Ledare: Pia Nygård

SNAPPERTUNAKÖREN startar sina

övningar to 2.9 kl. 18-20 i Snappertuna
församlingshem.
Ledare: Pia Nygård

NYA
LUCIAFÖRÄLDRAR

ef terlyses

Efter Allhelgona slås Ekenäs kyrkokör och Snapper
tunakören ihop och övar torsdagar kl. 18–20 i Ekenäs
församlingshem med start 18.11.

TENALA KYRKOKÖR startar sina övningar
ti 7.9 kl. 19 i Tenala församlingshem.
Ledare: Sofia Lindroos

SÅNGSTUNDER
ALLSÅNG MED ANDLIGA SÅNGER ur

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

ALLSÅNG MED ANDLIGA SÅNGER tis-

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

NATIONELLA
BABYDAGEN
Babykonsert
fredag 24.9 kl. 10.30
i Ekenäs kyrka.

Våra mångåriga luciaföräldrar H
 åkan och K
 ristina
Lindroos har inte längre möjlighet att axla det
praktiska ansvaret för luciaverksamheten i Ekenäs.
Därför går vi ut med en efterlysning. Vi behöver
några personer, 2-4, gärna både män och kvinnor,
som är villiga att göra en volontärinsats genom att
överta det praktiska ansvaret för luciauppdragen i
Ekenäs. Församlingens personal har fortsättningsvis
det administrativa ansvaret för verksamheten. Utan
frivilliga insatser blir det tyvärr svårt att hålla kvar
verksamheten i församlingens regi.
Till uppgifterna som luciaföräldrar hör bland annat att
föra ut och samla in röstningslådor, ta hand om rekvisitan, ta emot bokningar och överenskomma med
dem som bokar ett luciaframträdande och göra upp
en rimlig tidtabell. Luciaföräldrarna är ”mamma- och
pappafigurer” som följer med lucia och hennes följe
till varje uppdrag och förser flickorna med mellanmål
mellan de tidvis många uppdragen.
Säsongen pågår aktivt under ca två veckor men man
bör bereda sig på strötillfällen utöver det samt att
avsätta tid då och då för förberedelser. Röstningen
påbörjas vanligtvis i början av november och avslutningen sker på trettondagen.
Känns uppdraget lockande?
Ta då kontakt så fort som möjligt med kyrkoherde
Anders Lindström per tfn 0400-527488 eller per
e-post anders.lindstrom@evl.fi.

All verksamhet förverkligas i enlighet med aktuella coronarestriktioner på respektive datum.
Om det behövs ställer vi om. Följ med uppdaterade uppgifter på vår webbplats eller ring och fråga.
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barn
familj
skolbarn
unga
konfirmander

BARN & FAMILJ

SKOLBARN

DAGKLUBBAR

KLUBBAR

för barn i åldern 2½–5 år (födda 20162019) 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
dagklubbarna sker elektroniskt via en
länk på församlingens webbplats. För
mera information ta kontakt med Iselin!
Välkommen med!

Klubbar för barn i skolåldern startar vecka 36.
Klubbarna leds i första hand av församlingens hjälpledare och är en del av församlingens kristna fostran.
Verksamheten är gratis, men vi önskar att man anmäler
sig på förhand. Mera info om var och när finns på vår
webbplats, där man också hittar anmälningsblankett.

FAMILJECAFÉER
med fri lek, gemenskap och enkel servering är öppna enligt följande:

KONTAKTPERSONER :
BARN & FAMILJ:



Varannan tisdag kl. 9.30-11.30 i
Tenala klubbutrymme (jämna veckor)



Onsdagar kl. 9.30-11.30 i Ekenäs
klubbutrymme (inget café 22.9)



Fredagar kl. 9.30-11.30 i Österby
församlingshem (inget café 24.9)



Varannan fredag kl. 9.30-11.30
i Snappertuna prästgård (udda
veckor)

FAMILJEKVÄLLAR
med lek, pyssel, andakt och kvällsmål
hålls i Ekenäs klubbutrymme sista onsdagen i månaden kl. 17.30-19.30

Iselin Nylund
044-755 3611
iselin.nylund@evl.fi



29.9 med Mikaelidagen och änglar
som tema



27.10 med Allhelgona och ljus som
tema

EFTIS:

Familjekvällar med peppar
kaksbak, julpyssel, andakt och
kvällsmål följande onsdagar:

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

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

UNGDOMAR &
KONFIRMANDER:

Kjell ”Wikis” Wikström
040-821 53 27
kjell.wikstrom@evl.fi
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10-ÅRSFEST
10.10 firar vi alla som fyller 10! Välkommen på födelse
dagskalas tillsammans med andra som också fyller
10 i år. Personlig inbjudan skickas per post till alla
församlingsmedlemmar som är födda 2011.

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.
Ledare för eftermiddagshemmet är Mathilda LöfhjelmLiljeberg som gärna informerar och svarar på frågor.



17.11 kl. 17.30-19.30 i Snappertuna
församlingshem



24.11 kl. 17.30-19.30 i Ekenäs klubbutrymme/cafeterian



1.12 kl. 17.30-19.30 i Tenala församlingshem

FAMILJEKYRKA



8.12 kl. 17.30-19.30 i Bromarv församlingshem



3.10 kl. 10 i Ekenäs kyrka



28.11 kl. 10 i Ekenäs kyrka och kl. 10 i
Tenala kyrka. Adventsmässa för alla åldrar.
Bokutdelning åt alla 4–6-åringar i samband
med gudstjänsterna, även i Bromarvs kyrka
kl. 13 och Snappertuna kyrka kl. 18.

NATIONELLA BABYDAGEN
Babykonsert fredag 24.9 kl. 10.30 i
Ekenäs kyrka.

firas söndagarna:

All verksamhet förverkligas i enlighet med aktuella coronarestriktioner på respektive datum.
Om det behövs ställer vi om. Följ med uppdaterade uppgifter på vår webbplats eller ring och fråga.

UNGA

KYRKNATT
Du som går i åk 5–7 - välkommen med på en natt i Tenala
kyrka 20-21.11 tillsammans med andra i samma ålder
från hela Raseborg! Lekar, mys, upptäckter och kanske
lite sömn... Vi inleder på lördag kl. 17 och avslutar med
högmässa och kyrksaft och -kaffe på söndag, ca kl. 11.15.
Övernattningen kostar 10€. Anmälningar tas emot via vår
webbplats, senast 5.11.

KULAN I EKENÄS
Ungas samlingslokal håller öppet under vår- och höstterminen onsdagar kl. 18-21. Start 1.9
Öppet hus med enkel servering, diskussioner, spel,
biljard, bordtennis m.m.
Program kl. 19.
PLATS: Ekenäs församlingshem, Larssonsvägen 1,
10600 Ekenäs (ingång från Ladugårdsgatan).

DOWN STAIRS I TENALA
Ungas samlingslokal håller öppet under vår- och höstterminen torsdagar kl. 18-20.30. Start 2.9
Vi har öppet hus med enkel servering, pingis, biljard
och fritt umgänge med varandra.
Program kl. 19.
PLATS: Tenala församlingshem, Sockenvägen 13,
10520 Tenala (nedre våningen med ingång från husets
baksida)

ÅRETS HJÄLPLEDARUTBILDNING
Anmälan görs 1.9 i Kulan och 2.9 i DS.
Kontakta Wikis för närmare info!

NYA KONFIRMANDER
Informationstillfällen för årets nya konfirmander:



Onsdag 8.9 kl. 16–17 i Ekenäs kyrka
Torsdag 9.9 kl. 16–17 i Tenala kyrka

All verksamhet förverkligas i enlighet med aktuella coronarestriktioner på respektive datum.
Om det behövs ställer vi om. Följ med uppdaterade uppgifter på vår webbplats eller ring och fråga.
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GEOCACHING

I den här artikelserien tipsar församlingens anställda om ställen att besöka
och aktiviteter att göra ute i skog och mark.

SKATTJAKTER är spännande, eller
hur? Geocaching är världens största
skattjakt, som kan ta dej till nya
spännande platser som du annars inte
hade hittat. Jag började geocacha i
övre tonåren, och har letat geocacher
både i mina hemtrakter och här runt
Ekenäs och Tenala. En extra minnesvärd skattletarfärd var jag med
om i Borgå, runt domkyrkan där!
Geocaching handlar om spänning och
äventyr, om nya intressanta platser,
om att röra sig i och njuta av naturen och omgivningarna och om att
dela äventyret med andra, antingen
så att ni tillsammans letar efter en
geocache eller så att du via nätet

delar din upplevelse. Hela familjen
kan geocacha, det finns inga ålders
gränser!
FÖR ATT GEOCACHA behöver du
börja med att skapa ett konto på
geocaching.com. Då kan du söka på
webbplatsen var det finns geocacher
gömda. Sen är det bara att bege sig
ut på skattjakt! Enklast är att börja
någonstans i dina egna hemtrakter.
När du med hjälp av ledtrådarna
hittat skatten loggar du ditt besök
och gömmer geocachen precis som
du hittade den. Sen är du klar att ta
itu med nästa äventyr! Lycka till!
Camilla Österberg

Vad är det bästa med dagklubben?
Dagklubbsbarn våren 2021 tycker till.
Från vänster Hugo, Ivar, Henrik, Junia, Ines och Jasmine.

Hugo: Jag tycker om att leka med bilarna.
Henrik: Att leka med smålegon och med bilarna.
Junia: Det bästa är att leka med Ines och att pyssla.
Ines: Jag tycker mest om att spionera och bygga koja i
soffan.
Jasmine: Autot, juna ja piirtäminen.

……………………
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.………………………
HEJ!

Då hösten är i antågande betyder det
även skol- och dagisstart. Efter en lång
sommar med uteaktiviteter är det igen
mysigt att pyssla inomhus.
Idag gjorde jag ett roligt pennställ till
skrivbordet, så att pennorna finns nära
till hands då läxorna ska göras eller man
bara vill sätta sig ner för att rita.

pyssellådor efter material att limma
på burken. Jag ville ha ett färgglatt
pennställ så jag valde en tygbit och
färgpennor som blivit korta och
ingen mera ritar med.
Jag lade lim på mjölkburken och
klädde in den med tygbiten. Efter
det limmade jag på de gamla pennstumparna. Sedan fick pennstället
torka och så var det klart!

För att göra ett eget pennställ behöver
du:



En tom mjölkburk
Tyg, papper, pennstumpar, band, klistermärken... eller annat fint du hittar
hemma



Universallim eller limpistol



Sax

Börja med att klippa av mjölkburken på en lagom höjd, beroende på
hur högt du vill att pennstället ska
vara. Mitt pennställ gjorde jag 9 cm
högt. Efter det letade jag i mina

Nu kan du designa ditt eget penn
ställ. Kanske du vill klä in det i
vackert presentpapper, eller klä det
med dina snyggaste klistermärken?
Eller varför inte klä det med vitt
tecknepapper och rita på ett eget
mönster? Kanske du gör ett till din
kompis eller ditt syskon också!
Pysselglädje,

Daniela

SOMMARENS SANDSLOTTSTÄVLING

är avslutad och bland deltagarna har vi lottat ut ett pris som går Julia Signell. Grattis!

En hel liten kollektion med olika sandslott hittar man på Instagram på
hashtaggarna#mittsandslott och #ekenäsnejdenssvenskaförsamling. Här är två av de taggade slotten.

…………………
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diakoni
kretsar

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

Diakon
Carola Lupander
Tfn 040 839 6733
carola.lupander@evl.fi
Diakon
Ritva Mieronkoski
Tfn 044 755 3604
ritva.mieronkoski@evl.fi
Diakoniassistent
Petra Fagerström
Tfn 044 755 3612
petra.fagerstrom@evl.fi

DAGTRÄFF FÖR DAGLEDIGA
EKENÄS
Dagträff med lunch i
Ekenäs församlingshem
Tredje onsdagen i månaden kl.12.
Lunchavgift 8 €.
15.9, 20.10 och 17.11
SNAPPERTUNA
Dagträff i Snappertuna församlingshem
Andra torsdagen i månaden kl. 13.30
9.9, 14.10 och 11.11
TENALA
Dagträff i Tenala församlingshem
Tredje onsdagen i månaden kl. 14.
15.9, 20.10 (obs! tillsammans med jubilar
festen) och 17.11.
Skjuts ordnas vid behov, kontakta Ritva
Mieronkoski senast 3 dagar före träffen.
BROMARV
Dagträff i Bromarv församlingshem
Första onsdagen i månaden kl. 13.30.
1.9, 6.10 (obs! tillsammans med
jubilarfesten) och 3.11

LUNCHER
ÖPPET HUS
Torsdagar kl. 10-12 i Tenala församlingshem
Soppa med bröd, smör och kaffe (4€) serveras kl. 11.
Höstterminens första torsdagssoppa serveras den 2.9.
MISSIONSKRETSENS KÖTTSOPPA
Tisdag 5.10 kl. 11-13 i Tenala församlingshem
Missionskretsens köttsoppa säljs för 5€/portion till
förmån för församlingens missionsprojekt.

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

JUBILARFESTER
Onsdag 20.10 kl. 14 i Tenala
Onsdag 6.10 kl. 13.30 i Bromarv
Onsdag 27.10 kl. 13 i Ekenäs (födda 1.1 -31.7.2021.)
Onsdag 10.11 kl. 13 i Ekenäs (födda 1.8 -31.12.2021)
Till festen inbjuds alla som fyller 75, 80, 85, 90 eller 95 år.
Beroende på coronasituationen i oktober och
november är vi beredda att ordna ytterligare två
jubilarfester i Ekenäs. Varje jubilar får ett personligt
brev med info om exakt datum och klockslag.

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

FI17 5549 6610 0002 87
Mottagare: Raseborgs kyrkliga samfällighet

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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Märk inbetalningen: Diakonihjälp i Ekenäs
nejden (för att understödet skall nå just
den egna hemförsamlingen)
Insamlingstillstånd: RA/2020/1632

Naturen ger kraft

DE GAMLAS KYRKSÖNDAG
De gamlas vecka firas den 3-10 oktober
med temat Naturen ger kraft (2021)
I församlingen bjuder vi in till kyrkogång
med festligt kyrkkaffe:
 3.10 kl. 10 Högmässa i Tenala
(skjuts från Bromarv). Kontakta Ritva
(tfn 044 755 3604) om du behöver skjuts.
 10.10 kl.10 Högmässa i Ekenäs
 10.10 kl. 12 Högmässa i Bromarv

DE GAMLAS VECKA 3–10.10.2021
DE GAMLAS DAG 3.10.2021, ETSERI

All verksamhet förverkligas i enlighet med aktuella coronarestriktioner på respektive datum.
Om det behövs ställer vi om. Följ med uppdaterade uppgifter på vår webbplats eller ring och fråga.

DIAKONIKRETSAR & ÖVRIGA KRETSAR
EKENÄS
DIAKONI- OCH MISSIONSKRETSEN i församlingshemmet
måndag kl. 13.
Kontaktperson: Carola Lupander tfn 040-839 6733. Start 6.9
KENYA-MISSIONSKRETSEN i församlingshemmet varannan
måndag kl. 15-17.
Kontaktperson: Ing-Maj Wikström tfn 0400-249 772. Start 6.9
FÖRSAMLINGENS FÖRBÖNSGRUPP samlas varannan torsdag
kl. 10 (alltid udda 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 Carita Englund, förbönsgruppen. Du kan
skicka e-post till carita.englund@gmail.com. Vi behandlar
böneämnena konfidentiellt.
Kontaktperson: Carita Englund tfn 044-269 1000. Start 9.9
SOLKRANSEN – handarbetsgrupp för kvinnor i Kulan
(ungdomsutrymmet under pastorskansliet) udda veckors
tisdagar kl. 17.30-19. Kontaktperson: Carola Lupander
tfn 040-8396733. 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 - 568 7580 eller birgitta.udd@evl.fi
Anmälningstiden till kvinnoweekenden på Lärkkulla 17 - 18.9
har löpt ut (27.8). Om du är intresserad av att delta kan
du höra dig för om ev. återbudsplatser: info@larkkulla.fi,
tfn 019-2757 200.
Arr. Ekenäsnejdens svenska församling och Karis-Pojo svenska
församling

TENALA
MISSIONSKRETSEN träffas 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 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.
Höstens datum är 8.9, 13.10, 10.11 och 8.12. 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
i Ekenäsnejdens svenska
församling
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, Missions
kyrkan och lokala K-Supermarket, Popsi och S-Market.
Matbanken verkar i en affärsfastighet på Björknäsgatan 29-31.
Tenala-Bromarv Matbanken är ett samarbete mellan Ekenäsnejdens
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
 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
Mottagare: Raseborgs kyrkliga samfällighet
Märk inbetalningen med ”Församlingarnas Matbank”.
Insamlingstillstånd: RA/2020/1632
Vill du göra en personlig insats kontaktar du någon av kontakt
personerna. Det finns flera olika sysslor vi behöver hjälp med inom
matbanken.

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 diakoner eller pastor som utreder ditt behov
av hjälp.

All verksamhet förverkligas i enlighet med aktuella coronarestriktioner på respektive datum.
Om det behövs ställer vi om. Följ med uppdaterade uppgifter på vår webbplats 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.

Många mammalådor under många år
I VÅRAS HADE 500 så kallade
mammalådor packats av Gunnel
Holmström och Lolan Holmberg i
Tenala. De första lådorna fördes ner
till Lettland med Missionskyrkans
transporter redan år 2008. Från år
2011 kom Ekenäs församling med i
bilden och efter en f örsta bistånds
resa med buss blev det fart på verk
samheten. Efter det har det funnits
lådor med i transporterna många
gånger per år.
Lådan har FPA:s moderskapsför
packning som modell men innehåller
en hel del mera. Den innehåller till
räckligt med kläder för barnets första
år. Damerna på stickkaféet i Tenala
har sett till att det alltid funnits stick
ade babykläder med. Lådorna har
förts till församlingar, Röda Korset
och socialcenter i städer och byar och
därifrån sedan nått rätta mottagare.

Så skulle det ha fortsatt, men
i våras omkom Lolan i en trafik
olycka och efter det packas det
inga mammalådor i Tenala längre.
Gunnel tackar alla som bidragit med
babykläder och annat material till
lådorna. Utan de myckna donatio
nerna hade det inte blivit en enda
låda.
MAMMALÅDOR PACKAS i fortsätt
ningen på Fynda men i mindre antal
än tidigare. Antalet födda barn i
Lettland minskar och därför också
behovet av babykläder. Mindre lådor
med babykläder och andra tillbehör
är fortfarande med i de flesta trans
porter. För tillfället har vi ett stort
lager av babykläder som vi söker nya
mottagare för.

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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Gunnel
överräcker
babykläder till
en väntande
mamma.
Storasyster är
också intresserad.

Tro det eller inte men julen kommer fortare än du tror!
Julförsäljningen i Fynda börjar torsdagen den 18:de november.
Julmatpaket tar vi emot hela november, de skickas ner till familjer som
inte har råd med något extra till jul. Redan ett paket med julmat gör stor
skillnad.
Du kan bidra med ett paket du själv packat, hämta livsmedel eller ge en
liten summa pengar. Ring eller besök Fynda för mera info. Infoblad kommer också att finnas i tre matbutiker i Ekenäs från slutet av oktober.

 Framme i Lettland – lasten lossas.

Tack, alla givmilda människor!
Under sommaren hittade många semest
rande finländare till Fynda. Den ökade
kommersen betyder att vi har mera pengar
att använda till bistånd.
Donationer av alla de slag har också kommit i en
jämn ström, tack till alla givmilda människor! Det
mesta skickas som bistånd men många fina och
intressanta saker säljs och våra kunder kan göra
fynd hos oss. Och då kommer de kanske på nytt
för att se vad som finns, det blir en positiv cirkel.
Planerna för hösten är att få transporter att gå
som under normala år. De två senaste åren har det
varit långt mellan besöken hos våra biståndsmot
tagare och det finns ett stort behov av att igen få
hjälp. Nu har vi bokat resor med 2–3 bilar varje
månad fram till början av december och vi hoppas
det går vägen.
Vi har en ny mottagare från hösten, en frivillig
organisation i staden Balvi i östra Lettland. Via den
ges hjälp till familjer med funktionshindrade barn.
Förutom allt normalt som behövs i de här famil
jerna önskas hobbymaterial av alla de slag. Det kan
vara garn och stickor, tyg och tråd, band, knappar,
lim, papper m.m. Om det finns sådant överlopps i
dina gömmor så får du gärna hämta det.
Vi får väldigt bra saker som behövs hos alla
våra mottagare. Därutöver finns det saker vi gärna
tar emot som man kanske inte kommer på att
man kan hämta. Det finns en ständig efterfrågan
på bland annat cyklar, verktyg och fiskedon och
många andra saker. Kolla med oss innan du kastar
bort något. Det du tycker att inte är värt någonting
är kanske just det någon annan behöver.
Gita Lindholm

 Också ett daghem
kan vara bistånds
mottagare.

 Två lyckliga flickor
med en biståndscykel.

  Ett julpaket har nått sitt mål.
  En liten flicka provar kläder som
kommit från Fynda.
  Kläder på tork i ett hem.
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MÖTESPLATSER OCH TRÄFFPUNKTER
KARLAGRUPPEN

MISSIONSDAG I RASEBORGS PROSTERI

- träffpunkt för män i alla åldrar. Vi möts en torsdag per månad.
Följ med vår veckoannonsering i E-U, samt på webben. Gruppen
leds av Wille Westerholm.
Start 26.8, följande träff 30.9 kl. 16 i Tenala församlingshem.
Vi lär oss laga mat.

Söndag 17.10 i Ekenäs med tema kring vardagens olikheter i världens
lutherska kyrkor

BOKSLUKARNA

Lunchanmälning - sista anmälningsdag 8.10 till pastorskansliet 019241 1060 vardagar kl. 9–13. Ifall vi p.g.a. restriktioner måste inhibera
samlingen ordnas i stället en virtuell samling för de anmälda.

– öppen läsecirkel med livsåskådningsinriktning för dem som
tycker om att läsa och kanske berätta om det man läst. Träffarna hålls i församlingshemmet i regel sista onsdagen i månaden
kl. 17.30. Gruppen leds av Ann-Sofi Storbacka. Start 29.9.

Program:
Kl. 10 - Högmässa i Ekenäs kyrka med gästpredikant Tomas Ray
Ca kl. 11.30 - Lunch och föredrag i församlingshemmet.

PÅ DJUPET
– bibeldiskussionsgrupp i församlingshemmet i regel första
torsdagen i månaden kl. 19. Gruppen leds av Karl-Gustav Sandelin.
Startdatum meddelas senare i veckoannonsen i E-U.

FÖRSAMLINGSTRÄFFAR
 Torsdag 18.11 kl. 16 i Tenala församlingshem
 Torsdag 25.11 kl. 16 i Bromarvs församlingshem

Knytkalas med diskussion och samvaro. Ta gärna med något
ätbart, sött eller salt, köpt eller hembakat. Kaffe, te och saft
finns färdigt på platsen.
Kontakta Wille om du har frågor, tfn 0400 640 786.

BOKKALASET
11-15.11.2021 I EKENÄS | TEMA: VÄNDPUNKTER
TORSDAG KL. 19
I EKENÄS FÖRSAMLINGSHEM
Ett samtal mellan biskopen i Borgå

Bo Göran Åstrand

stift Bo-Göran Åstrand, politikern
Ulla-Maj Wideroos och skådespelaren
Simon Häger. Samtalet baserar sig
på en färsk brevbok som utkommer i
oktober, i vilken biskopen skriver brev
med Wideroos, Häger, journalisten
Jeanette Björkqvist och teologen Liisa
Mendelin. Boken handlar om teman
som mänskliga rättigheter, miljö
frågor, mötet mellan kyrka och samhälle och frågan om vart vi är på väg.
Samtalet modereras av khde Anders
Lindström. Fritt inträde.

Ulla-Maj Wideroos

SÖNDAG KL. 10
I EKENÄS KYRKA
Litterär högmässa med
temat Uppbrott. Predikan
av ärkebiskop em. John
Vikström. Radiering.

Simon Häger
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All verksamhet förverkligas i enlighet med aktuella coronarestriktioner på respektive datum.
Om det behövs ställer vi om. Följ med uppdaterade uppgifter på vår webbplats eller ring och fråga.

FÖRSAMLINGEN MEDDELAR…

EKUMENISK
HÖSTFEST
Fredag 8.10 kl. 16-18
i Ekenäs församlingshem
Festen är samtidigt en
välkomstfest för de nya
kvotflyktingarna i Ekenäs.
Flera arrangörer.

PERSONALNYTT
INFÖR HÖSTEN har en del förändringar skett i personal
paletten.

T.f. kantor Inkeri Aittola är moderskapsledig från och
med senvåren. Grattis till lilla babyn!
Vår mångåriga eftisledare Daniela Lindgren som studerat vidare, både heltid och deltid under de senaste två
åren, har nu fått möjlighet att förverkliga en dröm och
har anhållit om avsked. Tack för ditt värdefulla arbete i
vårt eftermiddagshem för skolbarnen i Österby. Vi önskar dig lycka till med dina nya planer och utmaningar!
På posten som eftisledare
börjar i stället Mathilda
Löfhjelm-Liljeberg, som
vikarierade i Eftis under
läsåret 2019-2020.
Välkommen tillbaka,
Mathilda!
Från och med den 1.9 är präststyrkan igen decimerad
när vår kaplan Monica Cleve handhar ett vikariat som
t.f. kyrkoherde i Hangö. Lycka till, Monica!
I början av sommaren blev vår t.f. diakon Ritva Mieronkoski utexaminerad som diakon och kommer att
fortsätta i församlingen som ordinarie. Vi gratulerar!
Byråsekreterare Petra Fagerström, som under många
år skött medlemsärenden och registreringar på pastorskansliet har övergått i huvudsak till en tjänst som
diakoniassistent i samband med att hennes tidigare
uppgifter sköts av ett kyrkligt centralregister från och
med 1.9. Lycka till med nya uppgifter!

Dop, vigslar
och jordfästningar

mitt 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 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 22.4–24.8.2021.

VIGDA
Oscar Henrik Hafström och
Christa Erica Boström
Leif Jonas Hubertus Granström och
Linda Maria Salminen
Nico Edvard Järviö och
Karolina Johanna Ahlqvist
Mathias Tom Johan Kronholm och
Maria Anna Helena Peräsalo
Johan Selim Ingmar Dunderfelt och
Anna Karolina Willfors
Jan-Anders Bernhard Cederberg och
Elina Christina Lehtikangas
Stefan Mikael Grönroos och
Lina Heidi Linnea Lindholm
Oscar Karl Göran Åhman och
Saana Piritta Leppänen
Sofia Wilhelmina Rautalahti och
Brett Robert Rogers
Kim Lars Sebastian Danielsson och
Emilia Matilda Johansson
Robin Ingemar Lönnberg och
Sandra Sofie Himmelroos
Mathias Henrik Wilhelm Liljeberg och
Annika Beatrice Grahn

15.5.2021
22.5.2021
19.6.2021
26.6.2021
17.7.2021
24.7.2021
31.7.2021
31.7.2021
7.8.2021
21.8.2021
21.8.2021
21.8.2021
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…FÖRSAMLINGEN MEDDELAR forts.



DÖPTA
Neo August Mikael Mäkinen
Charlie Arnold Alexander Flythström
Theo Helmer Vilhelm Fransman
Luca Karl Erik Löf
Ingrid Maria Elise Strandell
Alicia Lena Marina Nordström
Charlie Fridolf Johannes Ginström
Luna Adina Valentina Koponen
Nova Robin Henrietta Rehnström
Aron Hans Victor Sundblom
Freja Xenia Sjölund
Lydia Lisbeth Maya-Linnéa KällbergSandberg
Emil Evert Danielsson
Noah Edvin Fagerström
Ellen Margareth Rehnström
Evert John Axel Höglund
Odin Wilhelm Qvist
Maya Christina Gröndahl
Leonore Ellen Marie Nordström
Elis Magnus Finneman
Hugo Ted Kalevi Grönroos
Emil Sebastian Nyman
Axel Vilhelm Wass
Elizie Märtha Ann-Sofi Schön
Nelion Nikanor Henrik Salmi
Julia Lilja Michaela Söderholm
Olivia Anneli Nyberg
Leonore Monica Hallgren
Julie Marie Björklund
Enzio Alexander Henrik Sannholm
Majken Ayla Esteri Nordström
Signe Siri Linnea Grönroos
Lea Alexandra Fite
Paul Miliam Eben Källman-Kallus
Lee Antero Kurt Wennström
Miilo Wilhelm Alexander Nylund
Benjamin Tore Juhani Risnes
Noelle Juni Linnéa Enberg
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dopdag
8.5.2021
13.5.2021
29.5.2021
29.5.2021
6.6.2021
12.6.2021
12.6.2021
12.6.2021
12.6.2021
12.6.2021
12.6.2021
12.6.2021
13.6.2021
13.6.2021
19.6.2021
19.6.2021
19.6.2021
20.6.2021
20.6.2021
27.6.2021
3.7.2021
3.7.2021
3.7.2021
3.7.2021
10.7.2021
10.7.2021
17.7.2021
18.7.2021
18.7.2021
24.7.2021
25.7.2021
31.7.2021
1.8.2021
1.8.2021
14.8.2021
15.8.2021
15.8.2021
21.8.2021

DÖDA

dödsdag

Göran Vilhelm Lindroos
Bengt Åke Christer Backman
Berit Ann-Mari Pihlström
Sven Johan Nyman
Gunnar Wilhelm Byman
Sisse Dolores Lundqvist
Brita Gesterberg
Nils Holger Rehnström
Gunnel Elisabeth Lampinen
Göran Wilhelm Forsström
Inger Aurora Rönnblad
Ulla Minette Simberg
Ole Mikael Skoglund
Ebba Linnea Pettersson
Gunvor Ingeborg Ruda
Karin Margareta Söderqvist
Lolan Inga-Lill Holmberg
Karin Majlis Ingeborg Forsström
Lars Erik Vikholm
Doris Margareta Löf
Maj-Britt Carita Irene Westman
Hans Holger Sandell
Gunnel Viola Öblom
Gulleveig Salome Blondine Silfvast
Görel Elisabet Wahlman-Söderlund
Kim Birger Strandberg
Christina Elvira Malmlund
Kirsti Margareta Sevon
Greta Ingalill Beatrice Bäckman
Peter Algot Malmström
Inger Else-Maj Björkqvist
Risto Valdemar Råberg
Marita Margareta Engblom
Leif-Krister Laakso
Maija Hannele Thesslund
Per Åke Gösta Hall
Paul-Erik Grönroos
Dolly Inga-Lill de la Chapelle
Ebba Maria Väre
Carl Gustaf Wolff
Marit Dorothea Lundström
Ingrid Alice Randström
Greta Maria Sjöström
Håkan Johan Anton Karlsson
Maj-Britt Cecilia Westerling
Helmer Jan-Vilhelm Svartström

2.3.2021
26.3.2021
30.3.2021
12.4.2021
13.4.2021
14.4.2021
21.4.2021
22.4.2021
4.5.2021
6.5.2021
7.5.2021
10.5.2021
12.5.2021
13.5.2021
16.5.2021
18.5.2021
20.5.2021
22.5.2021
23.5.2021
27.5.2021
27.5.2021
29.5.2021
30.5.2021
6.6.2021
8.6.2021
13.6.2021
17.6.2021
18.6.2021
22.6.2021
23.6.2021
27.6.2021
27.6.2021
29.6.2021
30.6.2021
2.7.2021
16.7.2021
16.7.2021
16.7.2021
23.7.2021
24.7.2021
27.7.2021
29.7.2021
3.8.2021
8.8.2021
11.8.2021
18.8.2021

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

Infopunkten i Tenala
Torsdagar kl. 10–12 under terminerna med präst
eller annan personal på plats
019-241 1060 (pastorskansliet i Ekenäs)
Sockenv. 13, 10520 Tenala

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

DIAKON Carola Lupander
040-839 6733
carola.lupander@evl.fi

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

DIAKON Ritva Mieronkoski
044-755 3604
ritva.mieronkoski@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

RASEBORGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Ekonomikontoret Ekenäs (vard. 9-13)
Ekonomidirektör
Christer Lindvik
Gravärenden/kremering
Charlotta Laukkanen (t.f. chef för
begravn.väsendet till 4.1.2022)
Maija-Liisa Räihä (t.f. trädgårdsmästare)
Ramsdals lägergård
Nina Asén-Nyman (värdinna)
Österby församlingshem

UNGDOMSARBETSLEDARE
Kjell Wikström
040-821 5327
kjell.wikstrom@evl.fi
UNGDOMSARBETSLEDARE
Camilla Österberg
044-755 3603
camilla.osterberg@evl.fi
LEDARE FÖR
BARNVERKSAMHETEN
Iselin Nylund
044-755 3611
iselin.nylund@evl.fi
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För många är det en kär vana att varje kväll innan
man somnar tänka igenom dagens händelser och
dem som står en nära. Oftast handlar tankarna
om den egna situationen, om familj, släkt, vänner
och andra som korsat ens väg under dagen. Tan
karna omformas till bön om välsignelse för dem
alla, beskydd för faror, olyckor och sjukdom och
om glädje och frid i livet.
Bön är inte magi eller hokus pokus. Snarare
är bön hjärtats djupaste ömhet för andra och för
en själv. Den speglar mänskans innersta käns
lor naket och ärligt och kan få till stånd en inre
förändring.
Bön är inte ett sätt att försöka tämja makterna.
Men den speglar tillit till det goda och skapar
möjlighet till förvandling hos alla. Bön är en tro
på det osynliga (goda) som tar sig uttryck i det
synliga, i lusten att hjälpa och ge av sig själv,
att tänka och tala gott för andra, i seende ögon,
lyssnande öron och handling som stöttar.
Bön är ett sätt att förhålla sig. Ibland sker det
genom ett böneljus som tänds i en kyrka eller en
omtänksam hälsning när man hör kyrkklockornas
själaringning, ett varmt leende mot någon som
inte väntar sig det eller genom att bara vara
stilla. Bön är att få mer än man begär.

Gud, du som är källan till allt det goda,
tacksamt ber vi:
Välsigna och bevara våra nära och kära, de
små, de lite större och de äldre.
Skydda dem för allt som kan skada, för
faror, olyckor och sjukdom.
Ge dem insikt om vem de är och trygghet
och mod att leva som de mänskor du
gjort dem till.
Lär oss att se dem med dina ögon.
Gud, vi ber om glädje och frid för dem alla
och för oss själva.
Vaka över oss under natten när vi vilar, ge
sömn som helar
och håll din hand över oss när vi vaknar igen
för att ta oss an en ny dag.
Din är dagen och natten och dina är vi.
Amen
Yvonne Lindström
Foto: David Mark (Pixabay)

MANNA

Bön inför natten

