Församlingslyktan
Nr 1 – 2020
årgång 62

HOUTSKÄRS KAPELLFÖRSAMLINGS MEDARBETARE
ÖNSKAR DIG EN VÄLSIGNAD PÅSK!

LEDARE

Näsby, i fastetid 2020

Det är märkliga tider vi lever i. Det här är en mening jag både hört och
själv sagt flera gånger den senaste tiden. Över världen drar en pandemi
av coronavirus kallad Covid-19 och i Finland råder det undantagstillstånd. Vi lyder nu under en beredskapslag som begränsar rörlighet,
sammankomster och mycket mera fram till 13 april. Alla åtgärder som
vidtagits är till för att dämpa virusets framfart så att sjukvården ska
räcka till för alla som drabbas och så att förhoppningsvis ingen ska behöva dö till följd av coronaviruset.
Allt det här har kommit till väldigt hastigt och det är svårt att riktigt ta
in det hela. Egentligen är inte idag så mycket annorlunda än igår, så
varför är det ett sådant ståhej? Här i Houtskär, där avstånden normalt
också är rätt långa, känns inte virushotet så överhängande. På andra
håll, där befolkningstätheten är större är riskem att smittas betydligt
mera verklig. Ändå är direktiven de samma för alla. Så måste det vara.
Så här hårda restriktioner går inte att anpassa lokalt, samma gäller för
alla. Det är märkliga tider vi lever i.
Den här tiden är det fastetid i kyrkoåret. Fastan är en avhållsamhetens
tid och en förberedelsetid för påskens stora festlighet. Undantagstillståndet tvingar in oss alla i det som fastan vill förmedla. Ett enklare,
mera avskalat liv i väntan på det som kommer sen. Fastan vet vi att tar
slut på Påskdagen, men med undantagstillståndet vet vi inte exakt när
det tar slut, vilket är tungt och frustrerande. Vi kan bara hoppas att vi
verkligen får lätta på restriktionerna lagom till påsk.

Samtidigt är det här en prövningens tid för många. De som jobbar inom
sjukvården kan tvingas till långa, tunga dagar med överhängande risk
att själva bli sjuka. För föräldrar, vars barn inte får gå i skolan nu, kan
det vara tungt att jonglera jobb, barnens skolgång och oro för äldre
släktingar. Det blev kanske inte en enklare och mera avskalad fasta för
dem, snarare tvärtom.
I stunden känns den här nya situationen främmande och kanske skrämmande. Ovissheten är stor, inte ens de som tar de tunga besluten kan
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av Janette Lagerroos
veta med full säkerhet att de åtgärder som tas är de bästa. Forskare
kämpar på, men det är först över tid man kan dra slutsatser av forskningen. Det är kanske just ovissheten som är det mest skrämmande?
Vi söker information på alla ställen där vi kan hitta den. Vi försöker ta
reda på vad som är riktigt och sant, men det finns så fruktansvärt
mycket information att det är svårt att sålla och veta vems ord man kan
lita på. Då kan det vara bra att medvetet ransonera sitt nyhetsintag och
välja några få, tillförlitliga källor. Man måste inte läsa och lyssna till
allt.
En tillförlitlig källa är Bibeln. Den talar inte ett ord om Covid-19, men
den vittnar om farsoter och katastrofer från gången tid. Den vittnar om
hur Gud aldrig överger den som tyr sig till honom och den påminner
om att även den här prövningen ska gå över och bli till ett minne. Den
påminner oss om att kärleken är störst av allt och att vi ska behandla
andra så som vi själva vill bli behandlade. Bibeln ger oss löftesord som
vi kan trösta oss med när allt annat känns otryggt. Allt det här är aktuellt i vår omtumlande situation den här våren.
Vi får lita på att Gud finns med oss varje dag. Han är inte begränsad av
tid och rum, utan finns hos oss alla. Vi kan prata med honom när vi
inte har någon annan att vända oss till. Att sätta ord på tankarna och
nämna dem högt gör dem ofta mindre skrämmande. Gud viker inte
undan för något eller någon. Han har genom Jesus prövat på hur svårt
det kan vara att vara människa. Ingenting av det vi känner eller tänker
är främmande för honom. Han lyssnar och hjälper oss genom den här
underliga våren. Han sänder hjälpande människor i vår väg, människor
som är hans händer här på jorden. För även om vi ska hålla oss på
avstånd från varandra fysiskt, så finns det mycket vi kan göra
för varandra. Redan ett enkelt telefonsamtal kan lysa upp
dagen för den som sitter ensam.
Du går i trygga fotspår, Gud har gått före dig.
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FÖRSAMLINGS INFORMATION
Pastorskansliet i Houtskär är under undantagstillståndet på grund av
Covid-19 endast öppet enligt överenskommelse. I Pargas betjänar pastorskansliet som normalt.
Diakonimottagningen är öppen enligt överenskommelse.
Ämbetsbetyg kan också beställas dygnet runt via nätet på adressen:
https://blanketter.kyrkan.fi//vastabolands-forsamling/ambetsbevis
Det är tryggt och enkelt att använda blanketten på nätet.
All verksamhet är för tillfället inställd enligt anvisning från statsrådet
fram till 13 april. Men, personalen är fortfarande på jobb och finns till
för dig. Vi kan ringas och hålla kontakt på många andra sätt än att träffas fysiskt. Kyrkan står också öppen som vanligt alla dagar kl. 9–18
för personlig andakt.
ANSTÄLLDA
Tf. kaplan

Janette Lagerroos

040 312 4452

Kantor

Mikael Granlund

040 312 4444

Församlingsmusiker

Ulla-Maija Söderlund 040 312 4454

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

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

Instagram: @vastabolandsforsamling

Väståbolands svenska församling
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FÖRSAMLINGS NYTT
FÖDELSEDAGAR
2.4
10.4
19.4
26.4
27.4
28.4
19.6

98 år
92år
60 år
50 år
60 år
80 år
93 år

Anne-Helene Mattsson, Fridhem (Hönsnäs).
Harry Österman, Näsby.
Lilian Lundell, Nåtö. Firar ej.
Veikko Sigfridsson, Näsby.
Peter Mattsson, Jervis. Firar ej.
Per Eksten, Näsby. Bortrest.
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
DÖPTA
Ella Karin Elsa Mårtensson
döpt den 4.1.2020
AVLIDNA
Helga Margareta Mattsson
född den 18.6.1924
avled den 10.12.2019 i en ålder av 95 år
Ella Elise Elvira Peters
född den 29.3.1935
avled den 24.2.2020 i en ålder av 84 år.
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KYRKBACKENS TOMTE MEDDELAR
Den halvår långa hösten börjar vara bakom oss. Så mycket snö fick vi
inte njuta av den här vintern och snöplogen har bara samlat damm där
den står i hörnet av förrådet.
När jag började arbeta som församlingsmästare i Houtskär för några år
sedan, inleddes också ett samarbete med kollegorna i Korpo och Nagu.
Ungefär en gång i månaden strålar vi samman för att ta i tu med något
större projekt där några extra händer och kollegornas olika kompetensområden är till nytta. Här i Houtskär har vi till exempel tvättat fönster
och vaxat golv i församlingshemmet. Nu senast klippte vi ner häckarna på begravningsplatsens nya område.

I Nagu har vi städat och omorganiserat begravningsplatsens förrådsutrymmen och i Korpo har vi storstädat församlingshemmet och iståndsatt småbåtshamnens parkeringsområde. Samarbetet med Outi i Nagu
och Marianne i Korpo har varit givande och lärorikt. Det är trevligt att
ha möjlighet att se hur saker och ting sköts på grannöarnas kyrkbackar.
Ljusa vårhälsningar,
Jami, Kyrkbackens tomte.
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NYTT PÅ MISSIONSFRONTEN
Jag vill tacka alla som bidragit till, att vi under fjolåret hade möjlighet
att sända 2323 euro och 50 cent för att stöda Finska Missionssällskapets arbete bland massajerna i Morogoro, som är en delstat i Tanzania.
Stödarbetet har handlat om att ordna förskoleundervisning för massajbarn, så att de klarar sig bättre då de börjar skolan. Dessutom för att
stöda massajflickor i deras skolgång så att de har möjlighet att studera,
och därigenom har möjlighet att få ett yrke. Detta kan bidra till, att de
räddas från för tidiga äktenskap.

Då behovet av Finska Missionssällskapets stöd bland Massajerna
minskat, kommer vi från och med i år att stöda arbetet bland kvinnor i
norra Etiopien i områdena Habru och Legehida. Den huvudsakliga
målsättningen med projektet är, att förbättra produktiviteten inom
jordbruket och öka möjligheterna till egna inkomster för kvinnor.
Kvinnorna får undervisning i husdjursskötsel, kompostering och grönsaksodling. Kvinnorna uppmuntras
också till att bli företagare. De får utbildning i bokföring och de får bekanta sig med lånesystem, med vars
hjälp de kan grunda småföretag. De
har genom detta möjlighet att försörja
sig och sina barn och har också möjlighet att hjälpa till med familjens
ekonomi. Ytterligare för att förbättra
hälsotillståndet bland befolkningen,
förhindrar man att smutsigt vatten
kommer in i källorna i området.
Bild: FMS, Päivi Anttila
Nytt för i år är också att vi tänkte pröva på att hålla Missionsboden
öppen en lördag per månad under vintermånaderna och våren. På
grund av coronavirusepidemin som pågår i vårt land är vi nu tvungna
att hålla Missionsboden stängd tillsvidare.
Jag önskar alla Houtskärsbor Guds välsignelse och beskydd samt en
god fortsättning på vårvintern.
Med vänlig hälsning,
Wiveca
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JUNIORKLUBBEN BERÄTTAR
Reportrarna Elias Österman 8 år från Näsby och Noel Törnqvist 10
år från Medelby, har intervjuat deltagarna i juniorklubben.
De frågade:
1.
Namn, ålder och var man bor
2.
Vad tycker du bäst om i klubben?
3.
Vad tycker du är viktigast i klubben?
4.
Gillar du baka bullar?
5.
Vet du varför ni bakade så många bullar?

1.
2.
3.
4.
5.

Adam Eksten 7 år från Hyppeis
Om att rita
Att man får leka vad man vill
Jo
–

1.
2.
3.
4.
5.

Nooa Helmiö 8 år från Järvis
Kurragömma
Alla får vara med
Jo
Vi bakade så att alla som kommer
till kyrkan får bulle till kaffe,
som min pappa.

1.
2.
3.
4.
5.

Colin Södermalm 10 år från Näsby
Att leka
Alla får vara med i lekarna
Älskar bullar
–

1.
2.
3.
4.
5.

Lova Karlgren 9 år från Mossala
Att leka kurragömma och att rita
Att man får leka
Javisst, det gör jag
Så att man får äta i kyrkan

Elias och Noel samtyckte att de bästa
och viktigaste med klubben är att alla
får komma till klubben och att alla får vara med i lekarna.
Tillsammans.
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av Mari Nurmi och barnen
Till vänster:
Adam hugger
in på sin prickiga bulle
Till höger:
Nooa äter sin
Kalle-Anka
bulle

Nu bakas det; från vänster: Adam, Colin, Noel, Elias, Nooa och Lova
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PAPPILAN PORINAT
Suomenkieliset seurakuntalaiset ovat jo pitkään kokoontuneet Pappilassa joka toinen viikko. Päivä vaihtui vuodenvaihteessa torstaista
tiistaihin ja tähän asti se on vaikuttanut olevan monille sopivampi päivä. Kuva on otettu tammikuussa, kun oli ennätysmäärä osallistujia.
Varttia vaille kello kaksi kuuluvat ensimmäiset askeleet eteisessä. Joku
tulee ajoissa. Pian kuulu muiden askeleet ja iloiset äänet tervehtivät.
Mukava nähdä!
Kahdelta aloitamme kahvituokiolla, jolloin keskustelu virtaa vapaasti
ja porinaa syntyy. Kahdessa viikossa on ehtinyt tapahtua paljon. Kahvin jälkeen siirrymme nojatuoliin. Siellä on mukava istua. Laulamme
virsiä ja jatkamme keskustelua. Hiljennymme lyhyeen hartauteen. Kas
kumma, miten teksti taas sopii hyvin päivän keskusteluun! Pyhä Henki
kyllä tietää mitä meillä on mielessä. Veisaamme vielä jonkun virren ja
ennen kuin lähdemme kotiimme rukoilemme Herran siunausta. Nyt
voi taas lähteä hyvällä mielellä takaisin kotiin.

Vasemmalta: Helga Ekblad, Maija Teeriaho, Jaana Rosenblad, Mikko Loisa, Matti Mäkelä, Taru Arho,
Sirkka-Liisa Friis, Hillevi Stenwall
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ATT FIRA GUDSTJÄNST I CORONA-TIDER
Medan det råder undantagstillstånd i landet får församlingen inte delta
i gudstjänsterna. Det här leder till nya kreativa lösningar där gudstjänster och andakter strömmas på nätet så att alla kan delta på distans. Det
varierar från församling till församling vilken kanal man väljer att använda, men de vanligaste är facebook och youtube. Somliga stora församlingar har också egna kanaler som t.ex. Virituaalikirkko.
Det här ger oss också möjligheten att delta i flera gudstjänster på annan ort, utan att vi går utanför vår egen dörr. Nu är det bara att välja
och vraka vilken gudstjänst man vill besöka.
Enklaste sättet för att hitta de olika gudstjänsterna är att besöka webbsidan: https://evl.fi/webbkyrkan där det finns en sammanställning av
svenskspråkiga församlingars gudstjänstkanaler.
Väståbolands svenska församling strömmar sin gudstjänst via sin facebook-sida www.facebook.com/vasfor och den är tillgänglig även
för den som inte har ett eget facebook-konto. Sändningen börjar en
liten stund innan själva gudstjänsten börjar så man hinner hitta rätt och
bänka sig bekvämt där hemma.
Kristi kyrka är en gemenskap, oberoende av tid och rum. Även om det
kan kännas en aning konstigt att delta i gudstjänsten på distans så är vi
tillsammans inför Gud. Vi får delta i böner och psalmsång, var och en
på sitt håll.
Kollekten kan vi delta i genom att donera pengar till valfritt gott ändamål. Ett säkert kort är att understöda insamlingen Gemensamt Ansvar
som i år speciellt fokuserar på familjer både i hemlandet och utomlands. Kontonummer är: Pohjola Bank FI14 5000 0120 2362 28
Aktia FI82 4055 0010 4148 41 Nordea FI16 2089 1800 0067 75
MobilePaydonationsnummer 85050 Siirto-donationsnummer 040 700
9902 Mera information finns på sidan www.gemensamtansvar.fi
Insamlingstillstånd RA/2019/704, gäller 1.9.2019-31.8.2020, inländska fastlandet,
beviljat av Polisstyrelsen 23.8.2019. Insamlingstillstånd ÅLR 2019/3450, gäller
1.9.2019-31.8.2020, Åland, beviljat av Ålands landskapsregering 2.5.2019.
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GYLLENE DAGAR I HAVETS FAMN
En höstlig oktoberkväll år 2010 stod vi, min fru Maija och jag, på trappan till
den gamla prästgården i Houtskär och såg hur bakljusen på Harry och Leila
Backströms bil försvann i den mörknande oktoberkvällen. Harry, min studiekamrat från Åbo Akademi, hade nyss överlämnat prästgårdens nycklar åt mig
tillsammans med många råd och uppmuntrande ord.
Jag hade den 15 oktober 2010 blivit förordnad att som tjänsteförrättande
sköta om kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling. Prästvigd hade jag
blivit samma år den 7 februari i Kuopio domkyrka och verkat som tf. församlingspastor i Nurmes församling fram till september. Livserfarenhet hade jag
samlat under 32 år som innehavare av tjänsten som rektor för medborgaroch arbetarinstitut. Nurmes är ett vackert skogbeklätt fjällområde i östra Finland med Finlands femte största kyrka, som rymmer femtusen åhörare. Och
nu började jag som präst i den vackra, men för mig okända, skärgårdsförsamlingen som tjänare för helt obekanta personer. Jag var ändå full av entusiasm
och glad över det förtroende jag fått att inleda arbetet i den svenskspråkiga
kapellförsamlingen i Houtskär.
Jag blev student från lyceet i Kouvola år 1962. Vår skolas svensklärare var,
den redan då legendariska, lektorn Sally Palemaa ”Punski”. Vi respekterade
och fruktade hennes kommentarer, men samtidigt tyckte vi väldigt mycket
om henne. Vi studerade svenska med en aning skräck, för ”Punski” hade deklarerat att om någon inte får godkänt i svenska i studentskrivningarna så
lämnar hon lyceet. Ingen hade dittills fått underkänt i svenskaprovet och inte
heller jag skrev underkänt.
Trots allt förblev mitt förhållande till det svenska språket en aning utmanande, så därför inledde jag modigt mina studier vid Åbo Akademi år 2006,
efter att jag gått i pension från tjänsten som rektor för Åbos finskspråkiga
arbetarinstitut 2004. Studierna vid Akademin var en fin tid och personalen
där alldeles fantastisk. Jag minns dem med tacksamhet. Ur en teologiestuderandes perspektiv är Akademin en enastående plats, placerad bredvid domkyrkan, där kyrkklockornas klang ljuder över lärosätet.
Men nu tillbaka till Houtskär. Jag var mycket glad och även stolt över att ha
fått möjligheten att komma till det natursköna Houtskär och få bosätta mig i
den med värdighet åldrade prästgården. Prästgården var dock som erfarenhet
hård och oförglömlig. I byggnaden konstaterades så allvarliga mögelproblem
att jag var tvungen att flytta till Kantorsgården. Min fru kunde inte heller bo i
Houtskär, för hon insjuknade på grund av möglet och var sjukledig från sin
läkartjänst fyra månader våren 2011.
Utmärkande för den lilla enprästförsamlingen var att det räckte till med predikandet. Jag predikade varje helg förutom 27 februari 2011 då vännen och
prästen Esa Killström kom och predikade på Sexagesima-helgen, eftersom
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av Arto Kaarma
min födelsedag varit föregående onsdag. År 2011 var det ännu full vinter i
trakten och jag gjorde ett litet skidspår runt prästgårdsåkern som jag skidade
ihärdigt.
På bryggändan finns ett litet badhus som syntes in till arbetsrummet, liksom
havet, vilket kändes rent ut sagt lyxigt. På kvällarna sprang jag längs landsvägen och sällan mötte jag någon. Byvägen var lugn och stilla. Fridhem var en
trevlig plats och där höll jag andakter. Familjen Norkko var goda vänner och
otroligt gästfria och jag minns dem med tacksamhet. Det fanns också många
trogna gudstjänstbesökare. Jultiden är oförglömlig, kyrkan var alldeles full
med 256 personer.
Den mest synliga och viktigaste enskilda händelsen under min tid i Houtskär
var ändå skriftskolan som ordnades tillsammans med Nagu kapellförsamling.
Skriftskolan var förlagd till Houtskärs kyrkliga folkhögskolas utrymmen, där
det fanns övernattningsutrymmen för alla och där också jag övernattade under lägerveckan. Flagghissningen varje morgon skapade en fin gemensam
anda. Skriftskolan är ju en av vår kyrkas framgångshistorier och står sig i
jämförelsen med de andra nordiska kyrkornas skriftskolverksamhet.
Ibland kände jag mig ganska ensam, speciellt när hustrun på våren stannade i
Åbo. Om jag skulle börja som präst i Houtskär idag, skulle det vara lättare.
Och kyrkan som stod färdig 1703! Fin, värdefull och kär är Houtskärs kyrka
fortfarande för mig. Jag är glad att jag har fått verka där. Efter min tid i
Houtskär har jag varit präst i Kouvola, Valkeala och Maarian seurakunta i
Åbo samt fungerat som Suomen Raamattuopistos distriktsarbetare i Egentliga
Finland och Egentliga Tavastland fram till 2016. Nu är jag ännu ledamot i
Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige
och i Martin seurakuntas församlingsråd.
Jag önskar alla Houtskärsbor och speciellt
alla nuvarande anställda i ”min egen”
Houtskärs kapellförsamling Guds rika välsignelse och framgång. Med ett stort tack för allt
som varit.
Arto Kaarma
Pastor, TM, FM, arbetarinstitutets rektor em.
Tf. kaplan i Houtskär,
oktober 2010 till juni 2011.

Översatt från finska av redaktionen.
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Vi avtackar två mångåriga Lyktan-redaktörer
Två av våra eminenta Lyktan-redaktörer, som suttit länge på sin post,
nämligen Tora Gunnars och Edeveig Skaag, har begärt att få avgå nu i
vår. Vi andra skulle gärna ha dem kvar, eftersom vi tycker att det är en
mycket bra redaktionssammansättning, när man blandar lite äldre erfarna medarbetare med nyare förmågor, men vi förstår också att de
efter ca 30 år vill ge posten vidare. Med dagens teknik får vi ju ändå
snabbt tag i dem, ifall vi råkar ut för något knivigt dilemma och behöver deras hjälp.
Vi har trivts väldigt bra ihop; de äldre har haft vanan inne och vetat
hur man gjort tidigare och vi senare tillkomna har försökt bidra med
lite nya infallsvinklar och idéer. Det är trevligt, intressant och givande
att få vara en del av teamet som är med och ger ut en efterlängtad tidning, som berättar om vad som händer i vår lilla kapellförsamling.
Dessutom har de äldre redaktörerna under årens lopp varit en otrolig
resurs för Lyktan, när Houtskär bytt präst så ofta. Hela 14 präster har
hunnit passera under deras redaktionstid. Med stadig hand har de varje
gång lotsat den nya prästen in i huvudredaktörens uppgift. Utan dem
hade det nog inte utkommit någon tidning 4 ggr/år, för det är ett
ganska stort jobb att fylla alla sidor med församlingsnyheter, olika artiklar, hälsningar från personer som haft vår kapellförsamling i åtanke
m.m. För att inte tala om tryckning och postning. Många bortflyttade
Houtskär-ättlingar m.fl. prenumererar på Lyktan och då gäller det
också att få namn och adresser rätt innan tidningarna postas.
När våra avgående damer började jobba med Lyktan för länge sedan
skrevs alla artiklar på vanlig skrivmaskin och foton och annat extra
som skulle in i tidningen kopierades och limmades in. Det var mycket
”klippa, klistra och stansa” på den tiden. När tidningen ansågs klar
skickades den vidare till tryck. Den har även under en tid tryckts på
dåvarande Houtskärs kommunkansli samt i ett lokalt tryckeri. Numera
är det mycket lättare att färdigställa Lyktan, eftersom det finns dataprogram för tidningar och pastorskansliet har en egen kopieringsapparat, som både printar och stansar ihop sidorna till en färdig tidning, när
vår duktiga kaplan Janette har fått alla sidor på plats. Dessutom behöver ingen slicka på frimärken längre. Det är bara att limma fast på löpande band.
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av Ulla Mattsson-Wiklén
Något som också alltid hört till Lyktans redaktionsmedlemmar är att
ordna en auktion på hösten för att få in medel till Lyktan. Dessa medel
behövs för att täcka en del av alla kostnader som uppstår när man
trycker och postar en tidning, trots att vi redaktörer jobbar helt ideellt.
Utan auktionerna, som genom donerade vinster inbringar en nätt liten
summa, skulle vi inte kunna ge ut Lyktan. Auktionerna har alltid varit
trevliga och välbesökta tillställningar, där dessa damer år efter år haft
sina bestämda uppgifter. Tora har varit sekreterare och skrivit upp vem
som bjudit vilken summa på respektive objekt, som Edeveig lyft fram
åt auktionsförrättaren, som i sin tur gjort sitt bästa med att få publiken
att bjuda allt högre summor för de fina varorna som donerats. Eftersom auktionen alltid är på hösten är det ofta mycket grönsaker, inläggningar samt bär och svampar på auktionsbordet. Inte undra på att Lyktan-auktionerna alltid bringat in så mycket medel så att tidningen kunnat utkomma ett år igen.

F.v. Lennart Brunnsberg, Edeveig Skaag, Tora Gunnars, Rune Johansson

Ja, mycket har hunnit hända under de år dessa damer suttit i Lyktans
redaktion – trevlig samvaro i klippandets och klistrandets tecken, men
också stress med att hinna få klart tidningen till tryck och sen iväg till
posten i ilfart för att vi läsare skulle få den på rätt utgivningsdag. De
har gjort ett utmärkt jobb och vi kan väl alla vara överens om att de
verkligen är berättigade till att få avgå efter mångårig trogen tjänst. Vi
önskar dem många trevliga år som läsare av Lyktan, som vi andra i
redaktionen ska försöka få ihop på egen hand hädan efter.
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Vi välkomnar en ny(gammal) Lyktan-redaktör
Hej,
jag heter Henrika Lindqvist. För några veckor
sedan fick jag frågan av Janette om jag skulle
vara intresserad av att komma med i Församlingslyktans redaktion. Och det var jag.
Någon kanske kommer ihåg mig sedan tidigare.
För kanske 10 år sedan skrev jag lite texter här
i Församlingslyktan. Församlingslyktan hade
då ett återkommande inslag där församlingsmedlemmarna delade med sig av intressanta
böcker som de hade läst eller någon bok som
betydde extra mycket för dem.
Det var jätteroligt att få träffa alla personer som
jag intervjuade, sitta ner en stund och bara prata.
Men i den vevan märkte jag också att jag inte riktigt hann med det som
är allra viktigast för mig, min familj. Jag hade då ganska många olika
förtroendeuppdrag och annat som tog allt mera tid – tid ifrån min familj. Det var inte helt lätt att få vardagen att rulla på med tre små barn,
en man som jobbade oregelbundet, eget arbete och olika uppdrag. Jag
valde då att dra i handbromsen och fokusera på familjen. Ett val som
jag idag är glad att jag gjorde.
Men nu har åren gått och barnen har vuxit upp. Endast ett barn bor
hemma i veckorna, mannen jobbar fortfarande skiftesarbete och mitt
eget arbete rullar på. Nu jag känner jag att jag igen vill börja engagera
mig och fylla min fritid med saker som fått ligga på hyllan ett bra tag.
Och mitt i allt det här e-postar Janette mig och frågar om jag vill
komma med och skriva i Församlingslyktan. Jag blev uppriktigt glad
av att bli tillfrågad, tänk att man kom ihåg mig efter alla dessa år!
Ännu vet jag inte riktigt vad jag kommer att skriva om i de kommande
numren, men jag ser framemot att få arbeta tillsammans med Lyktans
redaktion, att få bolla idéer och bidra med texter som förhoppningsvis
många av er tycker om att läsa. Vi hörs igen.
Nu önskar jag er alla en fin påsk och en skön vår!
Henrika Lindqvist
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Nån att prata med?

Kyrkans samtalshjälp är till för dig som behöver ett lyssnande öra, någon att tala med. De jourhavande är utbildade
frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt.
Telefonjouren är öppen varje dag
mellan kl. 10–13 och kl. 20–23
på telefonnummer 0400 22 11 90.

Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift.

Du kan också kontakta samtalstjänsten per chat eller brev,
mera information får du på www.samtalstjanst.fi
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PSALM 547
Psalmboken är en skattkista när det gäller att hitta ord för tider och
stunder. Där hittar vi psalmer fulla av glädje, förundran, sorg och förtvivlan. Men psalmerna är också fulla av tröst och av förbön. Det finns
minst en psalm för varje situation i livet.
Den här psalmen, nummer 547, är skriven på 1800-talet, men känns
som alldeles dagsaktuell ändå.

1.
Välsigna, Gud som makten sänder,
och styrk vår överhet med nåd.
Du lagt vår välfärd i dess händer,
så stöd den med ditt visa råd.
Ge kraft och kärlek, frid och sämja.
Låt enighet vår gärning främja.
2.
Välsigna, Herre, och bevara
än Finlands folk. Låt vid ditt ord
ett Herrens folk oss alltid vara,
lagbundet, fritt på fädrens jord.
Låt tro och heder bland oss bygga
och rätt och sanning oss betrygga.
3.
Välsigna, Gud, i alla öden
och skydda du vårt fosterland.
För det till ljus, styrk det i nöden,
räck brödet åt arbetarns hand.
Låt släkte efter släkte lära
att vittna, Herre, om din ära.
M Dimitrij Bortnjanskij 1822
T Alfred Brynolf Roos 1868
Bengt Olof Lille Bearb.
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FÖRSAMLINGENS HÄNDELSEKALENDER
Här borde det ha varit en lång lista av kommande verksamhet,
men i skrivande stund vet vi inte vad som händer de
närmaste månaderna. OM undantagstillståndet avblåses
13 april, som nu sagts, så ser vi fram emot att återuppta
den vanliga verksamheten då, men vi annonserar mera när det blir
aktuellt. Vissa viktiga dagar vill vi ändå lyfta fram, med reservation för
förändringar på grund av corona-läget:
På församlingsaftonen I resans tecken, torsdagen 23 april kl. 18.00,
bjuder Lennart Brunnsberg på en resa till Peru.
Vi samlas till en psalmafton i Prästgården, ”Tjuvstart på Vappen” onsdagen 29 april kl. 18.00 för att sjunga våra favoritpsalmer. Mikael
Granlund och Ulla-Maija Söderlund leder sången. Mjöd och munkar
serveras.
På församlingsaftonen I resans tecken, torsdagen 14 maj kl. 18.00,
reser vi iväg på en hemlig resa.
På de stupades dag, söndagen 17 maj, firar vi en gemensam högmässa med Iniö församling i Houtskär kyrka kl. 11.00. Liturg är
Janette Lagerroos och predikant är Jussi Meriluoto. Högmässan bandas
och sänds i radion samma dag kl. 13.03. Efter högmässan sker traditionsenlig uppvaktning vid hjältegraven.
Konfirmationen är planerad till söndagen 7 juni kl. 11.00
Under sommaren firar vi friluftsgudstjänster på midsommardagen 20
juni kl. 11 i Prästgårdens trädgård och söndagen 5 juli kl. 13.00 i någon av byarna.
Sommarandakter firas på Nåtö lördagen 27.6 och på Berghamn
onsdagen 1.7. Närmare info kommer senare.
Följ med närmare annonsering i ÅU:s prosteriruta, församlingens hemsida, Houtskär Nytt, Houtskär INFO på facebook och anslag.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
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Församlingslyktan
21760 Houtskär

Bön i virustider

Gud, ta hand om oss alla.
Ge oss kraft att visa ansvar och omsorg om varandra.
Låt din helande kraft vara hos dem som drabbats.
Vi ber för landets ledning, för läkare och sjukvårdspersonal,
för alla som ska fatta de konkreta besluten.
Ge dem vishet och mod.
Tack för att vi under alla omständigheter får lägga oss själva,
varandra och hela vår värld i dina goda och kärleksfulla händer.
Bönen är skriven av biskop Bo-Göran Åstrand

FÖRSAMLINGSLYKTAN
Tidningen Församlingslyktan ges ut av Houtskär kapellförsamling
och utkommer 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 €.
Material till nästa nummer inlämnas senast 1.6.2020 kl. 12.
Chefredaktör och ansvarig utgivare:
t.f. kaplan Janette Lagerroos, tel. 040 312 4452, janette.lagerroos@evl.fi.
Redaktionsmedlemmar:
Tora Gunnars, Annika Brunnsberg, Henrika Lindqvist, 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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