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HOUTSKÄR KAPELLFÖRSAMLINGS MEDARBETARE
ÖNSKAR DIG EN VÄLSIGNAD VÅR OCH PÅSKTID!

LEDARE

Näsby, i fastetid 2019

Det är nu tre månader sedan jag inledde mitt arbete som tf. kaplan i Houtskär
kapellförsamling. Jag sitter vid min dator i arbetsrummet på Prästgården och
förundras över hur saker och ting kan falla på plats så fint. Gud är en god
planerare som ser till vårt bästa, även om det inte alltid känns så.
När jag förra våren var predikobiträde här i Houtskär var det en och annan
som tyckte att jag skulle söka tjänsten som Houtskärs präst. Jag tackade nej
för jag ville pröva mina vingar på annat håll och sade att det var en bra präst
på väg till Houtskär. Det var det ju, det vet ni nu, men Gud behövde henne på
annat håll fortare än någon av oss anat. Så jag fick en andra chans och nu var
jag redo. Jag hade fått smaka på och insett att gräset på andra sidan fjärden
inte nödvändigtvis är grönare.
Skärgården är mitt hem och jag pendlar nu från Nagu till Houtskär. Det tar
mig ca. en och en kvarts timme, fast bilens kilometermätare inte ens visar 25
kilometer mellan hemmet och Prästgården i Houtskär. Det händer sig ibland
att någon frågar om jag verkligen åker till Houtskär varje arbetsdag. Varför
skulle jag inte det? Det är världens vackraste arbetsväg, både när det stormar
så färjan gungar betänkligt och när solen kysser havet så det glittrar av lycka.
Det är ju här i Houtskär jag har min arbetsplats.
Jag är lyckligt lottad som blivit så väl emottagen här. Trots att jag inte ville
förra våren var ni beredda att ta emot mig igen. Jag kan inte påstå att jag
ännu träffat ens hälften av alla Houtskärbor, men samtliga som jag träffat har
varit trevliga. Så, månne inte resten är lika trevliga?
Nu är det vår. Det känns bra att ljuset har återvänt, fåglarna kvittrar och
blommorna börjar titta fram bland det bruna fjolårsgräset. Det är påsktid och
det är inte underligt alls att påsken infaller på våren. Hela påsken visar på att
även om livet slutar med plåga och död, har döden inte sista ordet. Efter en
vila tar livet ny fart. Påskäggen, påskgräset och påskriset är alla symboler för
att liv kommer ur det som ser ut att vara dött.
I den ortodoxa traditionen är påsken den största högtiden men här i Finland
är vi inte vana att fira påsken i lika stor utsträckning som julen, även om
påsken teologiskt sett är en större högtid. Kanske det är just för att vårljuset
återvänder som vi inte har lika stort behov av festligheter eller är det kanske
lättare att fira en födelsedag, än en dödsdag som vänds i en uppståndelse vi
kanske har lite svårt att greppa?
2

av Janette Lagerroos
Hur som helst är påsken värd sitt eget firande!
På Skärtorsdagskvällen samlas vi i kyrkan för att minnas den sista måltiden
då Jesus instiftade nattvarden. Det är en stämningsfull stund som avslutas
med att altaret kläs i svart.
På Långfredagen klockan 15 blir det andakt vid Jesu dödsstund i kyrkan.
Orgeln är tyst, Mariakören stöder psalmsången och döden än mycket närvarande. Stämningen är allvarlig och det kan kanske kännas tungt eller trist att
delta. Jesus dog på korset för vår skull. Vi får stanna upp och tänka på hur
oerhört det är.
På Påskdagen blir det festmässa i kyrkan kl.11, för nu är glädjen stor!
Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!
Då sjunger vi glada sånger och firar att livet fått en ny början. Känslan är
uppsluppen och du kan försöka räkna hur många gånger vi sjunger Halleluja
under högmässan! Mariakören och förhoppningsvis barnen sjunger med och
för oss. Efteråt blir det kyrkkaffe och gräddtårta i prästgårdens sal. Vi passar
på att inviga den officiellt då också.
Jag hoppas du tycker att det här låter som en påsk du vill fira tillsammans
med oss i kyrkan. Välkommen med att uppleva påsken med alla sinnen!
Ännu några ord om mig själv:
Jag är aktiv på sociala media och bloggar om min
vardag som präst. Jag tycker det är roligt att skriva
och jag upplever att det är viktig att berätta om
prästens arbete. För ibland verkar det som om det
lever kvar en hel del förutfattade meningar kring
var präster sysslar med. Om du vill läsa mina skriverier ska du klicka in dig på
https://pastornochhavet.westerbacka.com

Foto: Camilla Hynynen

Jag har också en liten kompis, Kyrkråttan. Han har ett
eget Instagram konto där vi lägger upp bilder några
gånger i veckan. Där kan du följa med på alla
Kyrkråttans äventyr.
Sök upp @kyrkratta och häng med!
Foto: Janette Lagerroos
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FÖRSAMLINGS INFORMATION
Pastorskansliet
tel. 040 312 4450
öppet varje tisdag 9–12 och andra tider enligt överenskommelse.
Diakonimottagningen är öppen enligt överenskommelse.
ANSTÄLLDA
Tf. kaplan

Janette Lagerroos

040 312 4452

Kantor

Mikael Granlund

040 312 4444

Diakonissa

Wiveca Eklund

040 312 4455

Barn-och ungdomsarbetsledare Mari Nurmi

040 312 4436

Församlingsmästare

040 312 4458

Jami Helmiö

Personlig e-post: fornamn.efternamn@evl.fi

KAPELLRÅDET 2019–2022
Ordförande

Rune Johansson

Vice ordförande

Viola Eksten

Sekreterare

Janette Lagerroos
Lennart Brunnsberg
Fabian Karlgren
Caroline Törnqvist
Petra Öhman

Suppleanter:

Rosita Backman
Niklas Fagerlund
Liisa Wikfors

PÅ NÄTET HITTAR DU OSS HÄR:
https://www.vastabolandsforsamling.fi/houtskar-kapellforsamling

Facebook: @vasfor

Instagram: @vastabolandsforsamling
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FÖRSAMLINGS NYTT
FÖDELSEDAGAR
27.4

80 år. Helga Ekblad Björkö. Firar ej

1.5

85 år. Rose-Maj Österlund Hyppeis. Firar ej

18.5

70 år. Gun-Maj Raja-Aho, Kittuis. Firar ej.

21.5

80 år. Märta Koskinen. Fridhem ( Björkö ). Bortrest

18.6

95 år. Helga Mattsson. Fridhem ( Näsby ) .

19.6

92 år. Alli Söderman. Fridhem ( Träsk )

Församlingen uppvaktar alla församlingsmedlemmar som fyller 75, 80, 85,
90 och efter 90 varje år. Ibland har vi svårt att nå den som har födelsedag per
telefon. Kontakta oss därför gärna för att komma överens hur vi kan komma
ihåg dig.
Den som vill får sin födelsedag införd i tidningen. Om du inte är medlem i
församlingen eller fyller något annat än de nämnda jämna åren kan du kontakta redaktionen eller ringa pastorskansliet på nummer 040 312 4450.

AVLIDNA
Anna-Lisa Biström, född den 10.1. 1932
avled den 2.12. 2018 i en ålder av 86 år.
Bengt Erik Nikander, född 7.7. 1935
avled den 18.2. 2019 i en ålder av 83 år.
Eino Ralf Ture Lehti, född 14.7. 1960,
avled den 11.2. 2019 i en ålder av 58 år.
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PRÄSTGÅRDSSALEN
Många är de som besökt Prästgårdens sal genom åren. Prästerna har
varierat, men i salen har man kunnat samlas till olika evenemang. Nu
när prästen inte bor i prästgården har salen kommit i församlingsanvändning. Sedan årsskiftet har det kommit nya möbler i salen och
olika träffas samlas numera här. Tanken är också att här kunde ordnas
t.ex. dop och mindre minnesstunder.

Vi inviger salen på påskdagen med att samlas till kyrkkaffe här.
Alla är välkomna, oberoende av om man varit i kyrkan eller inte.
Vi håller öppet hus efter festmässan till kl. 14.00.
Vid det stora bordet står
nu tio stolar, men bordet kan dras ut så att
flera ryms.

Framför den öppna spisen står åtta sköna fåtöljer. Här kan man sitta
bekvämt och diskutera
livets stora frågor.
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PRÄSTGÅRDSSALEN
Här finns två bekväma
stolar om samtalet är
personligt. I vitrinskåpet hoppas vi det
ska dyka upp böcker
som man får köpa med
sig. Till exempel
psalmböcker, biblar
och olika andaktsböcker. Ge gärna förslag på
vad du önskar!

Ett piano har vi också
fått. Det är Dolores
Frisk-Eriksson som
donerat det och med
Lennart Brunnsbergs
hjälp har det flyttat in i
prästgården. Ännu behöver det stämmas men
sen hoppas vi någon
vill spela på det. För
prästen duger tyvärr
inte till det.

Prästgårdens bostadsdel väntar nu på en hyresgäst.
Bostaden är ca 92 m2 och hyran är 695 €/månad + 20 € elavgift.
Fastighetschef Jim Karlsson svarar på frågor och sköter uthyrningen.
Honom når man på tel. 040 312 4481 eller jim.karlsson@evl.fi.
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TACK OCH FÖRLÅT!
Om du skulle bli ombedd att endast få lära dina barn två ord – vilka skulle
det då vara? Helt spontant kommer orden ”tack” och ”förlåt” i mitt huvud.
När jag börjar analysera dem kommer jag fram till att de faktiskt är mycket
viktiga ord, som vi nuförtiden många gånger glömmer eller har svårt att få
fram.
Ordet tack borde vara något vara en självklarhet att uttala varje gång vi erhållit något av någon annan, när någon gjort oss en tjänst, men många av speciellt dagens ungdomar är så vana vid att få allt serverat att de ta allt för givet
och bara väntar sig att de ska få allt utan ansträngning. Därför glömmer de
bort att tacka och sätta värde på det de fått. De tackar inte t.ex. för maten, för
skolskjutsen eller för gåvor de får.
Den äldre generationen som upplevt krig och nöd vet hur tacksam man fick
vara om man hade mat på bordet. Nu svämmar hyllorna i affärerna över med
varor. Ta t.ex. allt utbud av mjölkprodukter. Det finns metervis för alla smaker och dieter – även mjölk gjord på t.ex. havre, vilket jag är oerhört tacksam
för då jag är överkänslig för komjölkprotein. Nu behöver vi inte lida nöd och
våra ungdomar är vana vid att öppna kylskåpet och ta något att äta. Utan att
anstränga sig.
De äldre är oftast tacksamma för lite. De är inte vana vid att bli uppassade
och om man gör dem en tjänst – hur liten den än är – så är de noga med att
visa sin uppskattning. De är lärda så. Jag är också lärd att tacka och jag har
lärt mina barn det, men det är något i dagens samhällsklimat som gör att barnen glömmer bort sin lärdom – speciellt när de är i grupp.
Trots att jag inte är mer än drygt 50 år minns jag den tiden när en apelsin och
något smått till kunde vara en fullgod födelsedagsgåva. Jag undrar vilket
barn av idag som skulle jubla av att hitta en apelsin i sitt paket? Nu ska det
vara dyrt, stort och sista modellen för att duga. Men vad lär vi våra barn genom att ge efter för det? Inte tacksamhet i alla fall. Om de måste tjäna ihop
till det de önskar genom att utföra olika saker i hemmet sätter de mer värde
på det de köpt. I dessa hållbarhetstider borde vi lära våra barn att vara tacksamma för det de har, dela med sig och inte alltid sträva efter att köpa nytt.
En hemgjord sak given med kärlek är mer värd än en köpt.
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av Ulla Mattson-Wiklén
Förlåt är ett annat ord som används alltför lite. Vi sårar hela tiden personer
omkring oss medvetet eller omedvetet. Något ord eller en mening som vi
själva kan tycka att inte är så farlig kan såra någon annan oerhört. Vi kan
tycka att det bara är på skoj medan den andra tar det på blodigt allvar och blir
jätteledsen. Om vi står öga mot öga med den andra märker vi ju genast vad
som hänt och bör då rätta till misstaget och säga förlåt.
Om vi varit dumma med avsikt borde vi kanske också fundera på om det
verkligen var värt att såra den andra. Vem ger oss rätt att vara dumma mot en
annan? Varför vi gjorde det – var vår orsak hämnd eller vad hade personen
gjort för att förtjäna vårt agg? Vem lider mer på lång sikt? Den som varit elak
kommer att ha dåligt samvete och den som blivit påhoppad kommer att vara
ledsen.
Den som blivit felbehandlad kanske väljer att förlåta och glömma, för att det
enbart tar energi att vara ledsen för att någon varit dum. Men ibland kan det
dock vara svårt att förlåta. Man vill veta varför och ältar gammalt groll som
förpestar ens liv, när man istället borde förlåta och glömma. Ingens elaka ord
är värda att sätta ner så mycket energi på att det förstör ens eget liv och förhindrar en ifrån att leva ett lyckligt liv. Den som gör orätt emot en annan gör
det oftast pga egna problem och därför är det klokast att följa rådet ”förlåt
dem oss skyldiga äro” och fortsätta sitt eget liv.
Vi ska inte heller glömma att inte vara för stränga mot oss själva. Ibland når
vi inte upp till alla mål vi satt upp och misslyckas totalt. Då måste vi kunna
förlåta oss själva. Vi är alla människor som har olika fel och brister och allt vi
företar oss lyckas inte alltid. Då tar man nya tag och blickar framåt. Det som
varit har varit och kan inte längre förändras. Förhoppningsvis har vi lärt oss
något och kan gå ödmjukare in i framtiden.
Så här i påsktider ska vi inte glömma den man som var villig att uppoffra sitt
liv för alla våra synder och att det finns någon som alltid är villig att förlåta
när vi uppriktigt ber om det. Han frågar inte vad vi gjort eller mot vem. Han
önskar bara att vi ska behandla andra så som vi själva vill bli behandlade. Om
vi lever enligt denna regel blir kanske ordet förlåt ett ord som vi inte behöver
använda så ofta, men ordet tack är dock alltid lika aktuellt och uppskattat.
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KYRKBACKENS TOMTE MEDDELAR
Vintern har förflutit lugnt på kyrkbacken. Som bäst täckte snön gravstenarna
nästan helt och hållet, men nu doftar marken redan i solskenet. Våren är välkommen!
Nu är det dags att göra en liten förändring i sopsorteringen på kyrkogården.
Vi slutar samla in glas separat på kyrkogården. Orsaken till det här är att det
glasavfall som finns på kyrkogården inte är återvinningsbart glas. Kärlet som
tidigare var avsett för glas blir nu ett kärl för icke brännbart avfall. I det kärlet
kan man lägga sådant avfall som man inte är säker på hur det ska sorteras och
kärlet märks med tecknet ?
I övrigt fortsätter återvinningen som förr: Den öppna komposten är uppdelad i
två avdelningar: Ena sidan är avsedd för kvistar och granris och den andra för
avfall som förmultnar lättare. Dessutom finns kärl för metallavfall och för
brännbart avfall. På Prästgårdssidan finns ett litet kärl för kompostavfall och
ett för brännbart avfall, precis som tidigare.
En solig vår till alla,
Jami

PRÄSTGÅRDENS TRÄDGÅRD
I fjol ordnades ett talko på Prästgården för att röja i trädgården. Frivilliga
ställde upp och gjorde ett stort jobb. Nu ser man att det finns en Prästgård
igen! Eftersom trädgården varit bortglömd så länge finns det ännu lite jobb
kvar innan vi kan önska sommargrönskan välkommen.

Därför ordnar vi ett nytt talko nu innan gräset tagit fart.

TALKO på Prästgården
Onsdagen 24 april kl. 10 - 14
Församlingen bjuder på lunch!
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RIVET UR ARKIVET

av Stig Skaag

Som ni säkert har lagt märke till i de två senaste numren av Församlingslyktan har Marja-Liisa Abrahamsson skrivit inlägg om kaplanen Anders
Lundenius dödsnotiser i Houtskärs församlings kyrkoarkiv. Lundenius tjänstgjorde i Houtskär mellan åren 1787 till 1830.
Här vill jag visa två saker på en enda gång, nämligen Lundenius sätt att
skriva in inträffade dödsfall i dödas bok och en ytterst tragisk olycka i
Houtskär i februari 1822.

Sidorna 110–111 i Houtskärs dödas bok 1800-1842. Foto: Janette Lagerroos

I Houtskärs dödas bok från 1822 på sidan 109 och framåt hittar vi följande
anteckningar:

Saverkeit Jonnes Sexman Matts Eriksson född den 6 April 1866 af Föräldrarne Eric Henriksson och Margareta MichelsDotter. Wigd den 15 Nov 1789
med Ruotslax Mars SexmansDotter Margareta Thomadotter.- Barnen: under
33 Ägta förbundet Eric Thomas Matts Henric Michael Dotter Margareta.
Reste Sjelf Ottonde på Pedars Sköth Båth Den 16 Febr 1822, til Åbo. Men af
en Storm wäders ihl Kantrade vid Kituis Högö. Hela Båtlaget af Olycks Händelse. Och ett efterkommande Båtlag, hant icke Bärga flere af dem, Wid lif,
än Henric Joelsson Pedars och Thomas Ericsson Clemets i Biörkö. De andre
Sex Blefwo, Döde från Sjön upptagne
Afledne Sex man, Lefwat 55 År 10 Månader 15 Dagar. Begrafwen 1 Söndag
i Fastan den 24 Febr. Söder om Wäg.
I marginalen finns ytterligare följande anteckning: Första upplöste Hjonelag.
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RIVET UR ARKIVET
Saverkeit Jonnes Son Thomas Mattsson född den 5 Sept 1792_ afledne Sexman Matts Erikssons och Margareta Thomadotters son, war med sin Fader til
Biträde på Resan och omkom wid Högö den 16 Febr 1822 af Olyckshändelse
i Wåde Död. Lefwat 29 År 5 Må 15 dr. Begrafwen den 24 Febr i sama graf
med sin Fader.
I marginalen finns ytterligare följande anteckning: En ogift ungdom mellan
25-30.

Kituis Nybondas Bonden Michael Johansson Gröndahl född den 18 Martii
1779. KyrkoWäcktares son från Galtby i Korpo från Barndoms och ungdomsTiden beseglat werldshafwen emellan Swerige och Finland. Fördt egna
och andras Fartyg Etthundrade Ellofwa gånger fram och åter lyckligt Öfwer
Ålands Haf. Wigd i Ägtenskap med Catharina Olofsdotter Sexman Olof Joelssons Dr Nybondas i Kituis den 25 Juli 1802. under ett 20 Årigt Ägtenskap,
äro Efterlefwande Barnen: Johan Gustav Michelsson, Jonas Michelsson, dotter Maria Margaretha Michelsdotter och Anna Catharina Michelsdotter, som
hjerteligen jämte en Högt bedröfwad Moder, Begråta en huld Faders frånfälle. Wärdskapet af Nybondas i Kituis företräddes af Gröndahl den 1 Maji
1820 och således i mångt och mycket ännu nog nybordad. I Sällskap med
ofvanskriwne skulle han göra en Resa till Åbo men omkom den 16 Febr vid
Kituis Högö, af olyckshändelse sama Wåda Död. Som de andre. Begrafwen
den 24 Febr 1822 på Södra Sidan om Vägen. Lefwat 42 År XI Mr.
I marginalen finns ytterligare följande anteckning: Andra upplöste Hjonelag
Kituis Matts Ericsson Söderling, Murmästare, Född i Kituis den 11 Juli 1794,
Har Hans Föräldrar varit SkomakareMester folk. Trolofwad med Walborg
Andersdr. Nu i djup Sorgelig Saknad efterlämnad. Skulle uträtta MarknadsResan och Betala Utlagorna för Mars BondeEnkan Elisabeth Andersdr i
Kituis, Men omkom af Olyckshändelse i sama Sorgedöd som de andre vid
Kituis Högö den 16 Febr Begrafwen den 24 Febr 1822. Söder om wägen.
Lefwat 27 År 7 Mr 5 Dagar.
I marginalen finns ytterligare följande anteckning: En Ogift ungdom emellan
25 – 30.
Näsby Hästgård Matts Mattsson och Cajsa Mattsdotters son Matts Mattsson
född den 5 Sept 1791 af dem uppfostrad i Gudsfrugtan och dygd: warit dem
Ett utmärkt Lydigt Barn. Älskad och Agtad för ärbart uppförande vistats å
Pedars i Savt några År. Bodt Ett År som Torpare i Näsby Under Egit answar.
Wigd i Ägtenskap med Saverkeit Pedars dr Greta Joelsdr.
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av Stig Skaag
Näste Söndag efter Juhl den 30 Sept 1821. Omkommen af Olyckshändelse
wid för beskrefne sorgehändelse den 16 Sept Begrafwen den 24 Sept Söder
om vägen. Lefwat 30 År 5 Mr XI Dagar.
I marginalen finns ytterligare följande anteckning: Tredje upplöste Hjonelag.
Björkö Arves Bonden Henric Samuelsson född den 1 Sept 1781 förestådt
Hemanet fr den 1 Maji 1820. Hans Fader Samuel Henricsson f. 13.10.1756
och Moder Stina Henr.dr f. 19.8.1758 Lefwa. Wigd med Pedars Savt Dr
Cajsa Henricsdr. den 21 Nov 1802. Efterlefwande Barnen: dottren Anna
Henricsdr. f. 21.8.1803, Son Samuel Henricsson f. 28.8.1808, Son Henric
Henricsson, f. 1.11.1811. Son Gustav Henricsson, f. 12.9.1817. Beömma En
huld makes och Faders frånfälle. Omkom af Olyckshändelse i Resesällskapet
wid Kituis Högö den 16 Febr 1822. Begrafwen den 24 Febr Norr om Wäg,
nedanför båhrhuset
Bredewid Kyrkogårds B????. Lefwat 40 År 4 Mr 8 Dagar.
I marginalen finns ytterligare följande anteckning: Fjerde upplöste Hjonelag.

MISSIONSBODEN
Missionsboden vaknar sakta ur sin vinterdvala. Frivilligarbetarna samlas tisdagen 7 maj kl. 13–15 för att planera verksamheten och röja lite
bland de samlade skatterna.
Missionsboden öppnar sina dörrar för säsongen lördagen 1 juni.

Foto: Janette Lagerroos

Nya frivilliga är hjärtligt välkomna med. Om du inte kan komma till
starttillfället kan du kontakta diakonissa Wiveca Eklund
040312 4455 / wiveca.eklund@evl.fi
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GEMENSAMT ANSVAR INSAMLINGEN 2019
I år stöder insamlingen barns och ungas skolgång
Antalet fattiga barn i Finland ökar. Ungefär vart tionde barn, totalt cirka 110
000 barn, lever i familjer med små inkomster. För många unga riskerar
drömyrket förbi just en dröm om familjen inte har råd med de kostnader som
studierna medför, såsom dator, läroböcker eller de verktyg och redskap som
behövs för yrkesstudier.

I världens värst drabbade katastrofområden har många barn och unga förlorat
nästan allt som är välbekant och tryggt när de blivit tvungna att fly undan
naturkatastrofer och konflikter. Framtiden ser hopplös ut och ens egen betydelse i världen är höljd i dimma när man blir tvungen att avbryta skolgången.
Förändrade klimatförhållanden försvårar också matproduktionen, boskapsskötseln samt barnens och de ungas skolgång när familjerna blir tvungna att
flytta efter vatten och färsk betesmark.

Hur hjälper vi?
I Finland används medel från Gemensamt Ansvar 2019 till mindre bemedlade barns och ungas studier, till exempel genom att hjälpa till med anskaffningen av avgiftsbelagt studiematerial via Kyrkans diakonifond. Understöd
från diakonifonden används också för att stödja människor som av olika anledningar lever i en svår situation. De insamlade medlen används också för
mångsidigt hjälparbete via de lokala församlingarna.
Utomlands används medel från Gemensamt Ansvar för att hjälpa de allra mest utsatta människorna som befinner sig i nödsituationer till
följd av olika katastrofer och konflikter, i år i
synnerhet unga människor. Med insamlingsmedlen hjälper man barn som blivit tvungna att
avbryta sin skolgång att återgå till skolan, delar
ut skol- och hygienartiklar samt hjälper till med
skolavgifter. Med tanke på avlägset belägna områden utbildas fler kompetenta lärare och byggs
trygga skolor. Kyrkans utlandshjälp ser till att
hjälpen når fram.
Källa: https://www.yhteisvastuu.fi/sv/kampanj
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GEMENSAMT ANSVAR INSAMLINGEN 2019
Vi samlas till
familjegudstjänst kl. 11 i församlingshemmets stora sal
och efteråt äter vi lunch.
Om man inte deltar i gudstjänsten kan man komma till lunchen kl. 12.

Gemensamt Ansvar Lunch
Palmsöndagen 14 april i församlingshemmet
Meny
Laxsoppa

(vegetariskt alternativ)
Kaffe & kaka
Lunchen kostar 10€ person, 3 € för barn upp till 12 år, Familjepris 20 €
Anmäl gärna dieter på förhand.
040 3124452 / 040 3124455 / houtskar.forsamling@evl.fi

Lotteri
Lotterivinster mottages med tacksamhet senast fredag 12.4
på pastorskansliet. På frågor svarar tf. kaplan Janette Lagerroos
Kom ihåg att ta med kontanter!

Vi tackar Heimon kala Oy för deras generösa donation!
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FÖRSAMLINGENS HÄNDELSEKALENDER
Det händer i april:
v.14 3.4
3.4
4.4
5.4
7.4
7.4

kl. 13.30
kl. 17.30
klo 14.00
kl. 12.30

v.15 10.4
10.4
11.4
12.4
14.4

kl. 13.30
kl. 17.30
klo 14.00
kl. 12.30
kl. 11.00

Onsdagträffen på Fridhem
Maria kören övar i kyrkan
Torsdagsträffen i Prästgårdssalen
Juniorklubb i klubbrummet
Familjegudstjänst i församlingshemmet
med Gemensamt Ansvar lunch efteråt

v.16 17.4
17.4
18.4
18.4
19.4
21.4

kl. 9 – 11
kl. 13.30
klo 14.00
kl. 18.00
kl. 15.00
kl. 11.00

Påskvandringar i kyrkan
Påskandakt med nattvard, Fridhem
Kahvi ja keskustelu Pappilan salissa
Skärtorsdagens högmässa i kyrkan
Andakt vid Jesu döds stund i kyrkan
Festmässa i kyrkan, kyrkkaffe

v.17 22.4
22.4
24.4
24.4
25.4
26.4
28.4

kl. 11.00
kl. 10 – 14
kl.13.30
kl. 17.30
klo 14.00
kl. 12.30
kl. 11.00

Pääsiäisajan messu kirkossa
Talko i Prästgårdens trädgård
Onsdagträffen på Fridhem
Maria kören övar i kyrkan
Torsdagsträffen i Prästgårdssalen
Juniorklubb i klubbrummet
Högmässa i kyrkan

kl. 17.00

Andakt på Fridhem
Maria kören övar i kyrkan
Kahvi ja keskustelu Pappilan salissa
Juniorklubb i klubbrummet
ingen gudstjänst i Houtskär
Söndagsskola i Klubbrummet

Följ med närmare annonsering i Prosterirutan. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
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KOMMANDE VIKTIGA DATUM
5.5 kl.18.00
12.5
19.5 kl.11.00
26.5 kl. 11.00

Musikalisk kvällsgudstjänst
Ingen gudstjänst i Houtskär
Högmässa
Högmässa

30.5

Församlingsutfärd till Iniö

Mariakören åker till Iniö och deltar i gudstjänsten där kl. 13.00
Intresserade församlingsbor är välkomna med, eftersom det
inte ordnas någon gudstjänst i Houtskär den dagen. Vi åker taxibåt
för skärgårdens ringväg öppnar först följande dag.
Intresseanmälningar till tf. kaplan Janette Lagerroos som också
ger mera information om resan.

9.6 kl. 11.00
16.6

Högmässa med konfirmation
ingen gudstjänst i Houtskär

Nästa nummer av Församlingslyktan utkommer till midsommar.

VERKSAMHETSIDÉER ?
Fast våren knappt ens kommit igång är det redan dags för de anställda och
kapellrådet att fundera på höstens verksamhet. Det är lätt att snurra på i
samma gamla hjulspår som man alltid har gjort, men det är sällan helt lyckat
i längden. Församlingen är inte de anställda och kapellrådet, utan ALLA dess
medlemmar. Därför vill vi gärna höra vad du tycker om verksamheten. Vad
är bra och vad skulle kunna vara ännu bättre? Eller är det rent av något som
är på tok?
De som redan är aktiva är det lätt att fråga, men du som mera sällan deltar i
församlingens verksamhet—saknar du någonting? Finns det något som du
saknar eller funderat på? Känns församlingen alls intressant för dig? Hör av
dig på nåt sätt och berätta vad du tycker och tänker!
Om du känner att du behöver ursäkta dig för att du inte är så aktiv vill jag
genast säga att du inte alls behöver känna något tvång att vara aktiv.
Församlingen finns här för dig när du behöver oss och vi välkomnar dig
gärna då du kommer, oberoende om det är en gång eller varje vecka!
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VARFÖR ÄR PÅSKEN SÅ SEN I ÅR?
Påsken infaller vid olika tidpunkter varje år. I år firas den egentligen en månad för sent - om man ska hålla sig strikt till vad som bestämdes under det
första kyrkokonciliet i Nicaea 325 e.Kr. Påskdagen ska infalla under den
första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen. Påskdagen
borde alltså infalla den 24 mars i år, men firas först fyra veckor senare inom
den protestantiska och katolska kristna världen.
Ett år varar 52 veckor och en dag – under skottår 52 veckor och två dagar –
och därför ändrar söndagarnas datum från år till år med en upprepning vart
28:e år. Vårdagjämningen, det vill säga dagen då dag och natt är lika långa,
inträffar alltid mellan 19 och 21 mars. Påsken infaller därmed alltid mellan
22 mars och 25 april.
För Finlands del inträffar vårdagjämningen redan den 20 mars. Klockan
23.58 närmare bestämt, säger Anne Liljeström vid Astronomiska föreningen
Ursa. Exempelvis i Norge och Sverige är vårdagsjämningstidpunkten en
timme tidigare, klockan 22.58. Fullmåne blir det fyra timmar senare den 21
mars klockan 02.43. Första söndagen efter betyder 24 mars. Även om Norden upplever vårdagjämningen redan den 20 mars infaller den först följande
dag i länder längre österut, såsom i Ryssland.
På 300-talet kunde man inte exakt fastställa tidpunkten för vare sig vårdagjämningen eller fullmånen, och därför har kyrkan slagit fast att vårdagjämningen sker den 21 mars, oavsett var man befinner sig.
För det andra började kyrkan utgå från cyklisk fullmåne i stället för verklig
fullmåne, vilket inte heller alltid betyder samma dag. Påskregeln utgår egentligen ifrån att påskdagen infaller på första söndagen efter den första cykliska
fullmånen efter den 21 mars.
I år infaller den cykliska fullmånen den 20 mars och återigen den 18 april,
och astronomisk fullmåne är det i Norden den 21 mars och 19 april. När man
följer den cykliska fullmånen - som noteras den 18 april - får den första söndagen efter det datumet 21 april. - Ja, i princip borde påsken infalla tidigare
om det gäller tidpunkten för fullmåne, men kyrkan har bestämt sina regler så
det är ingen astronomisk fråga, säger Liljeström.
Protestanter och katoliker firar påsk samtidigt - ortodoxa inte. Den ortodoxa
påsken infaller vanligtvis en vecka efter den övriga kristenhetens påsk.
Källa: https://svenska.yle.fi/artikel/2019/02/27/bristande-matematikkunskaper-for-2000-ar-sedan-leder-till-att-vi-firar-pask-en
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FÖRSAMLINGSLYKTAN
Församlingslyktan är Houtskär kapellförsamlings egen tidning. Här kan man
läsa om smått och stort som hänt och händer i församlingen. Församlingslyktan delas ut kostnadsfritt till samtliga hushåll i Houtskärområdet fyra
gånger per år. För att finansiera detta ordnas det varje höst en auktion.
Dessvärre har kostnaderna ökat och intäkterna minskat så auktionens pengar
räcker inte längre till för att helt finansiera utgivningen av Församlingslyktan. Det här löser vi genom att använda budgetmedel, för tidningen är ju en
viktig del av församlingens verksamhet.
De som inte bor i Houtskär, men ändå vill läsa Församlingslyktan kan prenumerera på tidningen. Priset är numera 15 euro per år och ska betalas in på
församlingens konto. För att redaktionen ska veta till vem tidningen ska
skickas behöver man också meddela redaktionen sin adress eller mottagarens
adress om man betalar och avser att ge tidningen som gåva.
Den som vet med sig att prenumerationen blivit obetald kan använda nedanstående bankgiro och korrigera saken inom april månad. Obetalda prenumerationer förfaller och nästa nummer kommer inte att dimpa ner i postlådan
längre. Är man osäker på om prenumerationen är betald eller funderar på
något annat går det bra att kontakta ansvariga utgivaren tf. kaplan Janette
Lagerroos på telefon 040 312 4452 eller e-post houtskär.forsamling@evl.fi
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Församlingslyktan
21760 Houtskär

Gud, vi firar livets seger över döden,
för Kristus lever.
Hela din kyrka jublar.
Fyll våra hjärtan
med din uppståndelses kraft och glädje.
Tack för fåglarnas sång som
förebådar gryningen,
tack för tussilago och krokus
som står som det nya livets vittnen
i fjolårsgräset.
I Jesu Kristi namn.
Bön på påskdagen, hämtad ur evangelieboken, sid 195

FÖRSAMLINGSLYKTAN
Tidningen Församlingslyktan ges ut av Houtskär kapellförsamling
och kommer ut med fyra nummer per år.
Församlingslyktan distribueras gratis till alla hem i Houtskär och kan även
prenumereras till andra orter. Kostnaden för årsprenumerationen är 15 euro.
Lösnummer kostar 2 €.
Chefredaktör och ansvarig utgivare:
t.f. kaplan Janette Lagerroos, tel. 040 312 4452, janette.lagerroos@evl.fi.
Redaktionsmedlemmar:
Tora Gunnars, Annika Brunnsberg, Ulla-Mattsson-Wiklén och Edeveig Skaag.
Prenumerationer och adressförändringar:
040 312 4452 / houtskar.forsamling@evl.fi
Tryck:
Houtskärs kapellförsamling, upplaga 380 exemplar
Pärmbild:
Janette Lagerroos
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