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Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Korsholm utkommer i varje nummer av Kyrkpressen.  Ansvarig redaktör: Ulrika Hansson, ulrika.hansson@kyrkpressen.fi,  
tfn 040 831 6788. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna.

PÅ GÅNG LOKALT 
KVEVLAX, SOLF 

REPLOT, KORSHOLMKORSHOLM

– Men är det något jag lärt mig så är det att li-
vet är föränderligt och med förändringar kom-
mer också nya människor in i livet. Jag kom 
att träffa min ungdomskärlek på nytt och vi 
blev ett par. Min fästmö, Lena Sigfrids, som 
bor i Vasa visade mig till Replot och vidare 
ut till Björköby. 

Speciell solnedgång
Där fann han den fantastiska solnedgången 
över Sverige och han beskriver det som att 
han blev helt betagen. 

– Jag studerade solnedgången och jämförde 
den med de resor jag gjort till Island, Lofoten 

och Färöarna och såg att solens nedgång var 
mer dynamisk och hade ett helt annat skim-
mer över sig på dessa breddgrader än på an-
dra ställen. Jag började fundera och kom över 
en artikel som belyste det magiska just med 
solnedgången över detta område. 

Han fick reda på att det i Österbotten, och 
speciellt från Replot upp till Jakobstad, finns 
ett stråk med speciellt ljus som går tvärs över 
Kvarken mot Västernorrland och Västerbot-
ten och några mil in i landet på båda sidor – 

Anders Jorulf 
har nått 
internationella 
framgångar 
med sina foton. 
FOTO: PRIVAT

REPLOT Det var som tonåring Anders Jorulf 
först kom till Vasa på 1980-talet. Han stude-
rade musik på Fria Kristliga Folkhögskolan 
i Vasa under några år, och fick vänner för li-
vet runt omkring i Österbotten. 

Anders flyttade tillbaka hem till Sverige och 
skapade sig en arbetskarriär där och fick fa-
milj. När hans far gick bort blev det en bör-
jan på något nytt för Anders.

– Då pappa dog för många år sedan började 
jag söka mig ut i landskapen runt Höga Kus-
ten i Sverige. Att gå där bland klippor, i när-
heten till havet och prata med Gud blev ett 
andningshål och en tröst för mig. Jag kunde 
skrika, prata, gråta och bara vara.

Början på fotointresset
Efter ett tag tog han med sig kameran och 
började se ljus, hav, landskap och land ge-
nom kamerans linser.

– Ju mer jag vistades i det öppna fridfulla 
landskapet, desto närmare kände och upplev-
de jag att jag kom Gud. Efter ett par år märk-
te jag hur mina vandringar längs med kusten 
i Västernorrland blev som en andakt för mig.

Det var startpunkten för fotograferingsin-
tresset som faktiskt samtidigt blev en öpp-
ning för att komma tillbaka till Österbotten. 
Anders berättar hur han många gånger hade 
stått på Höga Kusten och betraktat molnen 
som tornade upp sig långt borta i horisonten 
och förstod att molnen var över land, Finland. 
Samtidigt gick solen ner bakom hans rygg. 

– Många gånger tänkte jag att jag borde ta 
mig över till mina goda vänner sedan 1980-ta-
let och åka ut i arkipelagen i Österbotten och 
fotografera solnedgången över Sverige från 
finska sidan. 

Men att resa till Finland och ut i skärgår-
den stannade alltid vid en tanke. 

Han vill förmedla 
inre frid 
Landskapsfotografering och andakt hör 
ihop i Anders Jorulfs liv. Han är riks-
svensk, men han återvänder alltid till 
Replots unika solnedgångar – och sin 
ungdomskärlek i Vasa.

TEXT: LILIAN WESTERLUND

»Men är 
det något 
jag lärt 
mig så är 
det att 
livet är 
föränder-
ligt.« Forts. på följande sida.

Bildtext. FOTO: XX
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sedan upphör det magiska ljuset. 
– Epicentrum för detta ljus vid solnedgången är 

just vid Replot. Det var här i centrum för det ma-
giska ljuset jag började fotografera solnedgångar-
na, och jag upplevde ett sådant lugn, en harmoni 
och en magisk känsla av närhet. Än en gång upp-
levde jag att mina många vandringar längs den öst-
erbottniska kustremsan fick göras i en andakt och 
som en gåva till Gud. En andakt där jag med min 
kamera lyfte fram landskapet, havet, lugnet och 
tystnaden. En andakt där jag känner att jag lever i 
en själslig ro i nordiskt landskap.

Internationella framgångar
I dag har bilderna spridits på många olika platser. 

– Bilder från Björköby, Replot, Södra och Norra 
Vallgrund finns nu i USA, Grekland, Spanien, Sve-
rige, Norge, England, Italien, Sydafrika och natur-
ligtvis i Finland. Jag är stolt över att få ge av mig 
själv och min egen andakt till Replots församling, 
som från och till tagit upp mina bilder och på så 
sätt kunnat ge vidare en bit av den själsliga ron jag 
själv fått uppleva.

Åren har gått och Anders har i dag haft förmå-
nen att ha utställningar i flera länder, till exem-

pel i USA och Europa (men ännu inte i Finland). 
– Jag har gett ut två landskapsfotoböcker och fått 

fin kritik i media. Min kamera har tagit mig till län-
der och plataser jag aldrig annars skulle fått möj-
ligheten att besöka. 

– Jag är oändligt tacksam för de människor jag 

mött genom åren. Människor som Leif Galls, som 
har visat mig till platser dit jag aldrig skulle ha hit-
tat på egen hand. Platser som jag fått uppleva just 
för att människor tar mitt fotograferande på allvar 
och vill leda mig in i sin värld. För mig är det vik-
tigt och oerhört värdefullt.

– Att mina bilder rönt internationell framgång, 
ses av många och att mina bilder finns i privata 
hem, hos samlare och på stora företag och hotell 
är bara ett tecken på att mina bilder också hos an-
dra väcker känsla av närvaro och inre frid.

Han har förutom framgångarna med sina bilder 
kallats till att bli ambassadör för Lumix och Panaso-
nic Nordic och det är han väldigt stolt över att vara. 

– Det är ett kvitto på att mina ansträngningar har 
lyckats och att mina bilder uppskattas. I mitt före-
tag Fotoadventures lär jag ut fotografering. För mig 
är det viktigt att lära ut magin bakom känslan, ma-
gin bakom en bild som inte bara är tekniskt fullbor-
dad utan också hur man skapar känslan i bilden.

Landskapet som källa till lugn och ro
I landskapet, med kameran, känner han att han 
kan slappna av från ett hektiskt liv med arbete, 
barn och distansförhållande.

Österbotten fångat genom Anders Jorulfs kameralins. ALLA FOTON: ANDERS JORULF

»För mig är det viktigare 
att få förmedla känslan 
i bilden än att förklara 
tekniken bakom.«
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Töväder ute och 
bland människor
DET KAN hända att det är den förhållandevis kalla och 
snörika vintern som smittar av sig. Jag går nämligen om-
kring och tänker på vår tids individualistiska kultur som 
leder till ett tänkande som i mångt och mycket kretsar 
kring jag, mig och mitt. Och kanske har det också lett 
till att människors hjärtan har blivit frusna likt snödri-
vorna där ute. Åtminstone har det varit så, men just nu 
tycker jag att man anar ”töväder” både i väderleken och 
bland människorna.

TERTULLIANUS SKREV på 200-talet om hur hedning-
arna med förundran såg på den tidens kristna, ”Se hur de 
älskar varandra”, och att den broderskärleken uppstod 
med stöd av många olika bibelställen i Nya Testamentet. 

CORONAÅRET HAR varit annorlunda på många sätt 
och lång är listan på saker som har varit jobbiga och frus-
trerande. Och situationen tycks fortsätta mycket längre 
än vi någonsin hade kunnat förutse. 

Men på ett sätt har den här tiden samtidigt fört med 
sig något gott, och det är att människors hjärtan igen har 
värmts upp för varandra. Vi har månat om varandra, visat 
omsorg om och hjälpt varandra, och försökt att på olika 
sätt underlätta den här tiden för varandra. 

MAN BRUKAR säga ”inget ont som inte för något gott 
med sig” och i det här avseendet kan man i alla fall vara 
tacksam för att coronan igen öppnade upp för värmen 
gentemot varandra i våra hjärtan.

Lilian Westerlund är mångsysslare i Replots för-
samling.

LILIAN WESTERLUND

KOLUMNEN

»Vi har månat om varandra, 
visat omsorg om och hjälpt 
varandra.«

– Jag kan vara mig själv, känna en gudsnär-
varo och ge mitt hjärta till Gud, i en öppen an-
dakt som bara jag och Gud har åtkomst till.  

För Anders är fotograferingen inte att ha 
med sig en kamera ut i landskapet, ta några 
bilder och hoppas på att någon blir bra. 

– För mig är fotografering extremt noga pla-
nering där väder, vind, ljus och teknik harmo-
niserar med varandra. Jag lägger ner myck-
et tid bakom kameran och ser till att vara på 
rätt plats vid rätt tillfälle, hellre än att läg-
ga ner tid framför en skärm i ett bildredige-
ringsprogram. 

Äktheten i bilden är viktig för honom.
– Jag vill att betraktaren ska känna igen sig 

och kunna återvända till samma plats som 
jag varit på och få uppleva samma själsliga 
ro och gudsnärvaro. För mig är det viktiga-
re att få förmedla känslan i bilden än att för-
klara tekniken bakom. 

I dag är hans vision inte att ta den perfek-
ta bilden. 

– Min fotografiska vision och mitt mål är 
att för eftervärlden visa hur stor Gud är, hur 
egen tid kan förvaltas och att jag som männ-

iska i sorgen kan finna tröst, förlåtelse och 
nåd genom Guds omsorg.

Det tog honom lång tid att förstå att land-
skapet är föränderligt och att han med sitt liv 
är en viskning som passerar en kort sekund 
i detta jordeliv. 

– För mig betyder det mycket att få ge mer 
än att ta. Att få dela med mig mer än att se 
till att jag står först i kön. Att låta bilden ta-
la för sig själv i en varm känsla av gudsnär-
varo och inre frid. 

I det hektiska liv många av oss lever i idag 
ska fritid, arbete och familj sammanflätas un-
der dygnets 24 timmar. 

– Många glömmer bort nuet och att få egen 
tid – tid där du får en andakt inför Gud, tid 
där du som människa och individ får komma 
inför Gud och bara vara dig själv. 

– Det är just i dessa ögonblick jag har fun-
nit mig själv och kommit Gud nära, det är där 
jag upplevt förlåtelse och nåd. Det är där som 
Guds kärlek värmt mitt ibland sargade hjär-
ta. Mina landskapsbilder vill visa på den in-
re friden och Guds närvaro som jag fått upp-
leva genom åren, oavsett tid, plats och rum.



18  MB KYRKPRESSEN NR 5 • 4.3.2021 KYRKPRESSEN NR 5 • 4.3.2021

KORSHOLMS  
PROSTERI
 
KORSHOLM
Gudstjänst: sö 7.3 kl 11 från kyr-
kan. Emilia Kontunen och Susanne 
Westerlund. Organist Rainer Holm-
gård. 
Nattvardsandakt: sö kl 13 i 
Smedsby församlingsgård. Kontu-
nen, Westerlund
Nattvardsandakt: sö kl 13.30 i 
Smedsby församlingsgård. Kontu-
nen, Westerlund
Gudstjänst: sö 14.3 kl 11 från kyr-
kan. Kontunen och Ann-Christine 
Nordqvist-Källström. 
psalmÅsång: to 18.3 kl 18.30. Vir-
tuell allsång, sänds på församling-
ens Facebook och Youtube. Su-
sanne Westerlund och Ann-Chris-
tine Nordqvist-Källström leder 
allsången. Andakt med Emilia Kon-
tunen. Sänd gärna in psalmöns-
kemål till korsholms.svenska@evl.
fi eller ring pastorskansliet 0400-
415008 (senast 10.3)! 

KVEVLAX
Gudstjänst: sö 21.3 kl.10. F. Kass, 
R. Andrén, Estrid Hjorth, Yngve 
Svarvar
Mathjälpen: ti 23.3 kl.10 i 
drängstugan. Utdelning av mat-
kassar. (Om du inte kommit tidi-
gare – ring diakonissan före så vi 
vet antal, tel.nr. 044 – 0462312).
Gudstjänst: sö 28.3 kl.10. F. Kass, 
R. Andrén, sånginslag av barn.
Mathjälpen: ti 30.3 kl.10 i 
drängstugan. Utdelning av mat-
kassar. (Om du inte kommit tidi-
gare – ring diakonissan före så vi 
vet antal, tel.nr. 044 – 0462312).

REPLOT
7.3 kl. 10 Gudstjänst i Replot: 
Svevar, Lång. Möjlighet till enskild 
nattvard efter gudstjänsten.
14.3 kl. 12.30 Gudstjänst i Björkö: 
Vesterlund, Wargh. Möjlighet till 
enskild nattvard efter gudstjäns-
ten.
Gudstjänsterna strömmas: på vår 
fb-sida.

SOLF
Radiogudstjänst: sö 7.3 från kyr-
kan. Mats Björklund, Erica Nygård 
samt Olof Jern. Gudstjänsten 
sänds på Yle kl 13.03 (från och 
med 14.05 kan den sedan höras på 
Yle Arenan)
Motion för mission: ti 9.3 kl 9.00 
Samling på parkeringen vid för-
samlingshemmet.
Gudstjänst: sö 14.3 kl 10 från kyr-
kan. Strömmas på Facebook.
Motion för mission: ti 16.3 kl 9.00 
Samling på parkeringen vid för-
samlingshemmet.
Välkomna på loppis: till Lovisas 
missionsstuga! Varje lördag kl 11-
14!

BERGÖ
Sö 7.3 kl. 14: Filmad gudstjänst 
via Lokal-TV och på Malax kyrk-
liga samfällighets youtube-kanal 
i samarbete mellan Bergö, Malax 
och Petalax församlingar, från 
Bergö församling. 
Sö 14.3 kl. 14: Filmad gudstjänst 
via Lokal-TV och på Malax kyrk-
liga samfällighets youtube-kanal 
i samarbete mellan Bergö, Malax 
och Petalax församlingar, från 
Bergö församling.

MALAX
SÖ 7.3 kl. 10: Nattvardsgudstjänst 
i kyrkan. Filmas inte. Norrback, 
Lax. Anmäl ditt deltagande till tfn 
050-598 1700. Högst 10 personer 
närvarande, och gudstjänsten 
upprepas vid behov. 
SÖ 7.3 kl. 14: Gudstjänst från 
Bergö kyrka som strömmas via 
Malax-TV, Facebook och Youtube. 
Englund, Brunell.
SÖ 14.3 kl. 12: Finsk gudstjänst 
som strömmas via Malax-TV, 
Facebook och Youtube. Tornberg, 
Lax.
SÖ 14.3 kl. 14: Gudstjänst från 
Bergö kyrka som strömmas via 
Malax-TV, Facebook och Youtube. 
Englund, Lax.
TI 16.3 kl. 19: Amici via Facebook 
chat. Anmälan till 050-598 1700. 
Vi diskuterar aktuellt och gam-
malt inom teologi, psykologi och 
filosofi.

PETALAX
Sö 7.3 kl. 14: Filmad gudstjänst 
via Lokal-TV och på Malax kyrk-
liga samfällighets youtube-kanal 
i samarbete mellan Bergö, Malax 
och Petalax församlingar, från 
Bergö församling. 
Sö 14.3 kl. 14: Filmad gudstjänst 
via Lokal-TV och på Malax kyrk-
liga samfällighets youtube-kanal 
i samarbete mellan Bergö, Malax 
och Petalax församlingar, från 
Bergö församling.

KORSHOLM
KVEVLAX Diakoni

SOLF Sändning

KORSHOLM psalmÅsång

När livet ställer till det
Vem som helst av oss kan någon gång ham-
na i ekonomiska svårigheter. Det kan handla 
om sjukdom, skilsmässa, arbetslöshet – 
orsakerna är många till att man ibland kan 
behöva få hjälp med det mest grundläggande 
som att få mat på bordet eller få en elräk-
ning betald.  

Kvevlax försam-
lings diakonifond 
finns för att kun-
na hjälpa vid aku-
ta ekonomiska 
kriser. Om Du har 
möjlighet att va-
ra med och stöda utsatta 
människor i vår näromgivning, tar försam-
lingen tacksamt emot donationer till dia-
konifonden.

OBS! Alla församlingar i samfälligheten har 
samma kontonummer. Därför är det vik-
tigt att man sätter Kvevlax församling som 
meddelande för att gåvan skall komma till 
vår församling!
Konto: FI07 4970 1440 0007 15 / HELSFIHH
Korsholms svenska församling
Meddelande: Kvevlax församling
Penninginsamlings tillståndsnummer: 

Radiogudstjänst
Söndagen den 7 mars kl. 13.03 sänds guds-
tjänsten från Solf kyrka på Yle (den är till-
gänglig på Arenan efter kl 14.05!). Mats 
Björklund är predikant och liturg, Erica Ny-
gård är organist och kantor och Olof Jern är 
textläsare.

De psalmer som kommer att sjungas är 
följande: 190 (Inför ditt ansikte), 268 (Je-
sus korsets man), 272 (Så älskade Gud värl-
den all), 275 (Jesus för världen) och 87 (För 
att du inte).

Allsång på gång!
Torsdagen 18.3 kl. 18.30 bjuder Kors-
holms svenska församling er med på 
allsångstillfället psalmÅsång via för-
samlingens Facebooksida (Korsholms 
svenska församling-ny sida). Efter-
åt hittar ni också programmet på för-
samlingens Youtubekanal.

Tillsammans med er vill vi ska-
pa ett trevligt allsångstillfälle! Ni kan 
skicka eller ringa in era psalmönske-
mål senast 10.3 till pastorskansliet på 

e-post korsholms.svenska@evl.fi. el-
ler till tfn 0400 415 008. Det går också 
att önska under sändningstid i kom-
mentarsfältet på Facebook!

Församlingens kantorer Ann-Chris-
tine Nordqvist-Källström och Susanne 
Westerlund leder tillfället som också 
bjuder på musikinslag. Andakten hålls 
av församlingspastor Emilia Kontunen!

Välkomna att sjunga tillsammans 
med oss!


