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Ibland har Kaj Lönnqvist bara sina kor att tala med. Därför är gruppen kristna bönder 
som samlas i Pedersöre en gemenskap som ger ett välkommet avbrott i ensamheten. 
På olika håll i Österbotten träffas bönder för att uppmuntra varann och hjälpa varann 
att söka Guds vilja för sina liv och gårdar. Sidan 8
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LEDAREN: När församlingen som organisation in-
sjuknar leder det till att också friska delar blir sjuka. 
Då måste organisationen omskapas från grunden.

 Sid
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Ungefär 11–14 och 18–22. Det är klock-
slagen som gäller för dem som studerar 
vid den internationella linjen för ope-
rasång vid Sibelius-Akademin. Klock-
slagen är valda för att förbereda elev-
erna för yrkeslivet och Robert Näse är 
en av de elva eleverna på årskursen. 

Att bli sångare var inget han plane-
rat under barndomen.

– Det känns som att var och varan-
nan av mina studiekompisar vuxit upp 
på musikinstitutet. Men jag gick en lite 
annan väg, säger Robert Näse.

Han kommer från en familj där mu-
siken varit en naturlig del av vardagen 
och hans pappa satt ofta vid pianot.

– Det sägs väl att jag kommer från en 
sjungande släkt, men kom att ta länge 
förrän jag själv utvecklade ett starkt in-
tresse för sång. Visst tänkte jag någon 
gång som barn mer eller mindre skämt-
samt att jag skulle bli rockstjärna, men 
då jag gick ut gymnasiet hade jag ingen 
klar vision om vad jag ville börja göra.

Många kompisars vägar bar till Åbo 
och därför kom det sig att också Ro-
bert Näse bläddrade genom vilka ut-
bildningar som fanns vid Åbo Akademi.

– Jag hittade musikvetenskapen och 
tänkte att det kunde vara något för mig, 
jag gillade ju musik. Så jag flyttade från 
Kronoby till Åbo. Jag började på men 
märkte ganska snabbt att musikveten-
skap nog inte passade mig.

Tillvaron i Åbo kändes ändå ange-
näm, delvis tack vare studentkören 
Brahe Djäknar.

– Via kören fick jag några av mina 
första stora musikaliska upplevelser av 
klassisk sång. I kören gjorde vi ganska 
stora verk tillsammans med akademis-
ka orkestern. 

Valde bana
Han kommer särskilt ihåg en julkonsert 
där Dan Karlström var solist.

– Jag blev väldigt imponerad av hur 
man kunde använda människorösten.

Han började ta sånglektioner och 
märkte att han alltid var på gott hu-
mör efter lektionen.

– Jag minns att jag slogs av tanken 
hur det skulle vara att få göra det här 
varje dag.

2006 sökte han till konservatoriets 
yrkesutbildning i Åbo. Efter ett år valde 
han att göra ett försök att satsa på sång-
en på allvar. Efter avslutad musikerut-
bildning och en sväng vid Metropolia i 
Helsingfors sökte han till Sibelius-Ak-
admin. Efter avklarade kandidatstu-
dier i sång ansökte han till magisters-
programmet där operasång står i fokus.

–  Jag känner mig lyckligt lottad för 
att jag får hålla på med det här. Jag upp-
lever att det jag kan ge åt andra män-
niskor finns i sången. Musiken över-
skrider verkligen vardagliga bekym-
mer och meningsskiljaktigheter.

Han har en stor respekt för musi-
kens kraft.

– Det händer att människor kom-
mer och berättar för mig hur berörda de 
blivit av min sång, även om jag sjung-
it på ett språk de inte förstår ett ord av.

Öva och öva lite till
En av svårigheterna med branschen 
är den hårda konkurrensen. Det finns 
en uppsjö av duktiga sångare och mu-
siker i Finland.

– Kraven har också förändrats. Man 
måste kunna fler språk, behärska en 
bred repertoar och dessutom kunna lä-
ra sig ny repertoar med kort tidtabell. 
Det är lite av tidens melodi – att det 
finns allt mindre tid att göra det grund-
liga övningsarbetet.

Robert Näse trivs ändå rätt bra med 
de många övningstimmarna.

– För att bli operasångare räcker det 
inte med att få en kick av att stå på sce-

nen. Man måste tycka minst lika myck-
et om alla de ensamma timmarna av 
övande och ännu mera övande. Lyck-
ligtvis har jag konstaterat att jag tyck-
er att också den biten är ganska rolig.

En annan utmaning i den bransch 
han valt är att upprätthålla sitt eget 
självförtroende.

– Man måste vänja sig vid att kon-
stant bli bedömd. Och jag har otaliga 
kolleger som är duktiga och som jag 
inspireras av. Jag får ibland påminna 
mig själv om att också jag blivit utvald 
bland många till den här utbildningen.

Kavaljerbaryton
Robert Näse är baryton , och mera spe-
cifikt ser det ut som att rösten utveck-
las mot kavaljerbaryton. Inom opera-
världen kan varje röstläge delas in i ett 
tiotal olika benämningar i olika klas-
sificeringssystem.

– En klassisk kavaljerbaryton är till 
exempel Rodrigo i Verdis Don Carlos. 
Det är inte den allra mest lyriska rös-
ten, utan lite mera kraftig. 

Till undervisningen vid Sibelius-
Akademin hör - förutom scenproduk-
tionerna - bland annat sånglektioner, 
sceniskt uttryck, lite dans, språk och 
en hel del fonetik. 

– Vi lär oss uttala fler språk än vi lär 
oss tala, berättar Näse och nämner rys-
ka, tjeckiska och spanska som exem-
pel.

Hans årskurs genomför varje termin 
en större produktion. Till våren vän-
tar Mozarts Così fan tutte och följan-
de höst en nyskriven opera på span-
ska. Erfarenheter från operavärlden har 
han också fått då han ett par sommar 
sjungit i operakören vid Nyslotts ope-
rafestival och i några produktioner vid 
Nationaloperan.

– Det har varit väldigt lärorikt och jag 
har också under några år fått göra flera 
olika roller i studerandeproduktioner.

Inför julen väntar en rad konserter, 
bland annat som solist i Bachs Julora-
torium tillsammans med Bulevardens 
kammarmusiksällskap.

– Jag har tidigare haft möjlighet att 
sjunga de tre första kantaterna i en 
studerandeproduktion. Det är inte li-
ka nervöst att ta sig an ett storverk när 
man fått testa på det tidigare.

”En församling 
kan som orga-
nisation insjuk-
na och följden är 
att också friska 
delar blir sjuka.”

LEDARE ROLF AF HÄLLSTRÖM

Johannes smärta
Johannes församling föddes för 
fem år sedan då tre tidigare hu-
vudstadsförsamlingar med var sin 

arbetskultur slogs samman. Att Johannes fortfa-
rande går i spalterna som problemförsamling vi-
sar att man då inte i grunden diskuterat hur arbe-
tet ska utföras, vilka målen och medlen är. Kvar 
bland de anställda lever agendor från förr som sä-
ger att det som vi gör är rätt och de andra gör fel.

Församlingens anställda har fler än en gång 
nödgats prata ihop sig och på klassiskt sätt för-
söka förstå och förlåta. Det har inte lyckats. Vad 
värre är, bland församlingsmedlemmarna ”vet” 
man vem bland de anställda som har gjort vad 
och grupperat sig därefter.

När församlingsrådsmedlemmen Rolf Blauberg  
i Hufvudstadsbladets blogg skriver att han in-
te kan delta i någonting i sin församling utan att 
det tas som ett ställningstagande för eller emot 
någon är läget allvarligt. En församling som or-
ganisation kan insjukna och följden är att också 
friska delar blir sjuka.

Det finns en historia om hur Jesus ställer frå-
gan ”vill du bli frisk?” till olika nationaliteter. De 
flesta vill ha bot för en akut åkomma men när Je-
sus kommer till svensken säger denna förskräckt: 
”Rör mig inte! Jag är sjukskriven.” Det är tyvärr 
dagens prognos för patienten Johannes.

Den skyldiga är förstås kung Gustav Vasa som på 
1500-talet konfiskerade kyrkans egendom men 
lovade betala för domkapitlen. Löftet höll, staten 
har betalat fram till år 1997 med följden att dom-
kapitlen, som är i nyckelställning som arbetsgi-
vare, haft en övertro på reglementen och arbets-
ordningar och inte kunnat utveckla de instrument 
som behövs i dagens organisationsvärld.

Ändå Är det från Svenska kyrkan som Borgå stift 
kan hämta exempel. Flera rikssvenska stift har 
satt i system att i problemförsamlingar plocka in 
en erfaren kyrkoherde kring pensionsåldern, en 
person som kan analysera spänningarna mellan 
arbetstagarna och vilka oförrätter som kan ligga 
bakom. Men inte bara det. Han ska också omska-
pa arbetskulturen och målsättningarna. Det som 
är gott och andvändbart tas till vara, det som in-
te går att använda skärs bort. 
Sällan återställs något som ti-
digare varit.

Metoden är inte unik, i 
den sekulära världen kall-
las en sådan person sanerare.

Frågan är om domkapit-
let har verktyget för en djup-
gående sanering. Det mås-
te göras klart för alla att om 
man skapar om en organi-
sation från grunden går det 
inte utan gny. Det kan hän-
da att anställda måste uppmanas söka sig annan-
stans, det kan drabba dem som trott sig ha rätt 
och dessutom varit uppbackade i församlingen. 
Det kan bli juridiska processer.

En gemensam erfarenhet från saneringar är att 
den som genomför saneringen inte kan fortsätta i 
jobbet. Frustrationen man känner mot saneraren 
hindrar hela organisationen från att tillfriskna.

Att Johannes skulle göra en nystart är inte alls 
illa. Det öppnar konkret för två viktiga föränd-
ringar som måste komma. En storstadsförsam-
ling i dag ska kunna profilera sig och till stads-
kulturen hör att en medlem måste kunna få väl-
ja sin församling.

Då Robert Näse började ta sånglektioner under studie-
tiden märkte han hur glad han blev av att sjunga. Stu-
dierna i musikvetenskap lades åt sidan – i dag studerar 
han vid Sibelius-Akademin för att bli operasångare.

TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON

PROFILEN: ROBERT NÄSE
”Man måste vänja sig vid att konstant bli bedömd.”

Det jag vill ge 
finns i sången
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Liljendal och Lappträsk delar på sin herde
gemensam kyrkoherde. 
Från och med februari 
kommer Lappträsks svens-
ka församling och Liljendal 
församling att dela på en 
kyrkoherdetjänst. Samtidigt 
dras de nuvarande kyrko-
herdetjänsterna i försam-
lingarna in.

– Det här ett ett be-
slut som fattats på grund 
av ekonomi men också av 
verksamhetsmässiga or-

saker, säger Stina Lindgård 
som är tillförordnad kyrko-
herde i Lappträsks svenska 
församling.

Diskussionen kring sam-
manslagningen startade re-
dan innan Lindgård tillträd-
de som t.f. kyrkoherde i 
Lappträsk.

– Det har ordnats någ-
ra möten i vardera försam-
lingsråd och sammanslag-
ningen har även diskuterats 

i en mindre grupp.
Lindgård säger att för-

samlingarna står enade 
bakom lösningen.

– Diskussioner har förts 
tillsammans och vad jag vet 
om råder inga oenigheter. 
Jag tycker att det är vettigt 
att göra såhär. Våra kyrkor 
ligger på bara tio kilometers 
avstånd från varandra.

Den nuvarande kyrkoher-
den i Liljendals församling 

Håkan Djupsjöbacka går i 
deltidspension och kom-
mer från och med februari 
att sköta en nyinrättad för-
samlingspastorstjänst på 
50 procent i samma för-
samling. 

Clas Abrahamsson på 
Domkapitlet säger att den 
gemensamma kyrkoherde-
tjänsten ledigförklaras först 
när deras beslut att inrätta 
tjänsten vunnit laga kraft

– Det betyder att det 
sannolikt blir den 16 janua-
ri 2014, kommenterar Abra-
hamsson.

Stina Lindgård meddelar 
att hon ännu inte beslutat 
om hon själv kommer att 
söka den nya kyrkoherde-
tjänsten. Hon är tillförord-
nad kyrkoherde i Lappträsk 
fram till den sista januari.

Församlingarna kommer 
att dela jämt på kyrkoher-

den, som ska jobba 50 pro-
cent i vardera församlingen. 
Ett liknande arrangemang 
kommer att gälla för kan-
torstjänsten i Liljendal.

– Från och med årsskif-
tet kommer vi att ha en till-
förordnad kantor i Lapp-
träsk och Liljendal försam-
ling kommer att köpa 50 
procent av den tjänsten.

 ¶ Christa MiCkelsson

musikhuset i Helsingfors 
är vardagsmiljö för Robert 
Näse.

ROBERT NÄSE

FÖDD 1984 I KRONOBY.

BOR I TÖLÖ, HELSING-
FORS.

STUDERAR OPERASÅNG 
VID SIBELIUS-AKADEMIN.

GILLAR MATLAGNING.

HAR ETT  DANSINTRESSE 
SOM INTE ALLA KÄNNER 
TILL.
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Två församlingar färre nästa år
Antalet församlingar i evangelisk-lutherska kyrkan i 
Finland minskar med två vid årsskiftet. Då finns det 
428 församlingar jämfört med 430 i år.

Vid årsskiftet dras Närpes, Pörtom och Övermark 
församlingar och Närpes kyrkliga samfällighet in. Sam-
tidigt bildas Närpes församling vars område är he-
la Närpes stad.

I början av nästa år finns det 33 kyrkliga samfällig-
heter. De har sammanlagt 166 församlingar. 262 för-
samlingar har självständig ekonomi.

Psalmbok världens dyraste 
En psalmbok från 1640 blev världens dyraste tryckta 
bok när den såldes på auktion i New York för 10,5 mil-
joner euro förra veckan, rapporterar BBC.

The Bay Psalm Book är den första kända boken som 
tryckts i nuvarande USA. Köparen, en amerikansk fi-
lantrop och affärsman planerar att låna ut boken till 
olika bibliotek runtom i landet.

Världens dyraste bok är Leonardo da Vincis hand-
skrivna anteckningsbok som såldes för 22,6 miljoner 
euro år 1994.

AUKTION NEW YORKFÖRSAMLINGAR FINLAND

mark etie tycker att en finländsk gudstjänst känns mer 
som en begravning. 

Mångkulturellt är svårt

– Det största problemet är att religi-
onen är en privatsak i Finland, säger 
Hans Krause, pastor och koordinator 
för det engelskspråkiga arbetet i hu-
vudstadsförsamlingarna.

– För en afrikan är det lika naturligt 
att fråga om din religion som för en fin-
ländare att fråga varifrån du kommer.

När Krause själv kom till Finland vis-
ste han att grannen hörde till kyrkan 
men grannen visste inte till vilken för-
samling han tillhörde.

– Församlingen är ingen central ge-
menskap som på andra håll i världen.

Fem huvudspråk
Huvudstadens fyra stora samfälligheter 
tacklar internationaliseringen gemen-
samt. I dag satsar de på fem huvudspråk: 
arabiska, kinesiska, ryska och estniska. 

INTEGRATION. Är det lättare för en 
invandrare med kristen bakgrund att in-
tegreras i Finland än för en icke-kristen? 
Frågan borde egentligen ställas ”hittar 
en invandrare en sådan kristen gemen-
skap som han eller hon är van vid?”.

TEXT:  ROLF AF HÄLLSTRÖM

i Matteus kyrka i Östra centrum och 
veckomässa på Drumsö. Den spring-
ande punkten är om det finns tillräck-
ligt med engagerade engelskkunniga 
finländare som ställer upp.

Verksamheten på mandarinkinesis-
ka hör till dem som går efter noter. Själ-
va församlingsarbetet är koncentrerat 
till Alphyddans församlingscentrum. 

– Verksamheten når också icke-
kristna kineser som kommer med, 
döps och blir medlemmar i den fin-
ländska kyrkan, säger Krause.

En bidragande orsak till att kineser-
na engagerar sig i vår kyrka är att de-
ras engelska inte nödvändigtvis är så 
bra. De satsar ofta på att lära sig finska 
som sitt andra språk.

Men listan över gudstjänster i sam-
fälligheternas lokaliteter omfattar över 
fyrtio olika gemenskaper. Språk och et-
nicitet hör ihop, eller som Krause sä-
ger: ”Samma kryddor och likadan för-
samling som hemma.”

Det enklaste sättet är att ge en in-
vandrargrupp nycklarna till ett sakralt 
utrymme och låta dem sköta sig själ-
va. Bland fyrtiotalet gudstjänstgemen-
skaper inom samfälligheterna är en del 
i praktiken helt självständiga etniska 
församlingar inom församlingarna.

Alla ryms inte
Andra står helt utanför. Mark Etie är ut-

bildad närvårdare från finlandssvenska 
Arcada, med finsk fru och finländskt 
pass sedan sju år.

– För oss afrikaner är församlingen 
som en familj. När vi träffas frågar vi hur 
du har det och är intresserade av var-
ann. Det är fint att vara bland vänner.

Han har själv fortfarande bra kon-
takt till den lutherska lokalförsamling-
en i Rönnbacka i Helsingfors, går emel-
lanåt i kyrkan där liksom i Tomasmäs-
san. Det största problemet är att en fin-
ländsk gudstjänst känns mera som en 
begravning.

– Det ska vara liv och rörelse när man 
lovsjunger Gud, säger Etie. Han kän-
de sig helt enkelt tvungen att skapa en 
afrikansk gemenskap, ”The Lighthou-
se”, här i Finland för att inte tron skul-
le förkvävas.

Etie påminner om att ur afrikansk 
synpunkt är Europa en avkristnad kon-
tinent, ett missionsfält. För många afri-
kanska kristna samfundsledare ligger 
det prestige i att ha en församling i Eu-
ropa. Baksidan är att de afrikanska för-
samlingarna inte fångar upp sekulari-
serade européer utan splittrar upp afri-
kanerna i Finland, så också hans egen 
”Lighthouse”-gemenskap.

Han är själv i dag pastor inom den 
globala Redeemed Christian Church of 
God med bas i Nigeria. Finländarna i 
hans församling är gifta med afrikaner.

Och så engelska förstås, där Krause och 
Esbo samfällighet har koordinationsan-
svaret. För en finländare räcker det med 
information i tidningen eller på nätet. För 
dem som kommer utifrån är det avgö-
rande att någon bjuder in dem, i regel 
en landsman de träffar på.

– Vi försöker organisera gudstjänst-
gemenskaper med tillhörande verk-
samheter på olika språk.

Inom den engelskspråkiga sektorn 
finns sedan länge den fristående in-
ternationella församlingen. I februa-
ri startar en mera målmedveten sats-
ning med söndagsmässa på engelska 

önskebilden av en 
mångkulturell församling. 
Gruppen Colorful Espoo 
från Olars och Sakari 
Löyttys ”mässa för hela 
världen” från förra hösten. 
Foto: JUha laUkkanen

Saltvikherden avstängd
Domkapitlet i Borgå har tillfälligt stängt av kyrkoher-
den Peter Blumenthal från sin tjänst på grund av sam-
arbetssvårigheter. Enligt Nya Åland har fyra av fem an-
ställda i församlingen vägrat komma till arbetsplatsen 
på grund av svårigheterna. Personerna återvände till 
sina jobb efter Blumenthals avstängning.

Problemen handlar bland annat om församlingens 
verksamhet och en konflikt kring hyran i prästgården. 
Domkapitlet tar ställning till Blumenthals anställning på 
sitt nästa sammanträde den 16 december.

SALTVIK KONFLIKT
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Vill respektera olikheter

– Jag har många visioner 
för mitt kommande arbete. 
Tjänsten är ny så det finns 
en frihet att utveckla ar-
betbilden, säger Tomas Ray 
som för tillfället är kaplan i 
Johannes församling i Hel-
singfors.

Vid årsskiftet börjar han 
sitt nya jobb vid domkapit-
let i Borgå som stiftssekre-
terare för mission och in-
ternationellt arbete. Den 
nyinrättade tjänsten är  följ-
den av en större omorgani-
sering av samarbetet mel-
lan kyrkans missionsorga-
nisationer, församlingarna 
och domkapitlen. En lika-
dan tjänst har inrättats vid 
alla domkapitel i landet.

– Jag ska främst fungera 
som en mellanhand mel-
lan missionsorganisatio-
nerna och församlingarna. 

Ta ut dem på fältet
Tomas Ray tycker att den tid 
börjar vara förbi när man 
satt i församlingens syför-
ening och läste högt ur mis-
sionärernas rundbrev. 

– Ett bra exempel på hur 
man kan berätta om sitt ar-
bete i dag ger Finska Mis-
sionssällskapets missio-
när Christine Björkskog. 
Hon arbetar med ett fad-
derbarnsprojekt i Etiopien 
och informerar om verk-
samheten via sitt Face-
book-konto.

Ray säger att han vill ta 
ut församlingsanställda till 
missionsfältet så att de får 
en verklighetstrogen bild av 
vad missionsarbete är i dag.

– Kanske vårt vänstift i 
Malawi i Afrika kunde va-
ra ett resmål, eller Asien. 
Jag kunde också tänka mig 
att ta med ungdomsarbeta-
re för att bekanta sig med 
missionsarbetet i Kambod-
ja. Det är ett land med en 
väldigt låg medelålder. 

Ray berättar att för några 
år sedan var mera än hälf-
ten av befolkningen under 
aderton år. 

– Det är också ett land 
där människohandel är ett 
problem. Människohan-
del är ett av de riktigt sto-
ra världsproblemen.

Försvara missionen
Tomas Ray påpekar att mis-
sionsarbetets motiv och be-
rättigande ifrågasätts i en 
alltmer sekulär offentlighet. 

– En del av mitt jobb kun-
de vara att bygga upp en 
apologi för varför vi behö-
ver och idkar mission.

Årligen arrangerar mis-
sionsorganisationerna 
många egna evenemang 
och Ray tycker att det är 
viktigt att han deltar i dem.

– Missionen kunde också  
synas vid olika ungdomse-
venemang som Ungdomens 
Kyrkodagar och Höstdagar-
na. Den vägen kan vi rekry-
tera församlingsmedlem-
mar som vill engagera sig 
för missionsarbetet.

Det nyorganiserande 
samarbetet mellan domka-
pitlen, församlingarna och 
missionsorganisationerna 
ingår i en helhet där kyr-
kans missionsstrategi ska 
bli mera enhetlig. För att 
missionsorganisationerna 
ska få finansiellt understöd 
för sin verksamhet har de 
bundit sig till kyrkans all-
männa överenskommelser. 
Det gäller bland annat sy-
nen på kvinnopräster och 
inställningen till samköna-
de parförhållanden.

– Jag vill inta en ödmjuk 
hållning och respektera 
missionsorganisationer-
nas olikheter. Jag ser det 
inte som min uppgift att 

pracka på dem något nytt.
Ray säger att han vill 

uppmuntra organisationer-
na till en tydligare profile-
ring i sitt missionsarbete. 

– En del röstar med föt-
terna och andra röstar ge-
nom att betala in understöd 
till den organisation de vill 
stöda. 

Han tycker att missions-
organisationerna själva 
måste bestämma sin linje. 

– Det är inte jag som ska 
övertyga dem. Jag vill vara 
öppen för att man kan tän-
ka på olika sätt.

Tomas Ray lämnar nu Jo-
hannes församling, en för-
samling vars dåliga arbets-

klimat KP skrivit om.
– Det är inte därför jag 

lämnar Johannes. Jag har 
arbetat i Helsingfors som 
präst i sexton år och kän-
de för att göra något nytt. 
Jag tycker att arbetsklima-
tet i Johannes blivit bättre 
under det senaste halvåret, 
säger Ray.

efter en praktikperiod i Svenska kyrkan i Melbourne i Australien har kyrkans utlandsarbe-
te och sjömanskyrkan haft en speciell plats i Tomas Rays hjärta. Till internationellt arbete 
kan man också räkna arbete bland invandrare och ekumeniska utmaningar, säger Ray. 

Jag vill inta en öd-
mjuk hållning och 
respektera mis-
sionsorganisatio-
nernas olikheter.
Tomas Ray

Monica 
Heikel-Nyberg

Du är för-
sta kvinnan 
i Borgå stift 
som avlagt 
högre pas-
toralexa-
men. Vad är 

det för examen? 
– Pastoralexamen avläg-
ger varje teolog som vill 
ha fast prästtjänst. Hö-
gre pastoralexamen är 
den högsta inomkyrkli-
ga examen som berättigar 
till att bli vald till assessor 
och dekan vid domkapit-
let och till domprost. Tidi-
gare har utbildningen va-
rit kopplad till akademiska 
studier, jag är den första 
enligt det nya systemet.

För examen krävs 100 
studiepoäng. I utbildning-
en ingår en obligatorisk 
ledarskapsdel och en val-
fri del. Heikel-Nyberg val-
de arbetshandledarut-
bildning. 

– Det är tio år sedan jag 
anmälde mig till utbild-
ningen. Jag har gjort den 
vid sidan av mitt arbete. 
Det har varit en lång pro-
cess som krävt ett mål-
medvetet arbete.

Varför tror du att det ta-
git så länge innan en 
kvinna avlagt den?
– Kanske de blivit av-
skräckta av allt arbete och 
uppsatsen som ska skri-
vas. Även om jag är stolt 
över min examen tyck-
er jag inte att det jag gjort 
är speciellt märkvärdigt. 
För mig handlade det om 
att knyta ihop utbildning-
arna jag gjort och skriva 
en uppsats. Jag skrev den 
under min semester.

– Det har varit lite pin-
samt att det hittills sak-
nats kvinnor med högre 
pastoralexamen i stiftet. 

Vad ska du göra med din 
examen?
– Jag är intresserad av 
administrativt arbete. Det 
är ett bra sätt att påverka. 
Men jag trivs också bra 
i församlingsarbete. Jag 
vill ställa mina kunskaper 
Borgå stift till förfogan-
de. Jag hör till dem som 
är oroliga över kyrkans 
framtid och jag hoppas 
kunna bidra till att kyrkan 
hittar sin riktning.

 ¶ Johan sanDBerG

3 FRÅGOR TILL

STIFTSSEKRETERARE. Missionsarbetet blir 
ibland ifrågasatt i offentligheten. – Jag vill 
bygga upp en apologi för missionen, säger 
nyvalde stiftssekreteraren Tomas Ray.

TEXT: TOMAS VON MARTENS  
FOTO: CHANETTE HÄRUS

Träffa Fia ... hon med hemligheterna!
Ann-Sofie Eriksson

A
nn-Sofie Eriksson

Fias söta hem
ligheter

Så lyckas du som          hemmabagare!

Fias söta hemligheter är en pålitlig hjälpreda för varje hemmabagare med ambitioner! Efter många år som konditor och bagar-lärare har Ann-Sofie Eriksson ett skafferi fullt av hemligheter – tips som hjälper dig lyckas med både vanliga muffins och  avancerade tårtor. Är du trött på bullar som vägrar jäsa och sockerkakor som sjunker ihop med en suck? Läs, begrunda och lyckas! 

Här hittar du recept och idéer till bakverk för vardagar och kalas: turistbröd, äppel-paj, popcakes, prinsesstårtor, biskvier och inte minst glasyrer, dekorationer och fyllningar. Och visste du förresten att smultronsmak är en riktig höjdare i öster-bottniska grisar? 

Ann-Sofie Eriksson är konditor och bild- konstnär. I boken ingår hennes egna konstverk.

ANN-SOFIE ERIKSSON SIGNERAR!
Herlers bokhandel i Nykarleby
lördag 7.12 kl. 12–14
Jakobstads bokhandel 
lördag 14.12 kl. 12–14

Fias söta hemligheter – Så lyckas du som hemmabagare! Ann-Sofie Eriksson

Mer än 50 tips 
& bagerihemligheter 

från ett proffs och 
recept för hela året!

www.fontanamedia.fi • tfn (09) 612 615 30 • info@fontanamedia.fi  • Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors

2790Fontana Media Inb.

Nu kan du få originalet av det Biomagnetiska armbandet
  

   

  med 2 poler 
på 2,500 
gauss som 
balanserar 
kroppens 
positiva och 
negativa joner 
för bättre 
hälsa.

Lindrar mot huvud-, rygg- 
och muskelvärk. Förbättrar 

cirkulationen. Ökar energinivån 
och minskar stress och trötthet. Arm-

bandet är av hög kvalitet med 
24 K gulddouble. 

Använd armbandet dagligen och 
upplev de positiva fördelarna. 

06-347 0608         cjcenter@malax.fi

Sänd in din 
beställning till:

Jonnys 
Försäljningstjänst

Petalaxvägen 18D, 
66240 Petalax

Antal:

 Namn:

Adress:

Pris 
29,50€ 

inkl. post-
kostnader
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Hur man bakar världens 
godaste pepparkakor

I min familj har vi nästan inga jultra-
ditioner, och de få vi har haft bru-
kar vi inte klara av att hålla. Min lil-
lebror brukade agera jultomte tills vi 
blev för dåliga på att spela med. Och 
det enda år vi hämtat en julgran själ-
va ur skogen var förra året, när vi ha-
de en italiensk utbyteselev på besök. 
Jag minns också en lillajul när vi åt 
mexikansk mat till lunch och indiskt 
till middag, eftersom det var den mat 
vi var sugna på.

Så detta med att hålla jultraditioner 
har aldrig varit vår starka sida. Men 
det finns en jultradition vi hållit i al-
la år, trots att den påbörjades innan 
jag föddes, och det är att vi alltid ba-
kar pepparkakor med en vänfamilj.

Steg ett: tom mage!
När man bara har en jultradition blir 
den väldigt viktig, och något man ser 
fram emot länge på förhand. Jag bru-
kar alltid äta så lite pepparkakor som 
möjligt före baket så att min peppar-
kaksmage är så tom som möjligt. När 
man fyllt sin pepparkaksmage har 
man ätit så mycket pepparkakor att 
man inte vill se en pepparkaka för-
rän nästa jul. Jag brukar oftast fylla 
min pepparkaksmage under samma 
dag som vi bakar dem.

Våra pepparkaksbak går oftast till 
på samma sätt. Mammorna och de 
barn som har tid och lust samlas ef-
ter lunch med fula kläder och smut-
sigt hår eftersom allt ändå kommer att 
lukta efteråt.  Alla har varsitt förkläde 
och degen är gjord på ett recept som 
gått i arv i fyra generationer. Recep-
tet heter lustigt nog ”Världens godas-
te pepparkakor”, och visst är de det.

Steg två: ät mycket deg!
Papporna sätter sällan en fot i köket 
under pepparkaksbaket, och stänger 
i stället in sig i ett annat rum framför 
datorn eller tv:n. Först när det är dags 
för middag brukar de dyka upp igen.

Mammorna brukar ansvara för ug-
nen och barnen börjar med att kavla 
och trycka upp pepparkaksgummor, 
-gubbar, -hjärtan, -grisar och till och 
med en pepparkakstraktor här och 
där. När vi var små var det alltid nå-
gon som testade på att göra en pep-
parkaksboll, och om jag inte minns 
helt fel prövade min då 16-årige lil-
lebror på en sådan ännu förra året.

När man ätit så mycket deg att man 
håller på att storkna får man bänka 
sig framför tv:n medan mammorna 
bakar upp resten av degen. Till sist 
äter vi middag och i bilen hem mår 
man alltid dåligt.

JULTRADITIONER. De 
roligaste jultraditionerna 
handlar oftast om både 
god mat och gott säll-
skap. Här berättar vi om 
hur man år efter år bakar 
världens godaste peppar-
kakor tillsammans med 
goda vänner.

TEXT: HANNA SANDBERG

i fJol var också 
vår italienska 
utbyteselev 
(längst framme 
till höger) med 
och bakade. 
Våra familjer har 
bakat pepparka-
kor tillsammans 
sedan 1987.
Foto: privat

”Vi samlas ef-
ter lunch med 
fula kläder och 
smutsigt hår ef-
tersom allt ändå 
kommer att luk-
ta efteråt.”

• 1/2 kg mjukt margarin
• 1/2 kg socker
• 2 msk sirap
• 2 ägg
• ca 750 g vetemjöl (mera kan tillsät-
tas när man bakar ut kakorna)
• 2 msk kanel
• 2 msk nejlikor
• 2 msk ingefära
• 1 msk soda

1. Blanda mjöl, kryddor och matsoda.
2. Blanda smör, sirap, socker och ägg 
i en skild bunke.
3. Blanda ihop dessa två.
4. Låt stå i kylen över natten.
5. Baka ut och grädda i 200° ca 5  
minuter (beroende på ugn) tills de har 
en bra färg.

VÄRLDENS GODASTE PEPPARKAKOR
 
ca 150 st

bilden Är från 1999, när skribenten 
var sex år gammal.
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VÅGA FRÅGA

Forma egna traditioner
Min man och jag har helt olika 
uppfattning om hur man borde fira 
jul. Den ena av oss vill skala bort så 
mycket som möjligt, den andra är 
”julfreak” och vill vältra sig i glitter, 
julmusik och klappar. Hur kompro-
missar man om helgtraditioner som 
känns viktiga?
helgtraditioner och julfirande är starkt 
förknippade med våra barndomsmin-
nen, både ljusa och mindre trevliga. Där-
för väcker julen en omedveten längtan 
till barndomens känslolandskap. Den 
längtan kan göra det svårt att hitta till-
fredsställande överenskommelser och 
kompromisser. 

Men julfirandet handlar inte bara om vår nuvarande fa-
miljs utan också om barndomsfamiljens förväntningar på 
oss. Vi dras åt olika håll. Då är det viktigt att komma ihåg 
vem som är min familj nu. Jag tror det betyder mycket om 
vi är tydliga med gränserna mellan generationerna och har 
på klart vem vi i första hand hör ihop med. Många gånger 
beror svårigheterna att komma överens på att vi omedve-
tet försöker vara alla till lags. Vi börjar med att försöka gis-
sa oss till vad de andra önskar och försöker uppfylla det i 
stället för att fråga oss vad vi själva innerst inne önskar. Att 
försöka vara alla till lags är ett omöjligt åtagande. 

Jag tror att det första steget till lösning handlar om att 
komma till insikt om den här gränsdragningen mot barn-
domen. Vi behöver samtala om de jular som vi vill beva-
ra i vårt minne och kanske ge vidare av i vår egen familj. 
I många fall handlar det också om att undvika vissa min-
nen, sådant som väcker otrevliga känslor till liv inom oss. 
När vi får förståelse för det här blir vi redo att tänka på hur 
vi vill forma vår egen familjs jultraditioner. Vi hittar tillba-
ka till vår vuxenhet och till nuet.

du beskriver en situation där ni har diametralt olika in-
ställning till julen. Den ena av er upplever att alla måsten 
kring julfirandet bara skapar stress, medan den andra li-
te oreflekterat tänker att julstämningen bara kan komma 
om vi gör allt på samma sätt som förr. Kanske är verklig-
heten inte fullt så svartvit. Försök fokusera på något som ni 
är överens om att är viktigt och värdefullt för er båda. Ac-
ceptera att det inte går att få alla önskningar uppfyllda. Gör 
er en uppfattning om vilka saker som är allra viktigast för 
vardera. Ta vara på möjligheten att uppleva något nytt. Att 
”inte göra något särskilt” är också en tradition. Om ni har 
extremt svårt att komma överens kan det ibland hjälpa att 
ni firar halva helgen på den enas villkor och andra halvan 
som den andra vill. 

Sådana kompromisser kräver en hel del vuxenhet och 
frustrationstålighet. Vi får inte svika överenskommelsen 
genom att gå omkring och sura över att vi måste stå ut med 
julpynt några dagar eller hänga läpp för att vi inte fick ha 
alla tomtar framme. Det gäller att hämta kraft ur kompro-
missen till en starkare och rikare upplevelse av gemenskap 
och samhörighet. Det är ju det julens budskap handlar om.

 ¶ Jan-erik ”nan-
ne” nyBerG
är familjerådgivare 
och svarar på 
läsarfrågor 
om familj och 
relationer. 

Fråga KP:s expertpanel
I KP:s frågespalt besvaras frågor om tro och andlighet av 
präster i den lutherska kyrkan. Frågor om relationer, häl-
sa, familj och fostran besvaras av sjukskötare och kyr-
kans familjerådgivare. Redaktionen behöver ditt namn 
och dina kontaktuppgifter, men du får gärna ställa din 
fråga anonymt i tidningen. Redaktionen väljer och edi-
terar frågorna. Adressen  är redaktionen@kyrkpressen.
fi eller Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors. 
Märk kuvertet ”FRÅGA”. Panelen besvarar frågor endast 
i tidningen. 

PÅ TVÄREN JOHAN SANDBERG

Delad omvårdnad
Tiderna har förändrats. Förr 
kunde både mina föräld-
rar och svärföräldrar titta in 

och fråga om 
de får ta något 
av barnen med 
sig. Det gör de 
inte längre.

Familjens 
minsting har 

vuxit förbi alla andra och 
numera är det jag som får 
ärva hans kläder. Numera 
frågar hans mor- och far-
föräldrar mest efter honom 
då det behövs rå styrka el-
ler då det uppstår problem 
med datorn. Eftersom både 
mor- och farföräldrar flyttat 
inom det senaste året har 

rå styrka behövts rätt ofta. 
Men mina svärföräldrar 

som bor i samma stad tit-
tar fortsättningsvis in till oss 
och vill ta med sig en fa-
miljemedlem. Får vi ta hun-
den? frågar de. Och det får 
de. I synnerhet om det är 
mig de frågar.

Vi har ett avtal i bästa 

samförstånd om delad om-
vårdnad av hunden. Avta-
let fungerar så att svärför-
äldrarna får ha hunden så 
mycket de vill. De har van-
ligtvis haft hunden i veckor-
na medan vi haft den under 
veckosluten.

Det här arrangemang-
et passar mig bra. Då jag 

har min arbetsplats i hem-
met är det lite lugnare att 
hunden är borta. Den an-
ser nämligen den mås-
te svara då den hör gran-
nens hundar skälla. Den är 
en vaktande hund och alla 
som kommer hem till oss 
får vara beredda på en rejäl 
utskällning.

Men nu har också hun-
dens liv förändrats. Då 
svärföräldrarna flyttat från 
hus till en lägenhet har den 
plötsligt blivit mera urban. 
Men den tycks anpassa sig 
till den nya situationen.

Avtalet om delad om-
vårdnad verkar fortfarande 
vara i kraft.

Våg av bön när 
klockan slår 12
BÖNEKAMPANJ. 
Mat för dagen är en 
mänsklig rättighet, 
fastslår FN. Den 10 
december vill ka-
tolska Caritas att 
världen knäpper sina 
händer för att alla ska 
få äta sig mätta.

TEXT: SOFIA TORVALDS

Varje dag går 842 miljo-
ner män, kvinnor och barn 
hungriga. Därför drar den 
katolska biståndsorganisa-
tionen Caritas Internatio-
nalis igång kampanjen ”En 
mänsklig familj, mat åt alla” 
(”One human family, food for 
all”) i december. Målet är att 
utrota svälten före år 2025.

– Det började med att Ca-
ritas Internationalis fattade 
beslut om att det behövs en 
gemensam kampanj som 
fäster uppmörksamhet vid 
det faktum att ojämlikheten 
i världen ökar, säger Larissa 

Franz-Koivisto som är sty-
relseordförande för Caritas 
i Finland. Hon påpekar att 
Caritas internationellt är en 
stor biståndorganisation som 
jobbar sida vid sida med Rö-
da korset och Röda halvmå-
nen för många biståndsmål 
– nu senast på Filippinerna.

Med start i Samoa
Kampanjen inleds med en 
våg av bön världen runt: när 
klockan slår 12 i Samoa i Stilla 
havet tisdagen den 10 decem-
ber (midnatt i Finland) bör-
jar bönevågen. Sedan kom-
mer fler länder och männis-
kor med i takt med att klock-
an slår tolv i deras tidzon. 
Bedjare i Finland sluter sig 
till kedjan av bön exakt ett 
halvt dygn senare.

Om man inte vill förlita sig enbart 
på bönens kraft, hur kan man 
då arbeta för att alla i världen 
ska få äta sig mätta?
– Genom att arbeta politiskt 
för att mänskliga rättighe-
ter ska förverkligas i värl-
den. Den här kampanjen är 
ett sätt att uppmärksamma 

folk på att vi inte lever i en 
jämlik värld. Vi kan alla delta 
i kampanjen för att göra ock-
så politikerna uppmärksam-
ma på de här frågorna, säger 
Franz-Koivisto.

Bönekampanjen går av 
stapeln just den 10 december 
därför att dagen i hela värl-
den firas som de mänskliga 
rättigheternas dag.
Så här lyder bönen som krist-
na världen över ber klockan 
12 den 10 december:

”Gud vår Fader, du anförtrodde 
skapelsens alla frukter åt oss, för 
att vi skulle ta hand om jorden 
och få vår näring av dess gåvor.

Du sände oss din Son att de-

la vår mänsklighet och lära oss 
din kärleks lag. Genom hans död 
och uppståndelse gjorde du oss 
alla till en enda mänsklig familj.

Jesus visade stor omtanke med 
dem som inte hade mat att äta. 
Han förvandlade till och med 
fem bröd och två fiskar till en 
festmåltid som räckte till många 
fler än fem tusen.

Därför kommer vi inför dig, 
vår Herre, medvetna om våra fel 
och tillkortakommanden, men 
fulla av hopp om att kunna de-
la maten med alla medlemmar 
av din världsvida familj.

Inspirera med din Vishet alla 
ledare av regeringar och före-
tag, och alla som lever i denna 
vår värld, att hitta rättvisa och 
medmänskliga lösningar för att 
hungern ska kunna stoppas ge-
nom att alla människor får nju-
ta rätten till mat.

Vi ber, o Gud, att vi ska kun-
na visa oss inför dig som ”En 
mänsklig familj” med ”Mat åt 
alla” när vi kommer att stå inför 
din gudomliga rättvisa. 

Amen.”

Läs mer om kampanjen på http://
www.caritas.fi

klockan 12 på dagen den 10 december kan den som vill ansluta sig till katolska Caritas bönekampanj ”Mat åt alla”. 

”När klockan slår 
12 i Samoa i Stil-
la havet tisdagen 
den 10 december 
börjar bönevå-
gen.”
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Bonde 
söker 
Gud
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

I takt med att de gamla naturliga sam-
lingspunkterna för jordbrukarna blivit 
allt färre har också ensamheten i arbe-
tet ökat. I det moderna lantbrukets ka-
raktär ligger att jordbrukaren oftast ar-
betar isolerad.

– Isoleringen är ett stort problem, sä-
ger Markus Smeds. I Bibeln står det ju 
att vi tillsammans med de heliga ska 
förstå höjden, längden, bredden och 
djupet. För min egen del har det bli-
vit klarare då vi kommer samman som 
kristna och som bönder.

Upptäckten att han inte är ensam om 
sina tankar är en av Smeds’ största be-
hållningar i gemenskapen av kristna 
bönder som träffas i Bennäs, Pedersöre .

– Då jag upptäckt att vi på var sitt 
håll tänker på samma sätt har jag fått 
bekräftelse på att jag är på spåret i mitt 
arbete och i mitt liv. Om man isolerar 
sig så får man inte puffen i rätt riktning 
av andra, säger han.

Under arbetsdagen i ensamhet hin-
ner bönderna tänka. Det handlar bå-
de om bibliska frågor, om EU och om 
lantbruket. I gruppen har de kristna 
bönderna märkt att de på vissa punk-
ter tänker lika sinsemellan, men ändå 
annorlunda än folk i allmänhet. Till ex-
empel om de stora enheterna.

– Hotbilderna för lantbruket ökade 
när vi gick med i EU, säger Anders Sa-
lo. Sedan dess har det präntats in i jord-
brukarna att vi måste ha stora enheter 
för att klara oss. Här får vi påminna var-
andra om att fruktan inte ska vara vår 
drivkraft. Det finns rum för både sto-
ra och små enheter.

Det här håller gruppen bönder med 
om.

– Det är ett faktum. Det är inpräntat i 
branschen. Men det är en lögn. Man mås-
te inte vara stor, säger Kaj Lönnqvist. 

Han tycker det är skrämmande hur 

kolleger, till och med äldre som har 
perspektiv, faller in i den kören.

– Det går att leva utan åttio kor, sä-
ger Lönnqvist.

Smeds säger att då han studerade 
1997 talade man om att svinuppfödar-
na behöver minst 700 svin för att klara 
sig. I dag talar man om att det behövs 
minst 3 000 svin. 

Kaj Nylund poängterar att stora en-
heter ökar både skuldsättningen och 
arbetsbördan.

– Det är skrämmande. Då ökar ock-
så isoleringen. Man varken hinner eller 
orkar träffa andra, säger Eva Lönnqvist.

Samtalsämnena handlar också om 
bibliska perspektiv på jordbruket. 
Bland annat har man inom gruppen 
diskuterat bibelstället som säger att 
jorden ska vila vart sjunde år.

– För några år sedan började jag lå-
ta en del av jorden vila, säger Smeds.  
När jag diskuterade det här i gruppen 
märkte jag att andra tänkt på samma 
sak. Det har också visat sig rent veten-
skapligt att det är bra att låta jorden vi-
la ibland.

Markus Smeds är inte den enda som 
gått in för att låta jorden vila. Även an-
dra låter delar av sin odlingsareal vila 
vart sjunde år.

– I gruppen börjar man tänka an-
norlunda. Kanske man inte handlar di-
rekt utan först efter en tid, säger Jan 
Lönnqvist.

De vill ändå inte påverka varandra 
att gå in för ett visst handlingsmönster.

– Vi vill uppmana varandra som yr-
kesbröder och som kristna att våga sö-
ka Herrens vilja i vår vardag, säger Sa-
lo. Vi tror att Gud har vissa principer  
för jordbruket. Gud vet hur sommaren 
kommer att bli innan vi sår på vårarna. 
Därför vill vi vara beroende av Honom.

Var är tryggheten?
Eftersom jordbruket är en kapitalkrä-
vande näring ser bönderna också en 

frestelse i att tyngdpunkten blir på eko-
nomin. 

– De ekonomiska frågorna tar lätt fo-
kus från allt annat. Vi försöker upp-
muntra varann att lita på Herren. Även 
om vi har ett stödsystem i dag så är det 
Gud vi ska lita på. Gud är större än EU, 
säger Salo.

Han har också fått gå till sig själv.
–  Jag har fått fråga mig var jag har min 

trygghet. Är det i stöden eller i Herren? 
Frestelsen är att man sätter tryggheten i 
stödet. Jag söker nog stöden också. Men 
det man har sin trygghet i är ens gud.

När det gäller ekonomin får man 
också öva sig i att ge.

– Blir det nödtider är det viktigt att  
vi inte håller i det som är vårt utan att 
vi kan dela med oss åt den som inte kan 
köpa, säger Jan Lönnqvist.

Men också i krissituationer räknar 
de med att Gud har sina lösningar på 
problemen.

–  Då är vi chanslösa utan Jesus, säger 
Carl-Johan Svarvar. Det är alla män-
niskor. Den röda tråden är att söka Gud 
och överlåta sig.

Svarvar  tror att det ligger i Guds plan 

att skapa nätverk med kristna bönder 
i alla länder.

– Han vill att vi ska överlåta våra går-
dar, liv och vår ekonomi till Honom. 
Gud har en individuell plan för alla går-
dar. Vi får gå till Honom och söka led-
ning i det vi håller på med. Han vill fö-
ra oss vidare, inte för vår egen ekono-
miska vinning utan med tanke på mat-
produktionen, säger Svarvar.

Kallade att producera mat
Att producera mat ser gruppen som 
sin speciella kallelse från Gud. Samt 
att bruka och bevara jorden.

– Alla yrkesgrupper är viktiga på sitt 
sätt, men vi har en kallelse att produce-
ra mat och försörja, säger Kaj Nylund. 
Mycket kan vi klara oss utan. Men mat 
hör till våra grundbehov. Det  klarar vi 
oss inte utan. Om det blir en samhälls-
kris blir vår roll allt viktigare.

Gruppen med kristna bönder har 
samlats i Bennäs i Pedersöre i två år.  
Och gruppen är inte bara öppen för 
bönder.

– Hit är alla som tycker om Herren 
och om mat välkomna, säger Svarvar.

”Hit är alla som 
tycker om Her-
ren och om mat 
välkomna.”
Carl-Johan  
Svarvar

GEMENSKAP. De söker en väg ur den 
ensamhet som karaktäriserar lantbru-
karens vardag. Men de söker också 
Guds vilja för sina liv och sina går-
dar. På olika håll i Österbotten samlas 
grupper av kristna bönder. 
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kontakterna med människor är få 
under Kaj Lönnqvists arbetsdag på 
gården i Skutnabba. Till och med 
tankbilen som hämtar mjölken kom-
mer på nätterna. Därför uppskattar 
han gemenskapen med andra kristna 
bönder.

några av bönderna som söker Gud är från vänster Inge-Gerd Nylund, Kaj Ny-
lund, Anders Salo, Carl-Johan Svarvar, Anders Blomberg, Jan Lönnqvist, Janne 
Backlund, Gun-Marie Backlund, Kaj Lönnqvist, Eva Lönnqvist och Markus 
Smeds. 

”När du sitter 
och lyssnar på 
vår diskussion 
förstår du varför 
jag blivit föräls-
kad i det här.”
Anders 
Blomberg

Kaj Lönnqvist understryker att de in-
te är ett sällskap för inbördes beundran. 

– Vi kan uppfattas som präktiga då 
vi som är inom samma bransch sam-
las i Jesu namn. Men det betyder inte 
att vi tycker att andra yrkesgrupper är 
ett pack ifall de inte gör det. Hur vik-
tigt det här än är så är det också vik-
tigt att ha beröringspunkter med an-
dra branscher, säger han. 

Bönen är viktig i gemenskapen. Varje 
vår ber de för årets skörd. Och på hös-
tarna tackar de för den. Men också den 
personliga förbönen har en given plats. 

– Det händer mycket när de får be-
rätta vad som tynger dem, säger An-
ders Blomberg. Sedan ber vi för det. 
Vi själavårdar varandra.

En pastor bland bönderna
Blomberg är en som öppet medger att 
han inte är bonde. Tillsammans med 
Svarvar kör han regelbundet från hem-
met i Korsholm för att dela gemen-
skapen i Bennäs. Blomberg är pastor i  
tre Missionsförsamlingar i Närpes där 
han också startat samlingar för bönder. 

– Min fru är utbildad inom trädgård   

så vi har funderat mycket på matpro-
duktion och självförsörjning, säger han.

För fem år sedan träffade han Svar-
var på ett bröllop.

– I samtalet kom vi in på bönder, 
massproduktion och självförsörjning.  
Som resultat av diskussionen började 
vi med bondesamlingar i Vasa. 

Enligt Blomberg är Bonden en Guds 
hjälte. Så heter nämligen den bok han 
skrivit och gett ut.

–  Boken bygger på undervisning och 
bibelstudier jag haft på bondesamling-
arna.

För Anders Salo i Bennäs började 
samlingarna som en vision för tjugo år 
sedan. Då besökte han första gången en 
konferens för kristna bönder i Sverige.

I dag samlas tre grupper kristna bön-
der regelbundet i Pedersöre, Vasa- 
trakten och i Närpes. Allt mellan tio och 
femtio bönder kan möta upp. 

Att alla inte hinner till den utsatta ti-
den har gruppen full förståelse för.

– Här gör det inget fast man kom-
mer alldeles för sent, säger Kaj Lönn-
qvist. Här vet alla att det kan hända sa-
ker med korna som försenar en. Det 
finns ett lugn i den här gemenskapen 
som jag tycker är givande.

Äkta och nära vänner
Också de andra bönderna nämner ge-
menskapen inom gruppen som en stor 
betydelse .

– För mig och min fru har det inne-
burit att vi fått äkta och nära vänner. 
Vi har funnit likasinnade att be till-
sammans med. Det har varit en stor 
förändring i vårt liv – på riktigt, sä-
ger Svarvar.

– Vi behöver den här gemenskapen 
och den uppmuntran vi får i den, sä-
ger Jan Lönnqvist.

Anders Blomberg får den avslutan-
de repliken:

– När du sitter och lyssnar på vår 
diskussion förstår du varför jag blivit 
förälskad i det här.
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Trons börda 
blev för tung
TEXT OCH FOTO: CHANETTE HÄRUS

Som tonåring var Oliver aktiv i olika 
kyrkliga samfund. Han deltog i ung-
domsmöten och konferenser och till-
bringade all sin fritid i församlingen. 
Men med tiden började Oliver upple-
va att tron ställde för höga krav på ho-
nom, krav som inte kändes mänskliga.
– Man fick inte göra misstag eller ha fel 
och brister. Det var många krav på att 
visa en fasad att man är glad och mår 
bra för att man är kristen. Min tro var 
helt enkelt väldigt radikal och svartvit.

Med tiden blev Oliver deprimerad.
– Jag blev deprimerad av olika or-

saker och en av dem var tron. Genom 
tron hade jag lärt mig att trycka ner mi-
na känslor och förneka mig själv och 
mina åsikter.

Oliver började tvivla och ifrågasätta 
sin tro allt mer.

– Jag märkte att jag hade levt på ett 
väldigt destruktivt sätt och att tron för-
de in mycket negativt i mitt liv.

Under den svåraste tiden började en 
nära vän oroa sig för Oliver och ville 
dra honom tillbaka till församlingen.

– Jag uppfattade det som andliga 
övergrepp. Det kändes som att den här 

personen kom in på mitt revir och hela 
tiden pekade på en svag punkt. Jag var 
svag och skör och hade inte förmågan 
att ta emot vännens budskap.

Oliver blev väldigt arg, ledsen och så-
rad. Det kändes som att personen inte 
respekterade hans åsikter.

– Jag kände mig överkörd och vil-
le fly, men jag hade ingenstans att ta 
vägen.

Personer i församlingen började frå-
ga hur han mådde.

– De bad mig inte delta i några till-
ställningar, de antog att jag mådde då-
ligt. Det var ju sant, men de var så nai-
va att de inte kunde tänka att det kan-
ske var tron jag tvivlade på.

Kände sig kontrollerad
Oliver började känna sig kontrollerad.

– Jag tänkte att folk tittade på mig 
som en avfälling och då började jag fun-
dera om jag var det. Jag var ett borttap-
pat får som skulle vinnas tillbaka och 
ledas på rätt väg igen. Men jag kände 
att jag inte ville tillbaka.

Oliver anser att han inte har fått möj-
ligheten att utvecklas på egen hand ut-
an att han fått alla svar färdigserverade.

– Jag hade lärt mig vad som är rätt 
och fel och inte fått fundera och tän-
ka själv. Det gjorde att jag inte kunde 

bilda mig de egna uppfattningar, tan-
kar och åsikter som skulle bli en del av 
min personlighet.

Oliver tyckte tron var väldigt begrän-
sande och var rädd för att begå misstag.

– Små felsteg kunde få stora konse-
kvenser, skapa mycket ångest och bli 
stora berg.

De flesta av Olivers vänner var ak-
tiva inom församlingen men han ha-
de några kompisar som inte var med.

– I dag skäms jag över att jag var så 
radikal. Jag undrade vad som skulle 
hända dem som inte tror, det var på 
mitt ansvar att göra dem troende. Men 
jag skulle aldrig ha försökt om jag in-
te drivts av rädsla och känt mig tving-
ad till det.

Några vänner från församlingen har 
han i dag tappat kontakten till. Men de 
närmaste vännerna har han kvar.

Oliver är inte aktiv inom någon för-
samling längre och saknar ibland käns-
lan att höra till ett sammanhang. Det 
har hänt att han prövat på att gå till oli-
ka församlingars samlingar men var-
je gång har han känt att han inte kla-
rar av det. Han skulle kunna tänka sig 
att vara med i en grupp för vuxna in-
om den lutherska kyrkan, för gemen-
skapens skull.

– Jag tycker att tron i den lutherska 

kyrkan får vara mera personlig. Jag an-
ser mig ändå ha en tro och därför känns 
det skönt att kunna höra till den luth-
erska kyrkan utan att behöva vara ak-
tiv inom den.

Att ha något slags tro är viktigt för 
Oliver.

– Jag har en tro fast jag tvivlar myck-
et. Den är inte så svartvit eller krävan-
de längre utan mera förlåtande. Jag tror 
att ett andligt behov är nedlagt i oss. Att 
man kan tro att man har ett liv efter dö-
den har stor betydelse. Jag känner stor 
tomhet och ångest när jag tänker i de 
banor som många andra tänker; att vi 
finns till av en slump och lever en kort 
tid på jorden och sedan är borta för all-
tid. Tron ger en slags grundtrygghet.

I dag mår Oliver bättre men inser att 
han kommer få bearbeta allting ännu 
i många år.

– Jag ser det som en livskris som jag 
gick igenom när jag ännu var ganska 
ung. Det kändes som att hela min grund 
och fundament i livet föll ihop. Det tar 
tid att bygga upp det igen och se vilka 
bitar jag vill ha och vilka jag inte vill ha.

I dag är Oliver vuxen och försöker le-
va ett normalt liv. Men ibland undrar 
han hur människor från församlingen 
skulle bemöta honom.

– Skulle jag kunna vara mig själv 

för oliver 
började tron 
kännas mer som 
en börda än en 
frihet.

TVIVEL. När Oliver var tonåring gick all hans fritid åt 
till aktiviteter inom olika församlingar. Men med tiden 
blev han djupt deprimerad och började ifrågasätta sin 
tro och sin livsstil. Vägen till ett mer balanserat liv har 
varit lång.
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med dem? Jag är inte samma person 
och har inte samma åsikter som jag 
hade då.

Tvivlar på ungdomars tro
Ibland ifrågasätter Oliver ungdomars tro 
och undrar om den är äkta eller något 
som de blivit imatade sedan de var små.

– Jag undrar om de är naiva eller om 
de har förmågan att ifrågasätta och tän-
ka själva och på vilket sätt de är troen-
de. Människor som har vuxit upp med 
en tro har inte alltid fått samma utrym-
me att tänka själva som människor som 
inte gjort det. Jag funderar mycket på 
om deras tro är sund eller om den är 
osund och överdriven.

Enligt Oliver blir tron för osund när 
den blir alltför krävande och man börjar 
förneka verkligheten. Därför vill han ge 
alla ungdomar rådet att inte ta tron på 
för stort allvar eller tro att de bär hela 
världen på sina axlar.

– Låt Gud vara Gud och låt dig själv 
vara människa. Tänk på att inte ta för 
stort ansvar på dig, Gud har kontroll 
och sist och slutligen handlar det inte 
så mycket om dig själv. Det handlar om 
vad Gud har gjort för människan, inte 
om vad människan har gjort för Gud.

Oliver heter egentligen något annat.

”Det är de för-
samlingsanställ-
das uppgift att 
hålla allt på ett 
sunt plan.”
Maria Lassila

Ansvarsfullt ledarskap behövs
KOMMENTAR. Maria Lassila är ung-
domsledare i Pedersöre församling. 
Hon har läst artikeln om Oliver och 
tycker att det är sorgligt att det 
kan gå så här långt.

Maria Lassila säger att artikeln om Oli-
ver väcker både igenkännande och sorg 
över att en ung människa blivit utbränd 
och deprimerad.

– Där tron och församlingsgemen-
skapen borde ha fått vara ett stöd har 
den bidragit till depression.
Vad kan man som ungdomsledare göra för 
att förhindra att sådant här händer?

– Vi har ett enormt ansvar som för-
samling att möta, ta hand om och ge 
en sund gemenskap för unga i dag. Jag 
vet nog att det inom vårt sammanhang 
också har förekommit att någon på till 
exempel skriftskolläger tenderar att bli 
för ivriga att dela med sig av den tro 
som är en så viktig del av livet. Speci-
ellt unga hjälpledare kan hamna i den 
fällan. Då är det de församlingsanställ-
das uppgift att hålla allt på ett sunt plan.  

– Det är en svår balansgång att dels in-
te släcka glädjen hos de unga ledar-
na men samtidigt fostra ett ansvars-
fullt ledarskap.

Vad tror du det beror på att det går så här 
långt?

– Ungdomar tenderar att vara svart-
vita och idealistiska i sitt tänkande rent 
allmänt och det gör att det syns också 
i våra ungdomsgrupper. Men det be-
ror också på att vuxna ledare inte ta-
git det ansvar de borde ha gjort för att 
förhindra överslag.
Vad kan man som ung göra om man är i ett 
sammanhang där man inte trivs eller mär-
ker att andra mår dåligt?

– Det är nog svårt att påverka ett sam-
manhang om man är ensam. Men det 
är viktigt att kunna vara ärlig mot sig 
själv och prata med någon vän, präst 
eller ungdomsledare man har förtro-
ende för.
Kan man få hjälp eller stöd i sådana här si-
tuationer i den lutherska kyrkan?

– Vi kan inte gå in och påverka an-
dra församlingars verksamhet, men vi 
kan stöda enskilda unga genom sam-
tal. Förhoppningsvis kan vi erbjuda 
en sund församlingsgemenskap där 
både tron och man själv kan växa i 
egen takt.

maria lassila. Foto: kp-arkiv
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Rituell slakt
Rituell slakt väcker ib-
land både känslor och 
debatt. I en tv-diskus-
sion (29.10 TV2) om is-
lam hade man bjudit in 
en halal-kötthandla-
re. Han berättade att det 
i den rituella slakten in-
går att man dödar djuret 
i Guds namn. En tidigare 
minister som deltog i de-
batten berättade att de 
experter hon talat med 
var av den åsikten att ri-
tuell slakt var mera hu-
mant för djuren än den 
som utförs i vanliga slak-
terier. 

Att man slaktar med 
en bön i Guds namn fick 
mig att tänka på något 
jag läst av Karen Arm-
strong i boken Myternas 
historia. I den beskriver 
hon hur man i jägarsam-
hällen med hjälp av ri-
tualer och bön bearbe-
tade den stora ångest 
som det innebar att dö-
da ett annat levande vä-
sen. Man talade till dju-
ren och intygade dem sin 
respekt, man kände att 
man var djupt beroende 
av varandra.

Den här dimensio-
nen har helt försvunnit ur 
det urbaniserade sam-
hället, där djuren avlivas 
i mängd och parti i indu-
striell skala. För att vi ska 
kunna äta gott och leva 
gott krävs det att miljo-
ner och åter miljoner djur 
avlivas. Vi har inte läng-
re någon närkontakt med 
den delen av matens till-
komst. Vad jag undrar 
över är om vi förlorat nå-
got väsentligt när vi in-
te själva längre tvingas ta 
kål på de Guds skapelser 
vi äter för att leva. Finns 
det en kollektiv ångest vi 
inte är medvetna om?

Att slakta i Guds namn 
uttrycker en djup res-
pekt för allt levande och 
för den värld Gud skapat. 
Vi kanske inte är bered-
da att själva uppta rituell 
slakt, men kanske vi ex-
empelvis i vår bordsbön 
kan inkludera en tack-
samhet riktad till djuren 
som gett sina liv för att vi 
ska kunna äta och leva.

 ¶ toMas von Martens

ELLIPS Tolkade 
Bibeln med 
författarens
verktyg

niklas råd-
ström. 
FOTO: HÅKAN 
ELOFSSON

För fyra år sedan, medan han var ute för 
att köpa julgran, fick författaren Niklas 
Rådström en förfrågan från Göteborgs 
Stadsteater om att dramatisera Bibeln 
för teaterscenen.

– Eftersom jag redan var hyfsat in-
satt i de bibliska berättelserna tog jag 
mig an det, berättar Rådström.

Pjäsen hade premiär i februari 2011 
i regi av Stefan Metz och spelades un-
der den våren för utsålda hus. Men re-
dan före teaterprojektet, för drygt tio år 
sedan, började Niklas Rådström när-
studera de bibliska berättelserna med 
tanken att skriva en kommenterande 
essäbok.

– Mitt syfte var att möta Bibelns tex-
ter på samma sätt som vi möter andra 
texter från samma tid, det antika Grek-
lands texter exempelvis. Ur dessa har 
vi i modern tid lyckats hämta kunskap 
och inspiration, trots att de är sprung-
na ur ett samhälle vars trossystem och 
mytiska värld i stort sett ingen längre 
delar. Vad jag ville var att undersöka 
det som är meningsskapande i de bib-
liska böckerna när vi ser förbi mer än 
två tusen år av tolkningstradition och 
kyrkohistoria.

Pjäsarbetet gjorde att hans bokpro-
jekt fick en fullständigt annan karaktär. 

– Jag bestämde mig att närma mig 
de bibliska böckerna med de verktyg 
som jag sedan länge sett som mina eg-
na: den skönlitterära författarens. Detta 
gör jag genom att tänka mig att de bib-
liska böckerna skrivs som en samman-
hängande historia av en okänd författa-
re som ser hur världen blir till samtidigt 

LITTERATUR. Niklas Rådström har sammanfört Bibelns böcker i en 
skönlitterär berättelse. – Den rena fiktionen berättar om det som inte 
hänt, men kunde ha hänt. Historieskrivningen berättar om det som 
har hänt. Myten berättar om det som kan ha hänt eller inte har hänt, 
men som i någon mån händer oss alla hela tiden, säger Rådström.

TEXT: CHRISTA MICKELSSON 

som dess historia skrivs in i en stor bok.

Tillhygge i hätsk debatt
Niklas Rådström är professor i berät-
tande vid Stockholms Dramatiska Hög-
skola. Med det skönlitterära verket Bo-
ken har han försökt gestalta det mytis-
ka berättandets betydelse.

– De bibliska texterna har under se-
nare år fått tjäna som tillhygge i en hätsk 
debatt mellan å ena sidan en närmast 
missionerande ateism och å den an-
dra en trångsynt bokstavstroende kris-
tenhet. Jag menar att bägge är blinda 
för potentialen i de bibliska böckerna. 
Bägge saknar förmåga att se det unika 
tilltalet i mytens språk. Myt är vare sig 
fiktion eller historieskrivning. Myt är 

i romanen 
Boken har Niklas 
Rådström fört 
samman det 
motstridiga bib-
liotek som Bibeln 
utgör till en enda 
samlad skönlit-
terär berättelse.

Kraften i det fördolda
FILM

Le passé (Det förflutna)

Regi: Asghar Farhadi
Finlandspremiär: 29 no-
vember

Fyra år efter separationen 
från Ahmad ber Marie-Anne 
(Bérénice Bejo) sin iranska 

man komma hem till Frank-
rike för att de äntligen ska 
kunna skriva på skilsmäs-
sopappren. Ahmads (Ali 
Mosaffa) närvaro i den pa-
risiska förorten sätter igång 
en kedja av händelser som 
kastar nytt ljus på tillvaron 
för alla i familjen, inte minst 
för Marie-Annes tonårsdot-
ter Lucie. 

Tahar Rahim gör rollen 
som kemtvättsägaren Sa-

mir, Marie-Annes älska-
re och blivande man, sargad 
av sin hustrus självmords-
försök. Oklarheterna kring 
händelserna som ledde till 
att hustrun försökte ta sitt 
liv har lagt sig som en tung 
matta över deras relation 
och i förlängningen också 
över hela nyfamiljen.

Regissören Asghar Far-
hadi nådde 2011 stor fram-
gång med relationsdramat 
Nader och Simin – en se-
paration. Det förflutna är en 
film som tematiskt kretsar i 

liknande sfärer. Vad händer 
med oss människor då det 
fördolda håller oss i sitt för-
såtliga grepp. Kan vi någon-
sin kränga oss ur det för-
flutnas handtag?

Asghar Farhadi flirtar med  
stereotyper (den oansvari-
ga kvinnan, den karaktärs-
faste mannen) men lämnar 
alltid luckor öppna till ett 
spektrum av nyanser. Det 
här är en film som tryck-
er och gnager, men hoppas 
och tror.

 ¶ Christa MiCkelsson
ahmads återintrÄde i Marie-Annes liv kastar nytt ljus på 
tillvaron.
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”Myt är vare sig fik-
tion eller historieskriv-
ning. Myt är ett poe-
tiskt sätt att beskriva 
konkreta erfarenheter 
som gör dem allmän-
giltiga.”
Niklas Rådström

ett poetiskt sätt att beskriva konkreta 
erfarenheter som gör dem allmängilti-
ga. Vid sidan av kyrkan som traditions-
bärare är det just denna mytiska kraft i 
berättelserna som gjort att de överlevt 
genom årtusendena.

Har du en personlig tro?
– Tro är ingenting man har eller in-

te har. Det gäller alla människor. Det 
vi kallar tro är en slags dialog mellan 
det nämnbara och det onämnbara, det 
vissa och det ovissa, det absoluta och 
det föränderliga. Att tänka sig att äga en 
tro leder väldigt ofta till utestängande 
fanatism. Att säga sig inte ha en tro är 
självbedrägeri.

Under arbetets gång har Rådström 
läst såväl teologi, textkritiskt och psy-
kologiskt tolkande texter som böcker 
om exempelvis i vilka historiska sam-
manhang som dessa olika böcker bli-
vit till. Arbetet har kantats av tvivel.

– Det är ju egentligen en oerhörd för-
hävelse att inte bara skriva om utan 
även skriva om världens kanske mest 
spridda bok. Min förhoppning är att Bo-
ken ska öppna läsaren för en levande 
relation till det mytiska språket och de 
bibliska berättelserna. Det är en enorm 
glädje för mig att få höra från många lä-
sare att just detta har skett med dem.

Niklas Rådström har flera nya bok-
projekt på gång.

– Men dem tänker jag inte prata om. 
Någon har sagt att allt växande börjar 
i mörker: barnet i livmodern, fröet i 
marken, potatisgroddarna längst ner i 
skafferiet och även böckerna i förfat-
tarens fantasi.

Lika uppnosigt som charmigt
FILM

Vi är bäst!

Regi: Lukas Moodysson

Förstås fanns det männis-
kor som hakade upp sig på 
filmens titel: Fucking Åmål. 
Men vi som har förmå-
gan att se skogen för träden 
omfamnade Lukas Moo-
dyssons småstadsskildring 

och ”generationsroman” 
med hull och hår. Plötsligt 
var det helt okej att vara lite 
annorlunda, liksom.

Det har gått femton år 
sedan filmen hade premiär 
och nu var det så dags igen. 
Att knacka på dörren till 
flickrummet, och det utan 
att bjuda in den smärta och 
de undergångsstämningar 
som präglat många av re-
gissörens senaste filmer.

Året är 1982 när Kla-
ra (Mira Grosin) och Bobo 
(Mira Barkhammar), de 
12–13-åriga Stockholmstje-
jerna, går in för att starta 
ett punkband. Spela kan de 
ju inte, eventuellt med un-
dantag för klasskompisen 
och Jesus-freaken Hedvig 
(Liv LeMoyne). Men än sen 
då, vill man så kan man.

Och attityd finns det gott 
om – förutom när det gäl-
ler det här med pojkar. ”Jag 
kommer aldrig att få nån 
kille”, jämrar sig pojkflick-

an Bobo, vilket inte hindrar 
henne från att lyfta på luren 
(tänk hur mycket knepigare 
det var när man var tvung-
en att öppna klaffen för att 
få till det). Mycket av char-

men i Vi är bäst! ligger i den 
skickligt fångade tidsbil-
den, i det näpna och smått 
oskuldsfulla. Vi talar om ett 
tidevarv när 12-åringar inte 
nödvändigtvis ockuperade 

catwalken och när fritids-
gården var ett alternativt till 
sociala medier.

Lägg till de musikalis-
ka revirstriderna, de frånva-
rande föräldrarna (en favorit 
i repris) och en himla mas-
sa stickade tröjor och det 
känns så rätt så.

Jämfört med Fucking 
Åmål är Moodyssons färs-
ka film både lättare och 
spretigare men det oaktat 
blir man glad och upprymd. 
Värmen biter sig fast.

 ¶ krister UGGelDahl

Bergvärme?
Fråga oss om pris på borrning av
energihål och vattenbrunnar ...
då vet du att du gjort en bra affär.

044-525 9143    info@drilltec.fi     www.drilltec.fi

Du kan också ge en gåva 
via textmeddelande. 

De vackraste julsångerna ljuder i år till förmån för 
funktionshindrade barns rättigheter.  

Kolla upp var du kan sjunga julsånger och göra gott:
www.devackrastejulsangerna.fi

Insamlingstillstånd: 2020/2012/2695 för 2013-2014, beviljat 27.9.2012 av Polisstyrelsen. 
2012/6893 för 2013, beviljat 27.8.2012 av Ålands Landsskapsregering. 

De insamlade medlen används åren 2013-2015 i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.

JUL5 
(5 €)

  JUL10  
(10 €)

till numret  
16155

eller

Sänd meddelandet

Tillståndsnr.  2020/2010/4082
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PSALMVÄVEN DECEMBER

Fyll i de ord som sökes på raderna A-T. Mots-
varande siffra i kombination med radens bokstav 
finns i rutfältet upptill. Flytta över bokstäverna 
så att den första bokstaven på rad A motsvarar 
A31, den andra A55 o.s.v. Den färdiga texten i 
rutfältet bildar en psalmvers. De första bok-
stäverna i raderna A-T bildar psalmens namn.
    Oftast håller sig Psalmväven till den nya 
psalmboken, men för att det ska vara klurigt kan 
det ibland hända att vi använder oss av en äldre 
version av någon psalm. 

Rätt svar på förra psalmväven är psalm 260, 
vers 4, som börjar med orden ”Högt må an-
dra sträva”. Vinnare i förra Psalmväven är: Leo 
Lindfelt, Karleby, Åsa Österbacka, Kvevlax och 
K-J Karén, Åbo. Grattis! Prisböckerna kommer 
på posten.

Skicka in din lösning till Kyrkpressen,  
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors senast 
2.1.2014. 
Märk kuvertet ”December-psalmväv”. Bland de 
rätta svaren lottar vi ut tre bokpris. Lycka till!

PSALMVÄVEN

SKICKA IN!

Psalm nr och vers i Psalmboken:

som börjar med orden:

Namn & adress:

VINN BÖCKER!

(Fyll i, så får du aktuell information 
från Kyrkpressen och Fontana Media.)

E-post:

A   Är skräniga       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                  31         55       88       43       114       75        67         2        96

B   Grisa ner      ___     ___     ___     ___     ___
                             63       18        108       4        97

C   Ruckas på      ___     ___     ___     ___     ___     ___   
                               112       86        26       54       47        91 
 
D   Är mastiff      ___     ___     ___     ___ 
                               56       81         9        106

E   Mexikos nationalblomma     ___     ___     ___     ___     ___     ___   
                                                          7         87       46       62        73        32

F   I paket      ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                         90       48       111        57        80       41        12        74  

G   Hette Byron        ___     ___     ___     ___     ___     ___            
                                    23        6        100       13       92        66

H   Slå hårt       ___     ___     ___     ___     ___     ___
                            71        89       107       10        33       65 

I   En uppsjö av klockor?        ___     ___     ___     ___     ___   
                                                     110      39        16        79       29 

J   Ledande i restaurangbranschen     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___   
                                                                   101       77        3         36        15        20       27        52         

K   Förkasta      ___     ___     ___     ___ 
                             69       30       50       21  

L   Händer med hudkräm       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___   
                                                      11        58       28        5         102      113       42       84 
 
M   Praktisk vid halka       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                                1         44       109      35        76        8         22       60  

N   Typ av elektronisk dansmusik      ___     ___     ___     ___     ___     ___   
                                                                   51       24        93       64       103      38  

O   ”När han så drog in i Jerusalem, kom hela staden i rörelse”  

    ___     ___     ___     ___     ___
      83       105      37        99       17 

P   Hem för baljväxter?      ___     ___     ___     ___     ___     ___          
                                                68        53       40       94        70       82
 
R   Kan ätas av både folk och fä      ___     ___     ___     ___     ___    
                                                                45        14       98        34       78 

S   Större vas      ___     ___     ___     ___  
                              104       25       85        61

T   Blir vi kanske av julmaten       ___     ___     ___     ___     ___    
                                                            19        95       59       72       49
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DOMPROSTERIET

 ¶ BORGÅ
SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGEN 6.12 
KL. 11: TVÅSPRÅKIG GUDSTJÄNST 
Juhana Sihvo, Fred Wilén, Merja 
Halmetoja-Sivonen, Jarkko Yli-
Annala
8.12 KL. 12: HÖGMÄSSA I DOM-
KYRKAN 
Smeds, Puska, Tollander, Fontell, 
Blockflöjtsensemblen, ungdomar, 
Gunvor Flykts gudstjänstgrupp 
medverkar.
DE VACKRASTE JULSÅNGERNA
6.12 KL. 14: HÖGBACKA, Anders-
böle 
Lotteri till förmån för missionen, 
kaffeservering, Smeds, Lind-
ström, Helenelund
8.12 KL. 15: HEMGÅRDEN MED 
MISSIONSAUKTION,  
Söderveckoski, Smeds, Tollander, 
Lindström
11.12 KL. 14: ÄPPELBACKENS 
SERVICEHUS,  
Eisentraut-Söderström, Söder-
ström
11.12 KL. 18.30: SVENSKBORG, 
VESSÖ, Audas, Tollander
12.12 KL. 14: I LAGMANNENS SER-
VICEHUS 
Lemberg, Måns Vikström 
12.12 KL. 17.30: SJÖTORP, Kråkö, 
Wilén, Helenelund
12.12 KL. 18.30: S:T OLOFS KA-
PELL, PELLINGE,  Eisentraut-
Söderström, Söderström, Camilla 
Wiksten-Rönnbacka
TI 10.12: OBS: INGEN LUNCH!
TI 10.12 KL. 17–18 och ON 11.12. 
KL. 15-16: VÄGEN TILL BETLE-
HEM, berättar om julevangeliet för 
barn. Välkomna barn och vuxna!

 ¶ LAPPTRÄSK
Fre 6.12 kl. 11: (obs tiden) Två-
språkig självständighetsdagens 
högmässa i kyrkan. Kransned-
läggning vid hjältegravarna kl. 
10.30 och på kyrkogården kl. 
10.45. Sångargillet medverkar. SL, 
Rita Bergman
Sö 8.12 kl. 12: Högmässa i kyrkan, 
SL, Rita Bergman, missionens 
kyrkkaffe i församlingshemmet, 
lotteri.
To 12.12 kl. 14: Missionskretsen 
träffas i församlingshemmet. Ca-
rita Illman, Susann Stenberg, Stina 
Lindgård
Sö 15.12. kl. 12: Familjemässa i 
kyrkan, Barnklangen medverkar 
under ledning av Giséla Gren-
Nordström, Stina Lindgård
Sö 15.12 kl. 19: Julmusik i kyrkan 
med Sångargillet, sångare från 
Wallmokören och Refrängen från 
Liljendal, Jan-Erik Slätis dir., Arno 
Kantola organist.
Resa till Israel 17-24.3.2014: 
Vi besöker intressanta bibliska 
platser med egen buss och har 
svenskspråkig guide. Halvpension. 
Reseledare Stina Lindgård, t.f. 
kyrkoherde. Fråga mer av Stina 
tfn 050 3827524 eller  
stina.lindgard@evl.fi
Mer information om verksamhe-

ten: www.lapptraskevl.fi och på 
facebook .

 ¶ LILJENDAL
Självständighetsdagens 2-språ-
kiga gudstjänst: fre 6.12 kl 10 i 
Sävträsk kapell. HD/AJ. Uppvakt-
ning vid hjältegravarna efter 
gudstjänsten.
Barngudstjänst: sö 8.12 kl 10 i 
Sävträsk kapell. HD/AJ/Gina Ny-
holm. Kaffe o saft i kapellet efter 
gudstjänsten.
Vuxen-Barngruppen: ti 10.12 kl 
10-11.45 höstterminens sista 
samling på Kantorsgården.
Skriftskolan: ti 10.12 kl 15-17 skri-
basamling på Mariagården.

 ¶ LOVISA
Uppvaktning vid hjältegravarna: 
fre 6.12 kl. 9.30
Självständighetsdagens tvåsprå-
kiga gudstjänst: fre 6.12 kl. 10 i 
kapellet (OBS, tid och plats!), af 
Hällström, Savolainen, Tollander
Julkonsert i kyrkan 7.12 kl. 19: 
Johanna Kurkela
Gudstjänst: sö 8.12 kl. 12 i kyrkan, 
af Hällström, Tollander. Försam-
lingens nya vapen överlämnas av 
donatorerna, Johanniter Ridder-
skapet i Finland
Puzzelkväll: ti 10.12 kl. 16.15 i Val-
kom kyrka
Morgonkaffe: to 12.12 kl. 8.30 i 
Tikva
Ordets och bönens kväll: to 12.12 
kl. 18.30 i kyrkan
På kommande:
Församlingens julbasar: lö 14.12 kl. 
10-14 i församlingsgården
Högmässa med kantorsinstalla-
tion: sö 15.12 kl. 12 i kyrkan

 ¶ PERNÅ
Självständighetsdagens tvåsprå-
kiga högmässa: fr 6.12 kl. 10.00 
i kyrkan, Robert Lemberg, Paula 
Jokinen. Uppvaktning vid hjälte-
gravarna.
Högmässa: sö 8.12 kl. 10.00 i 
kyrkan, Robert Lemberg, Minna 
Silfvergrén, Paula Jokinen.
Forsby diakonikrets: må 9.12 kl. 
13.00, Ingegerd Juntunen.
Julpyssel och pepparkaksbakning 
för hela familjen i prästgården: 
on 11.12 kl. 18-20. Arr. 4H och för-
samlingen, Pamela Westerlund.

 ¶ SIBBO
SIBBO KYRKA: Sö kl 12 mässa. Ola 
Byfält, Lauri Palin.
S:T SIGFRID: Självst.d kl 11:30 kort 
tvåspråkig gudstj (Obs! utomhus) 
Magnus Riska, Anders Ekberg, 
Mirkko von Hintze. Tvåspråkig 
scoutandakt kl 16 Byfält, Sanna 
Ahjosaari.
De vackraste julsångerna: To kl 
18:30, Bykyrkan Tabor i Box, Grön-
kullav. 142.
Konsert med Sibbo Vokalensem-
ble: Lö kl 18, Sibbo kyrka. Sopran-
solist: Minna Nyberg, dirigent: Dag-
Ulrik Almqvist. Programblad 10 €.
Kungens klubb: Må kl 15:30, Kyr-
koby församl. hem.
Julfest på Elsie: Ti kl 14.
Pensionärsjulfest: On kl 13 Kyr-
koby församl. hem. Festtal: Sissel 
Lund-Stenbäck. Sång-och mu-
sikprogram, Lucia, lotteri, Fontana 

Medias bokbord, servering. Buss-
tidtabell: Buss 1: Söderkulla vägen, 
Västerskogs butik kl 12, Linda 12.10, 
Boxvägen till församl. hem. Buss 
2: N Paipis/Haléns hållplats kl 12, 
S Paipis 12.10, Mixv-Storbondsv 
12.25 via Nickbyv. till församl. hem. 
Ingen avgift. Retur ca kl 15:45. OBS! 
Dörrarna öppnas kl 12.
Julfest på Linda: To 12.12 kl 14.
Kyrkobröderna: To 12.12 kl 18:30, 
Prästgården. Adventstankar med 
biskop Erik Vikström.

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
Fr 6.12
kl. 11: Tvåspråkig gudstjänst i 
Drumsö kyrka. Manifestum. Lind-
ström, Enlund.
kl. 12: Högmässa med krigsvete-
ranerna i Johanneskyrkan. Mårten 
Lindblom, Repo-Rostedt, Böcker-
man. Akademen Dir. Kari Turunen. 
Kyrkaffe.
kl. 12: Gudstjänst i Domkyrkan.
Sö 8.12
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. 
Ray, Henricson. Kyrkkaffe.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Djupsjöbacka, Ray, Enlund, Löf-
man. Kyrkkaffe.
Må 9.12
kl. 10-11.30: Tomas familjeträff. To-
mas kyrka. Rönnv.16. Frände.
kl. 11: Cellträff i S:t Jacobs kyrka. 
Gertrud Strandén.
Ti 10.12
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan. 
Santeri Siimes.
kl. 13: Träffpunkt för seniorer & 
daglediga. Högbergsgatan 10 E, 
vån 2. Vi sjunger de vackraste jul-
sångerna. Sista för terminen. Ray, 
Böckerman.
On 11.12
kl. 14: Diakoniträffen i S:t Jacobs 
kyrka. Sista för terminen. Salenius.
kl. 18: Kvällsmässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Enlund.
To 12.12
kl. 13: Samtalsgruppen i Seniorhu-
set. Djupsjöbacka.
kl. 19-21: Regnbågscafé i Hörnan. 
Ray.
kl. 20: Taizémässa i Mariakapellet. 
Middagsbön i Johanneskyrkan 
må-fr kl. 12

 ¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.mat-
teus.fi
MATTEUSKYRKAN: Åbohusv. 3
To 5.12 kl. 12: halvfärdiga hand-
arbeten (undantagsvis i nedre 
våningen, ingång via kyrkan). 
Restgarn tas emot med tacksam-
het. Mera info: diakonissa Carita 
Riitakorpi, tfn 050-380 3986.
To 5.12 kl. 12.15, 12.45: ”Vägen till 
Betlehem” julvandring för små 
och stora. Följ med på en om-
växlande vandring till Betlehem. 
Med alla sinnen får du en konkret 
upplevelse av julens händelser. 
Vandringen tar ca 25min, glögg-
servering efteråt, ingen förhands-
anmälan. Ingång via kyrkan.
Fr 6.12 kl. 12: högm, Forsén, Fors-
man, festligt kyrkkaffe.
Sö 8.12 kl. 12: högm, Forsén, 
Mauriz Brunell, söndagsskola, 
kyrkkaffe.

INSIDAN Ansvarig redaktör:  
Erika Rönngård, 
(09) 612 615 50,  
annons@kyrkpressen.fi

Annonsera i Kyrkpressen! 
Leif Westerling 050 329 4444, leif.westerling@kyrkpressen.fi
Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi 
Kyrkliga annonser: 09 612 61550, annons@kyrkpressen.fi

BETRAKTELSEN HARRY HOLMBERG

Guds rike är nära!
från domsöndagens dramatik flyttade vi förra helgen 
vår blick mot en liten men världskänd åsna. Denna 
helg flyttar igen vårt fokus till den yttersta tiden. Alla 
tre årgångarnas evangelietexter för denna helg hand-
lar om Kristi ankomst. Och visst, det är ju det kristen-
domen handlar om.

så hÄr i adventstid tycker jag att vi ska stanna upp en 
stund och tänka på Guds rike som något som inte bara 
ska komma, utan något som redan är här. I väntan på 
barnet som skulle göra Guds rike möjligt får vi stanna 
upp en stund och tänka efter vad Guds rike innebär, och 
var det är. Är det barnet i krubban, eller finns Guds rike 
närmare än så? Bibeln ger inga tydliga svar. Dels står det 
att den yttersta tiden ska föregås av blixtar, dån, jord-
bävningar och tsunamin, och dels säger Jesus i Luk. 17: 
20-21 att ”Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att 
man kan se det med sina ögon. Nej, Guds rike är inom 
er”. Helt omöjligt att få ihop eller hur? Men måste vi för-
stå det? Eller kan vi överhuvudtaget förstå allt som står 
i Bibeln? Nej, och det behöver vi inte heller. Vi måste 
acceptera att vissa saker i Bibeln är fördolda för oss – 
tills Gud en dag uppenbarar dem för alla.

men om vi går tillbaka till Lukas text, så börjar vi ana att 
Guds rike redan är här. Och i pepparkaksbakningens ti-
der så går mina tankar till surdegen. Visst liknar Lukas 
text liknelsen om surdegen – att Guds rike är inbakat i 
världen? Guds rike finns både närvarande och i det för-
dolda. Det bakas in i degen som blir en helhet – Guds rike 
är båda sakerna: både denna värld och den kommande.

Guds rike är nära! Visst kan man se Gudsrikets an-
komst som den slutliga segern över all ondska, när Gud 
en dag ska göra allt nytt, men jag vill också se det Guds-
rike vi redan har här på jorden. Det var Gudsriket, him-
len, som fanns där i krubban, och det finns fortfaran-
de hos oss. Vi kan alla uppleva Guds rikes närhet varje 
gång en medmänniska räcker oss en hjälpande hand, sä-
ger ett snällt ord, hälsar på en sjuk, ger mat åt en hung-
rande eller kläder åt en som fryser – för då vi handlar 
så tar vi också emot Jesus i våra hjärtan och då bryter 
himmelriket in i vår värld. Det är det Gud manar oss till 
hela tiden … Älska din nästa, såsom dig själv. Guds ri-
ke finns i våra handlingar, i allt … Och se, jag är med er 
alla dagar intill tidens slut! Gud säger att riket redan är 
här. Det vi måste göra är att upptäcka det.

Harry Holmberg är kaplan i Nykarleby församling.

Apologetik är en gren av 
teologin som syftar till 
att försvara den krist-
na tron. Ordet apologe-
tik kommer också från 
grekiskan och betyder 
just ”försvar”. Ordet an-
vänds också i en utvid-
gad betydelse när det till 
exempel handlar om ett 
försvar för exempelvis 
en politisk riktning.

Den kristna apologeti-
ken strävar efter att läg-
ga fram rationella ar-
gument för den kristna 
tron. Bland mera kända 
apologeter finns bland 
andra C. S. Lewis, Blai-
se Pascal och på svenskt 
håll Stefan Gustavsson.
Källor: Wikipedia, evl.fi

I KLARSPRÅK

”Gud, låt ditt ljus 
lysa över oss, så 
att vi inte be-
höver vara räd-
da fast vi bor i en 
värld full av faror.
Hjälp oss att lita 
på dig fast vi inte 
ser dig. Amen”
Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

5, 169, 432, 3(N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Advent ser framåt
På söndagen tänder vi adventsljussta-
kens andra ljus. Ordet advent betyder 
väntan och söndagens tema anknyter 
också till väntan.

Temat är ”Din konung kommer i 
härlighet” men den här söndagen ser 
längre än till Jesu födelse. Texterna för 
söndagen handlar om Jesu återkomst 
till jorden och vi uppmanas att komma 
ihåg Guds löften mitt i mörkrets tid.

OM HELGEN LUST ATT

- NÄR ER
föRSAmLiNg hAR
NÅgOT EXTRA PÅ gÅNg?

VARA miTT i

SmöR
ögAT

Platsen i högerkrysset 
ger annonsören synlig-
het i hela landet, fri ut-
formning och fyrfärg i 
storlek 81 x 55 mm för 
bara 150 euro inklusive 
moms! 

Gäller endast församlings- 
och kyrkligt realterade 
annonser.

2 X 55 / PRiS 150 ¤

”Ni förstår väl att 
om husägaren 
visste när tjuven 
kom, skulle han 
hindra honom från 
att bryta sig in i 
huset.”

Läs mera i  
Luk. 12:35-40

”Sånger från hjär-
tat i juletid.”

Konsert med Hans 
Martin i Hammarlands 
kyrka fre 6.12 kl. 19.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
5–12.12

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 35:3-6

ANDRA LÄSNINGEN
Hebr. 10:35-39

EVANGELIUM
Luk. 12:35-40

Andra söndagen i ad-
vent. Temat är ”Din kon-
ung kommer i härlighet”.

HELGENS TEXTER
illUstration: WilFreD hilDonen
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Sö 8.12 kl. 15.30-17.30: Matteus 
Gospel körövning med Daniela och 
Staffan. Ingen förhandsanmälan. 
Gruppen medverkar i kvällsmässan 
samma kväll. Alla åldrar är väl-
komna, inga förkunskaper behövs.
Sö 8.12 kl.18: kvällsmässa, Forsén, 
Daniela & Staffan. Efteråt kvällste 
(denna gång nere).
Ti 9.12 kl. 9.30: Dans kring granen 
utanför Matteuskyrkan. Mor- och 
farföräldrar, pensionärer och övriga 
daglediga är välkomna att dansa 
med barnen eller bara se på. I 
ringdansen deltar barn från östra 
Helsingfors daghem. Efter dansen 
inbjuds alla äldre på kaffe med 
dopp och samvaro i Matteussalen.
On 11.12 kl. 8.30-9: morgonmässa, 
Rönnberg.
To 12.12 kl. 13: Torsdagsträffen, 
Hallvar (2 vån).
BRÄNDÖ/VILANS BEGRAV-
NINGSKAPELL
Fr 6.12 kl. 12: uppvaktning vid hjäl-
tegravarna, Ahlfors (tvåspr.)
ÖSTERSUNDOM KYRKA: Kapell-
vägen 65
Fr 6.12 kl. 13: uppvaktning vid hjäl-
tegravarna, Ahlfors (tvåspr.)
MARIELUNDSKAPELLET I NORD-
SJÖ KYRKA Hamnholmsvägen 7
Sö 8.12 kl. 10: högm, Ahlfors, Mau-
riz Brunell. Kyrkkaffe.
Lö 14.12 kl. 13: i Matteuskyrkan 
De vackraste julsångerna med 
Matteus barnkör. Fritt inträde.
Kl. 14 Matteusjulfest: för alla åld-
rar. Underhållande och högtidligt 
program med julgröt, julsånger, 
jultårtor och kaffe/saft. Välkom-
men. Åbohusv. 3
Ti 17.12 kl. 14: i Matteuskyrkan 
SenioRöst julfest med Finlands Lu-
cia, allsång, julgröt och kaffe med 
pepparkaka, infotorg.  
Fritt inträde. Välkommen! Åbo-
husv. 3

 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net
fr 6.12:
- kl. 10 Gudstjänst: i Åggelby 
gamla kyrka. Sandell, Hilli.
- kl. 10 2-språkig gudstjänst: i 
Södra Haga kyrka tillsammans 
med Haagan seurakunta. Lassus, 
Miira Muroma-Nikunen och Olli 
Mönttinen, samt Helsingin Laulu-
veljet. Dirigent, Viive Mäemets.
- ca kl. 11 uppvaktning vid hjälte-
gravarna i Södra Haga.
- ca kl. 12 uppvaktning vid hjälte-
gravarna i Sockenbacka.
- ca kl. 12.15 uppvaktning vid 
hjältegravarna i Munksnäs.
lö 7.12:
- kl. 18 GUF-körens julkonsert: i 
Viks kyrka.
sö 8.12:
- kl. 10 Gudstjänst: i Åggelby 
gamla kyrka. Sandell, Hilli. 
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs 
kyrka. Thylin, Ahlberg.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i 
Hagasalen, Vespervägen 12 A, 2:a 
vån. Björk.
- kl. 17 De Vackraste Julsångerna: 
i  Malms kyrka. Varmt välkommen 
att sjunga in julen med De Vack-
raste Julsångerna. Bonde, Hilli, 
Monika Lövsund, flöjt.
- kl. 17 Gillekörens julkonsert: i 
Munksnäs kyrka. Dirigent: Markus 
Nordström. Barnen från Tallkotten 
medverkar.
ti 10.12:
- kl. 19 Förbön och tack: i Munks-
höjdens kyrka. Ulla-Christina 
Sjöman.
to 12.12:
 - kl. 9.30 Dagis-julkyrka: i 
Malms kyrka. Med Ronny, Sussi 
och Liisa.

 ¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 8.12. 11 Uhr: Abendmahlsgot-
tesdienst zum 2. Advent (Katja 
Röker)

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Självständighetsdagen fre 6.12: 
Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, 
kl. 10 (OBS tiden!) tvåspråkig 
högmässa med temat ”Tack för 
fosterlandet”. Liturger Seppo 
Särkiniemi och Johan Kanckos, 
predikan Niko Huttunen, organist 
Lea Waaraniemi, kantor Nina 
Kronlund. Uppvaktning vid de 
stupades gravar efter högmäs-
san. Fest i församlingsgården. 
Tal av Tapiolans srk:s khde Päivi 
Linnoinen. Sång av en manskvar-
tett: David Hackston, Jukka Joki-
talo, Håkan Wikman och Markus 
Malmgren.
De vackraste julsångerna: Esbo 
domkyrka fre 6.12 kl. 16. Kyrkokö-
ren EsVoces och församlingens 
kantorer. Andakt Johan Kanckos.
Andakt på Tunaberg: ti 10.12 kl. 
14, Jäntti. 
Andakt med nattvard: Esbo cen-
trums servicehus to 12.12 kl. 14, 
von Martens, Malmgren.
Högmässor sö 8.12: 
Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, kl. 
12.15, von Martens, Jäntti, Wik-
man. Kyrkkaffe i Sockenstugan.  
Karabacka kapell, Karabackav. 12, 
kl. 10 Gudstjänst med små och 
stora. Ertman, Wikman. Nallarnas 
söndag. Ta med dig din älsklings-
nalle! Dagklubbens julkyrka och 
Lucia. Kyrkkaffe/saft.  
Olars kyrka, Olarsbäcken 4, kl. 
10.30 gudstjänst med små och 
stora. Dagklubbens julkyrka och 
Lucia. Rönnberg, Malmgren. Kyrk-
kaffe.
Esbo Lucias kröningsfest: Alberga 
kyrka, Grindbergsg. 2, sö 8.12 kl. 
16. Arr. EBUF och Hembygdens 
Vänner i Alberga i samarb. m. 
Esbo sv. förs.
Esbo kammarkörs julkonsert: 
Sökö kapell, Sökögr. 3, ti 10.12 kl. 
19.  Dir. Henrico Stewen. Fritt intr. 
Progr. 10 €.
De vackraste julsångerna med 
Kråksången: Esbo domkyrkas 
församlingsgård, Kyrkstranden 
2, on 11.12 kl. 19. Dir. Eeva-Liisa 
Malmgren.
Julandakt och lunch för rörelse-
hindrade: Aurora kapell, Hejnäs-
stigen 1, må 16.12 kl. 12. Anmälan 
senast 9.12 till diakoniarbetarna: 
Majvi Andersson-Sjögren 040 
531 1044, Synnöve Heikkinen 040 
547 1856 eller Bea Karlemo 040 
513 0828.
Kretsar för pensionärer & dagle-
diga kl. 13-15: Kalajärvi kapell to 
5.12, Köklax kapell ti 10.12, Kara-
backa kapell to 12.12.
Öppet hus med De vackraste jul-
sångerna: Hagalunds kyrka, Kyrk-
st. 6, svenska rummet, ti 10.12 kl. 
12–14, Karlemo, Wikman.
Handarbetsklubben: Vita huset, 
Prästgårdsgr. 1, ti 10.12 kl. 16–19. 
Sista träffen före julpausen.

 ¶ GRANKULLA
To 5.12 kl 10 Samtal kring tro: i 
övre brasrummet.
Kl 10.30 Förbön och lovsång: i 
övre brasrummet.
Kl 19 Julkonsert: med Musikinsti-
tutets körer och ensembler.
Självständighetsdagen 6.12 kl 10 
Tvåspråkig gudstjänst: Johanna 
Södö, Mauri Vihko, Barbro Smeds, 
Manskören GSP-Klang. Efteråt 
uppvaktning vid hjältegravarna.

2 söndagen i advent 8.12 kl 10-
11.30 Singelföräldracaféträff: i 
Sebastos.
Kl 12 Högmässa: Ulrik Sandell, 
Heli Peitsalo, Pensionärskören 
Passionärerna från Johannes 
församling medverkar, dirigent 
Anna Maria Böckerman. Vi tar i 
bruk det nya högmässoformuläret 
för fastetiden och de nya kyrko-
textiliernas violetta serie. Kaffe i 
nedre salen.
Må 9.12 kl 18 Ungdomsgudstjänst: 
Johanna Södö, Heli Peitsalo.
Ti 10.12 kl 9.30 Familjelyktan: i 
Sebastos.
Kl 18 Damkören Grazia: övre 
salen
To 12.12 kl 18 Musikinstitutets 
ljuskonsert: i Grankulla kyrka.

 ¶ KYRKSLÄTT
Självständighetsdagens tvåsprå-
kiga gudstjänst: fr 6.12 kl. 12 i 
Kyrkslätts kyrka. Kransnedlägg-
ning vid hjältegravarna kl. 11.30. 
Lovén, Siltala, Joki och Stewen.
Högmässa andra söndagen i 
advent: sö 8.12 kl. 12 i Kyrkslätts 
kyrka. Lovén, Stewen.
Sång och bön: må 9.12 kl. 18.30 i 
koret i Kyrkslätts kyrka.
Julandakt för små barn: ti 10.12 
kl. 9.30 i Kyrkslätts kyrka. Famil-
jer som inte är med i någon av 
församlingens grupper är också 
välkomna! Heikel-Nyberg, Joki.
Julandakt för små barn: ti 10.12 
kl. 10.15 i Kyrkslätts kyrka. Famil-
jer som inte är med i någon av 
församlingens grupper är också 
välkomna! Heikel-Nyberg, Joki.
Vardagskraft: ti 10.12 kl. 18.30 i 
församlingshemmet i Kyrkslätts 
centrum, Församlingsvägen 1. Vi 
samtalar under ledning av kyrko-
herde Lars-Henrik Höglund.
Julfest för utvecklingshämmade: 
ti 10.12 kl. 18 i församlingshemmet 
i Kyrkslätts centrum. Tillställ-
ningen är tvåspråkig och gemen-
sam för den finska och svenska 
församlingen.
Kyrkslätts Damkörs julkonsert: 
ti 10.12 kl. 19 i Masaby kyrka. 
Programblad 10 € inkl. glögg och 
pepparkakor.
Julandakt för små barn: to 12.12 
kl. 9.15 i Haapajärvi kyrka. Familjer 
som inte är med i någon av för-
samlingens grupper är också väl-
komna! Heikel-Nyberg, Stewen.
Julgröt: to 12.12 kl. 13-15. Välkom-
men på julgröt till församlings-
hemmet i centrum!
Lucia-andakt med kröning av 
årets Lucia: fre 13.12 kl. 17.15 i 
Kyrkslätts kyrka. Tvåspråkig an-
dakt.
Kyrkoherdeämbetets tfn (09) 
8050 8292: Epost kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi
Mera info på: 
www.kyrkslattsvenska.fi

 ¶ TAMMERFORS
Fre 6.12: Självständighetsdagens 
högmässa kl 10.30 i Pyynikki 
församlingshem, Kim Rantala, 
Paula Sirén. En stråkkvartett från 
Tampereen Kamari musiikkiseuras 
orkester uppträder.
Sö 8.12: Andra advents gudstjänst 
kl 10.30 i Pyynikki församlings-
hem, Per-Ole Hjulfors och Han-
na-Maarit Kohtamäki. Kyrkkaffe.
Ti 10.12: Mammor, pappor o barn 
kl 10 SvG
Ti 10.12: Tisdagsklubben SvG kl 
13.30-14.30 och kl 14.30-15.30
Ti 10.12: ”Julens under” konsert 
kl 19 i Alexanders kyrkan , med 
Sampolan Laulajat, dir. Sari Ant-
tila. Frivilligt programblad 10 €.

Ons 11.12: Diakonikretsen kl 13 
SvH, Julkaffe med Lucia.
Ons 11.12: A-män bastukväll i 
Ilkko kl 18.30. Henrik Aaltonen. 
Skjuts från Gamla kyrkan kl 18.00

 ¶ VANDA
Självständighetsdagen 6.12 kl. 
10: tvåspråkig gudstjänst i Hel-
singe kyrka S:t Lars tillsammans 
med Tikkurilan seurakunta. M. 
Fagerudd, J. Silvast. N. Fogelberg, 
kantor. Tikkurilan Mieskuoro 
medverkar, dir. Karin Taukar. 
Efter gudstjänsten uppvaktning 
vid hjältegravarna invid kyrkan. 
Uppvaktning vid hjältegravarna 
i Rödsand kl. 11.45 och kl. 12.45 
uppvaktning vid minnesmärket i 
Sandkulla, till deras minne som 
stupade för sin övertygelse.
Tvåspråkig gudstjänst: 6.12 kl. 
10 i Myrbacka kyrka. A. Paavola. 
Efter gudstjänsten diakonibasar 
kl. 11 med Vanda Västra Diakoni-
förening.
Högmässa: sö 8.12 kl. 10 i Hel-
singe kyrka S:t Lars. K. Anders-
son, M. Fagerudd, N. Fogelberg. 
Efter högmässan firar vi försam-
lingens julfest i Prostgården.
Ingen högmässa: sö 8.12 i S:t 
Martins kapell.
Familjecafé: må 9.12 kl. 9.30-
11.30 i Myrbacka kyrka i samar-
bete med Folkhälsan.
ViAnda-kören: övar ti 10.12 kl. 
13.30 på Helsinggård i Dickursby.
Barnens julkyrka: on 11.12 kl. 9.30 
och kl. 10.15 i S:t Martins kapell, 
Strömfårav. 1.
Ungdomarnas julfest: i Bagarstu-
gan 11.12 kl.18 -  knytkalas!
Barnens julkyrka: to 12.12 kl. 9.30 
och kl. 10 i Daghemmet Linda, 
Konungsv. 2
De Vackraste Julsångerna: to 
12.12 kl. 14 på Folkhälsanhuset, 
Vallmov. 28.
Barnens Julkyrka: to 12.12 kl 18 i 
S:t Lars kapell, Prästgårdsgr. 3.
Personer som behöver taxiskjuts 
till församlingens evenemang: 
kontakta våra diakoniarbetare 
per tfn 050 4645069 eller 050 
3301828.

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ BROMARV
Självständighetsdagen, fr 6.12 kl. 
13: Gudstjänst. Staffan Söderlund/
Per Lindgård. Efteråt uppvaktning 
vid hjältegraven.
2 sö i advent, 8.12 kl. 13: Guds-
tjänst, Staffan Söderlund/Per 
Lindgård.
Ti 10.12 kl. 13.30: Andakt på Bro-
marvhemmet.
On 11.12 kl. 13.30: Pensionärer-
nas julfest i församlingshemmet. 
Vid behov av skjuts, ring Manne 
Strandberg 040-8274583.

 ¶ EKENÄS
Julskimmer med Nonette: on 4.12 
kl.19 i Ekenäs kyrka. Vokalgrup-
pen Nonette m. ackompanjatör 
Kaj Sandholm. Progr. 10€.
Självständighetsdagens guds-
tjänst: fr 6.12 kl.10 i Ekenäs 
kyrka, T.Wilman, T.Nordström. 
Tvåspråkig. Uppvaktning med 
kransnedläggning vid de stupades 
gravar kl. 9.
Högmässa: sö 8.12 kl.10 i Ekenäs 
kyrka, M.Cleve, N.Burgmann.
Julkonsert: sö 8.12 kl.18 i Ekenäs 
kyrka. Manskören Raseborg med 
damkör, dir. R.W.Ahlberg, orgel/
piano Niels Burgmann. Program 
15€.
Se hela annonsen i VN samt på 
www.ekenasforsamling.fi

 ¶ HANGÖ
Fr 6.12 Självständighetsdagens 
tvåspråkiga gudstjänst kl. 12: i 
Hangö kyrka, A. Laxell, J. Tikka, 
R. Näse. Isa Söderling, violin och 
Tuula Kalmi, piano, medv. Efteråt 
bjuder staden på kaffe i stadshu-
sets foajé.
Sö 8.12 Högmässa i kyrkan kl. 12:, 
T. Sjöblom, R. Näse.
Sö 8.12 Julkonsert med Hans 
Martin: kl. 19 i kyrkan. Fritt in-
träde, programblad säljs.
To 12.12 De yngstas julkyrka kl. 
10: i kyrkan för dagvården och 
Pikku-Lilla. Förskolan visar jul-
spelet för de minsta. T. Sjöblom, 
R. Näse, L. Söderblom, J. Räisa. 
Alla är välkomna med!
To 12.12 Hangö Lucias ljuständ-
ning och kröning i Hangö kyrka 
kl. 18: Efteråt glögg och pep-
parkakor.
2-10.12 Tar församlingen emot 
Matpaket till Lettland:. Kan 
hämtas till diakonibyrån el. pas-
torskansliet, Boulevarden 17, var-
dagar kl. 9-15.30. Skriv gärna på 
paketet vad det innehåller. Mera 
info ger Tage Nylund tel: 040-
5324797.

 ¶ INGÅ
To 5.12 kl 13: församlingsträff i 
församlingshemmet. Lindström.
Fre 6.12, Självständighetsdagen, 
kl 13: uppvaktning vid stupades 
gravar i Degerby kl 13 och i Ingå 
kl 13.30. Tvåspråkig gudstjänst 
kl 14.00 i Ingå kyrka. Hellsten, 
Forsman
Sö 8.12, 2. s. i advent, kl 10: hög-
mässa i Degerby kyrka, Hellsten, 
Nygård. Avtäckning av statyerna 
Josef och Maria. Efter mässan 
kaffe på Rosenberg.
Må 9.12 kl 18: Julsångskonsert i 
Ingå kyrka. Konserten anpassas 
särskilt till behov för personer 
med olika funktionshinder. Gott 
om plats för rullstolar. Allsång, 
DUVkören, Kehitysvammaisten 
kuoro TRIXSTAR, Sånggruppen 
GULDKANTEN, Anders Storbacka, 
organist, Ann-Sofi Storbacka, 
konferencier.
Ti 10.12 kl 11.30-13.00: Höstens 
sista matservering (julmat,  4 €) 
på församlingshemmet. Sköld-
Qvarnström.
Ons 11.12 kl 13-15: Församlings-
träffens julfest i församlingshem-
met. Lindström. Barnkörerna 
medverkar.
Verksamhet på finska:
Tii 10.12 klo 13: lauluryhmä seura-
kuntatalossa.
Tii 10.12 klo 17.30: varhaisnuorten 
kerho Rantatiellä.
Ke 11.12 klo 16.45: rukouspiiri 
Bläckhornetissa.
Ke 11.12 klo 18.00: raamattupiiri 
Bläckhornetissa

 ¶ KARIS
Andakt: To 5.12 kl. 14 i Service-
huset,
Förbön och lovsång: To 5.12. kl. 19 
i S:ta Katarina kyrka.
Tvåspråkig gudstjänst: Fr 6.12 
kl. 10.30 i S:t Olofs kapell. Väst-
nyländska kammarkören med-
verkar. Kransnedläggning på 
hjältegravarna i Karis kl. 11.30 och 
i Svartå kl. 12.30.
Basar: Fr 6.12 kl. 12 i Församlings-
hemmet till förmån för missions- 
och diakoniarbetet. Ärtsoppa, 
kaffe, handarbeten, bakverk m.m.
Gudstjänst: Sö 8.12 kl. 10 i S:ta 
Katarina kyrka. Kyrkkaffe.
Julkonsert: Må 9.12 kl. 18 i S:ta 
Katarina kyrka. Raseborgs med-
borgarinstitut.

Julkonsert: On 11.12 kl. 19 i För-
samlingshemmet. Solosång, Ra-
seborgs medborgarinstitut.

 ¶ SJUNDEÅ
Självständighetsdagens två-
språkiga gudstjänst: fr 6.12 kl. 
10 i kyrkan, Kirsi Erkama, Pami 
Karvonen. Kransnedläggning vid 
hjältegravarna, kommunens själv-
ständighetsdagsfest i Aleksis Kivi 
skolan kl. 11.30.
Mässa: sö 8.12 kl. 12 i kyrkan, 
Ismo Turunen, Pami Karvonen.
Sångstunden: to 12.12 kl. 10 i 
Capella, Gun Venäläinen 040 533 
6946, Ros-Mari Andberg.
Bönegruppen: to 12.12 kl. 18 i Ca-
pella, Gun Venäläinen.
Basaren 23.11 inbringade 713,75€ 
Peeteli församlings arbete bland 
gatubarn i Tallinn tillgodo. Varmt 
tack!

 ¶ SNAPPERTUNA
to 5.12 kl 18-21: Ungdomskväll i 
Langansböle
to 5.12 kl 19: övar kören i präst-
gården
fre 6.12 kl 12: Högmässa med 
kransnedläggning. Tom Bergman 
och Pia Nygård
sö 8.12 kl 18: adventsgudstjänst i 
Box Bygdestuga. Markus Weck-
ström och Svante Forsman
to 12.12 kl 13.30: Dagträff i präst-
gården. Risgrynsgröt m.m. Vi får 
besök av skolans lucia. Välkomna!

 ¶ TENALA
Självständighetsdagen, fr 6.12 kl. 
10: Gudstjänst. Staffan Söderlund/
Sofia Lindroos. Efteråt uppvakt-
ning vid hjältegraven och kyrk-
kaffe i församlingshemmet.
2 sö i advent, 8.12 kl. 10: Hög-
mässa, Staffan Söderlund/Sofia 
Lindroos.
To 12.12 kl. 18-20: Bönekväll i för-
samlingshemmet.

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
Fre 6.12. kl 11.00: Självständig-
hetsdagens tvåspråkiga guds-
tjänst i Virkby kyrka. Uppvaktning 
vid hjältegravarna efter guds-
tjänsten.
Vid behov av taxi till gudstjänst, 
mässa eller svenska kretsen: 
kontakta chauffören Marko Kytölä 
tel 040 546 5549 senast dagen 
innan. Taxin kostar 5,00€ tur och 
retur

REGION 2

ÅBOLANDS PROSTERI 

VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Fr 6.12. kl 11: Självständighetsdagens 
gudstjänst i kyrkan, firas tillsammans 
med finska församlingen, Kopperoinen, 
Backström, Satomaa. Före gudstjänsten 
uppvaktning vid hjältegravarna kl 10.30. 
– kl 12: Församlingens julbasar i försam-
lingshemmet.
Sö 8.12. kl 10: Gudstjänst i kyrkan, 
Backström, Ollila.
On 11.12. kl 18: Veckomässa i kyrkan, 
Backström, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Fr 6.12. kl 16: Självständighetsdagens 
gudstjänst i kyrkan, tvåspråkig, Gran-
ström, Taulio.
Sö 8.12. kl 11: Högmässa i kyrkan, Gran-
ström, Taulio.
Korpo kapellförsamling:
Fr 6.12. kl 11: Självständighetsdagens 
gudstjänst i kyrkan, Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Fr 6.12. kl 11: Självständighetsdagens 
högmässa i kyrkan samt kransned-
läggning vid hjältegravarna, Heikkilä, 

Att överleva 
sorgen
Susan Haraldson jobbar i An-
dreaskyrkan. I söndagens Him-
laliv berättar hon hur det var att 
under en kort tid förlora tre nära 
anhöriga och om den egna sor-
geprocessen.
Yle Fem sö 8.12 kl. 20.30, 
repris ti 10.12 kl. 16.55.

HIMLALIV

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
To 5.12 Anders Lindström, Ekenäs 
Lö 7.12 8.53 Familjeandakt. Gunborg 
Lindqvist, Esbo Må 9.12 Jutta Eklöf, 
Jakobstad (repris från 15.5.2013) Ti 
10.12 Camilla Klockars, Karleby (re-
pris från 21.12.2011) Ons 11.12 Hedvig 
Långbacka, Helsingfors To 12.12 Tee-
mu Sippo, Helsingfors.

Aftonandakt kl. 19.15
To 5.12 Bibelstudium över 1 Joh. med 
Stig-Olof Fernström Fre 6.12 Tua San-
dell, Helsingfors Lö 7.12 17.58 Ett ord 
inför helgen, Henrikskyrkan i Åbo. Sö 
8.12 Lars-Erik Björkstrand, Jakob-
stad Må 9.12 Stina Lindgård, Borgå Ti 
10.12 Caterina Stenius, Helsingfors (re-
pris) Ons 11.12 Eva Kleman, Helsingfors 
To 12.12 Bibelstudium över 1 Joh. med 
Stig-Olof Fernström.

Gudstjänst kl. 13.03 
Fre 6.12 Självständighetsdagens 
ekumeniska festgudstjänst. Predi-
kant: Samuel Salmi. Liturger: Tiina 
Silvo och Johan Terho.
Sö 8.12 Gospelmässa med Åbo 
svenska församling. Predikant: Mia 
Bäck. Liturg: Nalle Öhman. Kör: Mass 
Choir (korister från Åbolands svens-
ka kyrkosångskrets, Baltic Gospel 
Singers m.fl.)

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA



INSIDAN 17KYRKPRESSEN TORSDAG 4.12.2013 • NR 49/E
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Fr 6.12. kl 11: Självständighetsdagens 
gudstjänst i kyrkan samt uppvaktning 
vid hjältegravarna, Vuola.
Sö 8.12. kl: 13: Högmässa i Aftonro, 
Vuola.

ÅBO
to. 5.12: kl. 9.30–11 Familjecafé i Aurelia 
(2 vån.) 
kl. 19 Vesper i Skarpskyttekapellet, Öh-
man. Camerata Aboensis medverkar.
fre. 6.12: kl. 10.30 Gudstjänst i Au-
relia, Öhman, Forsman. Kören ÅSMA 
medverkar (dir. Martin Segerståle). 
Självständighetsdagens traditionella 
missionsbasar direkt efter gudstjänsten. 
Fotografiutställningen ”FÖRÄNDRING” 
avslutas.
lö. 7.12: kl. 12–13.30 Kyrkans barntimme 
(4 år - ) i Aurelia (2 vån.)
sö. 8.12: kl. 12 Högmässa i Domkyrkan, 
Mullo (pred), Öhman (lit), Forsman. Stu-
derande till kyrkliga yrken medverkar. 
Åbo Damkör (dir. Sören Hakola). Kyrk-
kaffe efter högmässan. 
kl. 13.30 Kontaktgruppen för studerande 
till kyrkliga yrken träffas i Aurelia (2 vån.) 
kl. 16 Mässa i S:t Karins kyrka, Wester-
gård, Forsman. Kyrkkaffe efter mässan.
ti. 10.12: kl. 18 Lovsång och förbön i 
Aurelia (1 vån.). Tage Kurtén ”Min själ 
får vila ut”
ons. 11.12: kl. 10-12 Familjecafé i Papin-
holma församlingshem. 
kl. 11 Förbönsgrupp i Aurelia (3 vån.) 
kl. 12 Frukostklubben på Svenska 
Klubben (Aurag. 1), Peter Nynäs ”Nya-
teismen” 
kl. 13-15 Café Orchidé i Aurelia (1 vån.) 
JULFEST 
kl. 17 Gudstjänstgrupp nr. 1, möte i 
Aurelia 
kl. 18 Veckomässa i Aurelia, Bäck.
to. 12.12: kl. 9.30–11 Familjecafé i Aurelia 
(2 vån.) 
kl. 11 Knattekyrka i Aurelia (1 vån.), Bäck, 
Danielsson.

ÅLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
6.12 Konsert med Hans Martin ”Sånger 
från hjärtat i juletid”: 
Hammarlands kyrka kl.19. Förköp biljet-
ter, Hugo Andersson, Mattssons i Godby 
pris 15€.
8.12 Andra söndagen i advent: 
Högmässa kl 12 i Hammarlands kyrka. 
Mårten Andersson, Carl Micael Dan.
10.12 Julavslutning Klapp & Klang: 
Julavslutning Klapp & Klang kl 10. 
Gröt, tomten kommer. En julklapp med-
tages á 5€.
12.12 Utdelning av församlingens jul-
blommor till alla över 80 år.

JOMALA
Fre 6.12 kl. 12: Julbasar för missionen i 
Olofsgården.
Sön 8.12 kl. 11: Luciagudstjänst Syrén. 
Gruppernas julfest efteråt.
Ons 4.12 kl.19: Konsert Magnificat för 
Matbanken.
Tors 12.12 kl. 10-16: Julpyssel. Kl. 18-19 
Klapp&klang i kyrkan.

MARIEHAMN
05.12 Torsdagslunch: kl. 12 på Margare-
tagården, pris 7€.
06.12 Gudstjänst: kl. 11 i S:t Görans, K 
Danielsson, A Laine, Anna Randelin – 
oboe.
Finskspråkig gudstjänst: kl. 14 i S:t Gö-
rans, Sirkka Liisa Enqvist, A Laine, Anna 
Randelin – oboe.
08.12 Ortodoxmässa: kl. 10 på Marga-
retagården
Högmässa kl. 11 i S:t Görans, A-L Har-
berg, L Nordlund, A Laine.
11.12 Morgonmässa: kl. 08.30 i S:t Gö-
rans, A-L Harberg, G Karlsson.
12.12 Ösellunch: kl. 12 på Margaretagår-
den. Lunchen är annorlunda, varorna är 
skänkta och  alla pengarna går till för-
samlingens vänort Ösel. Pris: minst 7€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.
www.mariehamn.evl.ax

SUND-VÅRDÖ
Söndag 8.12 kl. 11.00: Högmässa i Sunds 
kyrka. Juanita Fagerholm-Urch, Benita 
Muukkonen. Kati Juntunen, sång.
Kl. 14.00: Cafégudstjänst i Vårdö för-
samlingshem. Katarina Gäddnäs, Maria 
Sjölund. Efter gudstjänsten adventspys-
sel för hela familjen.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
To 5/12 18.00: övar Projektkören och 
19.00 Kyrkokören i Församlingshemmet.
Fre 6/12 11.00: Gudstjänst på självstän-
dighetsdagen i Kyrkan, Guy Kronqvist, 
Deseré Granholm. Efteråt uppvaktar 
Lions club Korsnäs och Korsnäs scoutkår 
vid de stupades grav.
Fre 6/12 kl. 12-14: Basar i Församlings-
hemmet. Kaffe och våfflor serveras.
Sö 8/12 11.00: Gudstjänst i Kyrkan, Cay-
Håkan Englund, Deseré Granholm.
Sö 8/12 18.00: Pappa Panovs jul, julspel 
i Molpe bykyrka. Medv. Trygve Erik-
son, Dina Wikstedt m.fl. Vi sjunger de 
vackraste julsångerna. Kaffeservering, 
lotteri m.m.
Må 9/12 17.00: Hanna-kerho i Försam-
lingshemmet.
On 11/12 12.00: Silvergruppens julfest 
med lucior, tomtar, pepparkaksgubbar 
och julgröt. Bilder från Lettland. Anmäl 
deltagande senast må 9/12 till Ebba, tel 
044-4101825.
On 11/12 19.00: Skriftskolan deltar i 
”Sånger i advent” i Harrström UF. Buss 
från Molpe, Andelsbanken, 18.00, Kors-
näs församlingshem 18.10, Korsbäck 
18.25, Bjurbäck 18.30, Taklax Heno-
backen 18.40, Smedbacken 18.45.
To 12/12 12.00: Träff för närståendevår-

dare och anhöriga i Församlingshem-
met.
To 12/12 18.00: övar Projektkören och 
19.00 Kyrkokören i Församlingshemmet.

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Uppvaktning: fr 6.12 kl 9.45 vid hjälte-
graven i Sideby
Gudstjänst: fr 6.12 kl 10 i Sideby, Saari-
nen, Nilsson
Gudstjänst: fr 6.12 kl 10 i Lappfjärd, Ek-
löf, Martikainen. Efteråt uppvaktning vid 
hjältegraven
Uppvaktning: fr 6.12 kl 11.30 vid hjälte-
graven invid Ulrica Eleonora kyrka
Tvåspråkig gudstjänst: fr 6.12.kl 12 i 
Kristinestad, Eklöf, Helander, Nilsson
Församlingsafton: lö 7.12 kl 19 i L.fjärds 
förs.hem, Eklöf, Gunilla Teir, Nilsson. 
Tema: frihet-självständighet. Servering, 
gröt, soppa, kaffe. Kl 21 nattvardsmässa
Gudstjänst: sö 8.12 kl 12 i Kristinestad, 
Eklöf, Nilsson
Julkonsert: sö 8.12 kl 19 i K.stad, Närpes 
skolmusikkår, Kristoffer Streng, Emma 
Backman
Bibelsamtal: sö 8.12 kl 18 i L.fjärds förs.
hem, J Martikainen
Adventsandakt: må 9.12 kl 9.30 för barn 
i K.stads kyrka, efteråt saft och kaffe i 
förs.hemmet
Pensionärernas julfest: ti 10.12 Obs 
veckodag kl 11.30 i K.stads förs.hem. 
Julgröt. Sång och musik av Maria 
Boumnich och Harry Kinos
Pensionärernas julfest: on 11.12 kl 12.30 i 
L.fjärds förs.hem, Eklöf. Julgröt
De vackraste julsångerna: on 11.12 kl 
18 i Henriksdals bystuga, Saarinen, 
Martikainen
Dagklubbarnas julfest: on 11.12 kl 18.30 i 
K.stads förs.hem
Adventsandakt: to 12.12 kl 9.30 för barn 
i L.fjärds kyrksal, efteråt saft och kaffe
Pensionärernas och syföreningarnas 
julfest: to 12.12 kl 11.30 i Sideby. Julgröt. 
Sång och musik av Maria Boumnich och 
Harry Kinos

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: Självständighetsdagen 6.12 kl 
10 Gudstjänst Lassus, Lindén, Närpes 
manskör dir. Johan Pått. Kransnedlägg-
ning vid frihetsmonumentet. Lö 7.12 kl 
19 Julkonsert. 2 sö i advent 8.12 kl 10 
Högmässa Jakobsson, Lindén. Sö 8.12 
kl 16 Musikinstitutet Legato bjuder på 
”Musik i juletid”. Ti 10.12 kl 18 Föräldra-
möte för vinterskriftskolan.
Församlingshemmet: on 4.12 kl 12 Pen-
sionärssamling med julgröt.
Luthergården: on 4.12 kl 19 Julauktion.
Norrnäs bönehus: to 5.12 kl 18 Advents-
fest o. auktion.
Ö.Yttermark bönehus: må 9.12 kl 19 
Julauktion.
Rangsby bykyrka: to 12.12 kl 19 Julauk-
tion.

PÖRTOM
Fre 6.12 kl. 11: Självständighetsdagens 
gudstjänst i kyrkan, Sundqvist Lidman, 
Odd Singers med dir P-H Jansson. Ef-
teråt uppvaktning vid hjältegravarna.
Fre 6.12 kl. 12:30: Traditionell julauktion i 
förs.hemmet. Arr KU Sykretsen. Serve-
ring. Mäklare L-E Björkstrand
Sö 8.12 kl. 10: Suomenkielinen juma-
lanpalvelus kirkossa. Kauneimmat jou-
lulaulut Sundqvist, Lidman.
Mån 9.12 kl. 18: Barnens julfest i kyrkan. 
Sundqvist, Lidman, Enlund, Kanto,  ju-
nior, minior, dagklubben, Sångfåglarna. 
Efteråt servering för alla i församlings-
hemmet.
Ons 11.12 kl. 9.30: Barnens julkyrka, ju-
levangeliet för barn under skolåldern.
Ons 11.12 Nattvard: 14.30 på Service-
centret, 15.15 på Pörtehemmet, Sund-
qvist, Lidman.
To 12.12 kl. 13: Pensionärsjulfest i försh. 
Gäst L-E Björkstrand. Julgröt, pensio-
närskören, pappa Panov, Lucia, Norr-
gård, Lidman, Sundqvist.

ÖVERMARK
Fr 6.12 kl. 10: Självständighetsdagens 
gudstjänst i kyrkan, Sandin, Wikstedt. 
Efteråt uppvaktning vid krigargravarna.
Lö 7.12 kl. 18: Barnens julfest i kyrkan, 
Sandin, Wikstedt, Enlund, Kanto, Lång-
kvist, dagklubben, minior och junior. 
Efteråt servering för alla i förs.hemmet.
Sö 8.12 kl. 10: Gudstjänst, Sandin, 
Wikstedt.
Må 9.12 kl. 9.30: Barnens julkyrka – 
julevangeliet i kyrkan, för barn under 
skolåldern.
On 11.12 kl. 13: Pensionärsjulfest i förs.
hemmet. Gäst: Leif Erikson. ”Vi sjunger 
hellre än bra”, Norrgård, Luciaprogram, 
Sandin, Wikstedt.

KORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
To kl 17: Skriftskola i församlingshem-
met.
Fr kl 14:Självständighetsdagens guds-
tjänst, Englund, Brunell. Kransnedlägg-
ning vid hjältegravarna. Kyrkkaffe och 
Missionssyföreningens auktion i för-
samlingshemmet.
Sö kl 14: Gudstjänst, Englund, Brunell.
On kl 18: Kyrkokören har samövning 
med Petalax kyrkokör och solist Göran 
Särs

KORSHOLM
Jubileumskonsert: to kl 19 i kyrkan med 
anledning av kyrkans 150-års jubileum, 
medv Kammarkören Psallite, Kyrkokö-
ren, Kör för alla, Körskolorna, Korsholms  
kammarorkester och bleckblåsensem-
ble, solist Wivan Nygård-Fagerudd, A-C 
Nordqvist-Källström, S Westerlund.
Självständighetsdagen: gudstjänst kl 
10 i kyrkan, Bergström-Solborg, Nord-
qvist-Källström.
Gudstjänst: 2 sö i advent kl 10 i kyrkan, 
Lindblom, Nordqvist-Källström, kyrk-
kaffe i kyrkan.

Högmässa: 2 sö i advent kl 12 i Smedsby 
förs.gård, Lindblom, Nordqvist-
Källström.
Musikskolans matiné ”Inför julen”: ons 
11.12. kl 18 i förs.hemmet.
Pensionärsjulfest: to 12.12. kl 12 i förs.
hemmet med omväxlande program.

KVEVLAX
Lågstadiernas skolgudstjänst: to kl 10 i 
kyrkan, Lundström, Andrén 
Tjejgruppen Surprise: sjunger julsånger 
to 5.12 kl 16 och kl 17 i Rewell-center. 
Välkomna!
Självständighetsdagsgudstjänst: fr kl 
18, Östman, Andrén, pensionärskören, 
Stråkdraget, dir. Svante Nylund, Mis-
sionskyrkans kör, dir. Yngve Svarvar.
Adventskaffe med smörgås: sö kl 10.30 
i Kuni bönehus. Julfest för alla barn i 
söndagsskolan, junior och klubbis. Lu-
ciaprogram! Hela familjen välkomna!
Människa kom fram mässa: sö kl 18. 
Lundström, Andrén, Kim Nygård, piano.
Bön för bygden: må kl 19 i Krubban.
Pensionärernas julfest: on Skinksmör-
gås och julgröt serveras från kl 12.45, 
samling kl 13.30 med Lucia-program, 
Lundström, Andrén, Pensionärskören, 
Byastämman, ledare Kurt Gref.
Skriftskola: on kl 18 - i fh och ds  
Stråkdraget: övar on kl 18 i kyrkan

MALAX
Julkör: för alla sångintresserade, övar 
to 5.12 och 12.12 kl 18 i KH, inför första 
advent och De vackraste julsångerna. 
Servering.
Tvåspråkig gudstjänst: fre 6.12 kl 10 i 
kyrkan. Malax Hornseptett, dir. Runo 
Östvall. Uppvaktning vid krigargravarna. 
Kyrktaxi, som beställs dagen före. Torn-
berg, Brunell.
Gudstjänst: sö 8.12 kl 10 i kyrkan. Torn-
berg, Brunell.
Sångarna: övar on 11.12 kl 12.15 i KH.
Församlingens julfest: on 11.12 kl 13 i KH. 
Julgröt, program, Sångarna.
Julkör: för alla sångintresserade, övar to 
12.12 kl 18 i KH, inför första advent och 
De vackraste julsångerna. Servering.

PETALAX
Högstadiets Adventsgudstjänst: to 5 
12 kl 10
Gudstjänst: Självständighetsdagen 6 12 
kl 17 Björklund, Brunell, kransnedlägg-
ning vid de stupades gravar tillsammans 
med Lions Clubb, efteråt servering och 
Syföreningens AUKTION, lotteri.
Gudstjänst: II Advent sö 8 12 kl 11 Björk-
lund, Brunell
Samling för pensionärer och dagle-
diga: fr 13 12 kl 12.30 Gäster: Jessica 
Bergström-Solborg och Svante Sjöholm. 
Björklund, Brunell, Kontakten, serve-
ring, taxi

REPLOT
Självständighetsdagen, ljuständning: 
för de stupade på Björkö begravnings-
plats kl. 9 och 9.45 vid Replot kyrka. 
Gudstjänst i Replot kyrka kl. 10. Glenn 
Kaski , Johan Sten. Missionskommittén 
ordnar med lunch i församlingshemmet 
kl. 11-14. Kyrktaxi från alla byar till Replot 
kyrka och lunchen efter gudstjänsten 
i försh.
Gudstjänst: i Replot sö kl. 10 och hög-
mässa i Björkö kl. 12.30. Henrik Östman, 
Johan Sten.
Missionsauktion: i Björkögården ti 10.12. 
kl. 19. Andakt. Kaski.
Mathörna: i Björkögården ons 11.12 kl. 
13. Anmäl för maten senast må 9.12. till 
Barbro Lähdesmäki eller Jarl Nystrand. 
Mat 8 €/pers.

SOLF
Gudstjänst: självständighetsdagen kl. 
18, Ann-Mari Audas-Willman, Anders 
Kronlund Högmässa: sö kl. 10, Ann-
Mari Audas-Willman, Anders Kronlund, 
predikan av Christoffer Skuthälla, 
ungdomar.

VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Självständighetsdagen: tvåspråkig 
gudstjänst kl. 10, Tor-Erik Store, Jouko 
Saraste, Lottakuoro, dir. Katariina Järvi-
nen, Mikael Heikius, orgel.
Högmässa: sö kl. 13, Tia-Maria Nord, Siv 
Jern, Mikael Heikius.
Julkonsert: lö 7.12 kl. 18. Camilla Nylund, 
sopran, Kronoby manskör, dir. Sven-
Olof Ray, Janne Hänninen, andakt. Bil-
jetter 20€ säljs vid dörren.
De vackraste julsångerna för funktions-
hindrade: ons 11.12 kl. 10, Dan Anders-
son, Siv Jern.
Julkonsert: ons 11.12 kl. 18. Mika Nisula, 
tenor, Monica Heikius, sopran, Kalevi 
Kiviniemi, orgel. Inträde 20€.
Morgonbön: to kl. 9, Siv Jern, Dan An-
dersson.
Musikskolans julfest: to 12.12 kl 18. Mu-
sikskolans elever o lärare, Dan Anders-
son. Servering. Fritt inträde.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm. David Oliver, 
Heidi Orori.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Gudstjänst: sö kl. 10, Tia-Maria Nord, 
Mikael Heikius.
ROPARNÄS KYRKA
Högmässa: sö kl. 12, Bengt Djupsjö-
backa. Arr. Slef

VÖRÅ
Vörå
Idag 5.12 kl 14: Auktion i Koskeby böne-
hus till förmån för bönehuset. Andakt T 
Klemets. Gåvor mottas tacksamt.
Fr 6.12 kl. 10: Självständighetsdagens 
gudstjänst i Vörå kyrka; TK, YS. Upp-
vaktning vid hjältegravarna.
8.12 kl. 17: Cafégudstjänst i fh. Julfest för 
dagklubbs- och söndagsskolbarnen. T 
Klemets, Martin Klemets.
Sö 8.12 kl. 10: Högmässa i Vörå kyrka. 
Sundstén, Yngve Svarvar.
Julfest: i Tålamods skola.
Oravais

Fr 6.12 kl. 10: Självständighetsdagens 
gudstjänst i kapellet. I Klemets, Streng. 
Uppvaktning vid hjältegravarna.
Sö 8.12 kl. 12: Högmässa i Oravais kyrka. 
Sundstén, Yngve Svarvar.
To 12.12 kl. 14. Vi över 60:s julfest i 
Fh.. Markén, I Klemets, Streng, Hjördis 
Förars, Sorenza Stenman m.fl. Taxi från 
Österby, Målarsv.–Gullbackv. kl. 12.55, 
Stubbrösl kl. 13.05, Eljasus kl.13.10, Sei-
plax kl. 13.20, Tallåsen kl. 13.30, Kyrkbyn 
kl. 13.35, Karvat kl.13.45. Ni som behöver 
skjuts från Keskis-Brännars-Komossa-
Kimo ring Marita tel. 044-3505960.
Maxmo
Fr 6.12 kl. 11: Självständighetsdagens 
gudstjänst i Maxmo kyrka. Granlund, 
Bäck. Sång av Maximus-kören, dir. 
Peter Sjöblom. Efteråt uppvaktning vid 
hjältegraven.
Fr 6.12. kl 12-14: Soppdag för missionen 
i Maxmo församlingshem. Vuxna 8 e, 
7-12 år 4 e. Vinster till lotteriet tas tack-
samt emot.
Lö 7.12 kl. 18: De Vackraste Julsångerna 
i kyrkan. Allsång, kyrkokören, Simon 
Granlund.
Sö 8.12 kl. 17.30: Kvällsmässa i kyrkan. 
Granlund, Bäck.
To 12.12 kl. 18:. Bibelkväll i Brudsund 
bykyrka. Granlund. Tema: Tessaloni-
kerbreven.

PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
To 5.12 kl.11.30: Skolgudstjänst i kyrkan, 
Portin, Johansson, Wikblad
-kl.18.30: Bibelsits i Ytteresse bönehus
Fr 6.12 kl.10.00: Gudstjänst och krans-
nedläggning, Granlund, Johansson, 
Samuel Forsblom-trumpet.
-kl.19: Stugokväll i Församlingsstugan, 
Wikblad
Lö 7.12 kl.18.30: Advenstfest-söndags-
skolans julfest i Ytteresse bönehus
Sö 8.12 kl.10: Högmässa, Granlund, 
Johansson
-kl.13: Söndagsskolans julfest i Punsar 
bönehus
To 12.12 kl.13.30: Nattvard i Esselunden, 
Portin, Johansson, Pensionärskören 
medverkar
-kl.14.15: Andakt i Essehemmet, Portin, 
Johansson. Pensionärskören medverkar
Lö 14.12 kl.9-13: Skriftskola för som-
margruppen i Henriksborg
Sö 15.12 kl.10: Gudstjänst, Portin, Gunell. 
Qunuskören medverkar
-kl.14: Advents-och julsånger i Signe-
gården
-kl.14: Sammankomst i Punsar bönehus

JAKOBSTAD
To 12: Öppet Hus för daglediga i FC. 
Lunch kl. 12. Pris: 9 €. Programstund kl. 
13. Tema: ”Det målade Ordet”, Helge 
Hedman.
Självständighetsdagen 10: Tvåspråkig 
gudstjänst i kyrkan, Marko Mitronen, 
Krokfors, Martin Klemets.
11-15: Självständighetsbasar i FC. Mat 
10 €, kaffe 3 €. Försäljning och lotteri. 
Andakt kl. 11, Björk.
11.15: Uppvaktning vid krigargravarna.
13: Staden Jakobstads tvåspråkiga 
självständighetsfest i FC. Hälsningsord 
stadsfullmäktigeordförande Carola 
Sundqvist, festtal Harald Finne, andakt 
Jockum Krokfors, Musikhuset, Jakob-
stads Sångarbröder. Kaffeservering kl. 
12. Arr.: Kulturbyrån i Jakobstad.
Sö 12: Gudstjänst med små och stora i 
kyrkan, Björk, Östman, Joykids, ungdo-
mar medverkar.
14: SLEF:s julfest i FC, Charles Isaksson, 
Nådens Vind, andakt Krokfors.
14: Söndagsskolans julfest i Skutnäs 
bönehus.
18: Fokus i FC. Lovsångs- & förböns-
kväll, Ralf Salo.
20: Sångstund i Pedersöre kyrka, man-
skören Adorate, dir. Nils-Oscar Frantz. 
Andakt Marko Sjöblom. Kollekt för mis-
sonsarbetet. Arr.: LFF.
Ti 13: Tisdagssamling på Station I, Åke 
Lillas.

KRONOBY
Gudstjänst: fr 6.12 10.00 Norrback, 
Ellfolk-Lasén, Veteransångarna, dir Eva-
Lott Björklund, Kronoby Hornkapell, dir. 
Mikael Fröjdö, scoutdubbning. Uppvakt-
ning vid hjältegravarna. Kyrkkaffe
Adventskonsert: fr 6.12 15.00 i kyrkan, 
Kronoby Manskör, solist Camilla Nylund, 
dir. Sven-Olof Ray, inträde 20 €
Bibelstudium: lö 7.12 19.00 vid Lyktan
Musikcafé Lyktan: lö 7.12 20.00-24.00
Högmässa: sö 8.12 10.00 Norrback
Scouternas julfest: ti 10.12 17.30-19.30 
i lilla salen
Dagklubbens julfest: on 11.12 19.00 i fh, 
Norrback
Kvinnogruppen: to 12.12 18.30 i lilla sa-
len, Mayvor Nyholm

LARSMO
Fre 6.12 kl. 10 Självständighetsdagens 
gudstjänst: Lassila, Victoria Enkvist. 
Kyrkvärd: Finnäs, Västerby. Efter guds-
tjänsten uppvaktning vid krigargravarna.
Lö 7.12 kl. 18 Nattvardsgång i kyrkan: 
Jouko Talonen, Lassila. Servering. Arr: 
Näs fridsförening.
Sö 8.12 kl. 10 Högmässa: Sjöblom, 
Victoria Enkvist. Kyrkkaffe. Kyrkvärd: 
Gädda, Gäddnäs.
- kl. 18 Holm söndagsskolas: julfest i 
församlingshemmet.

NEDERVETIL
Gudstjänst: självständighetsdagen 6.12 
kl 10.00, Store, Smedjebacka, Hornor-
kestern, scoutdubbning. Uppvaktning 
vid hjältegravarna.
Servering av köttsoppa från kl. 11 i fh. 
KU:s auktion kl.12, inledning P.Stenberg. 
Fackeltåg: 6.12 med start kl.18 från Sale
Högmässa: sö 8.12 10.00 Store, Smed-
jebacka, trumpet Stig Dahlvik, saxofon 
Stig-Göran Jansson
Pensionärernas julfest 10.12 kl.12 i fh
Konsert: on 11.12 19.00 Nice Noise, 

Nykarleby Manskör, dir. Tomas Enroth. 
Altarandakt

NYKARLEBY
NYKARLEBY
Självständighetsdagen kl 10: Gudstjänst 
med scoutdubbning, Sandvik, Edman, 
Ringwall, Nykarleby manskör. Uppvakt-
ning vid hjältegravarna.
Lö kl 18 Julkonsert: kyrkan, Nykarleby 
Damkör o Gamlakarleby Manskör, an-
dakt Sandvik
Sö kl 12 Julfest: Markbygården, Edman, 
Malmsten
-kl 13 Jubileumskonsert: kyrkan, Ny-
karleby kyrkokör 100 år, biskop Björks-
trand. Obs. tiden! 
Må kl 18 Kenyamissionens julfest: fh, 
Åke Lillas
Tilkkuryhmäs julförsäljning: fh, fr 6.12 kl 
10-18, lö 7.12 kl 10-16
MUNSALA
Självständighetsdagen kl 10: Guds-
tjänst, Forslund, J-E Nyholm, kransned-
läggn. på hjältegravarna.
- kl 11-13 Julbasar: fh. Festgröt, försälj-
ning o lotteri för diakoni o mission, pys-
sel för barnen. 
Sö kl 10 Högmässa: Holmberg, Lönn-
qvist.
JEPPO
Självständighetsdagen kl 12: Gudstjänst 
i kyrkan, kransnedläggning vid krigar-
gravarna, Holmberg, Lönnqvist.
-kl 13 Auktion: fh, Kenya-missionen o 
Efö. Holmberg, lotteri, försäljn. av böck-
er. Gåvor mottas med tacksamhet.
Sö kl 12 Gudstjänst: kyrkan, Holmberg, 
Lönnqvist. Efteråt Röda Korsets o för-
samlingens 
gröt- o julfest, sångprogram.
Må kl 19 Tvåspråkig samtalsgrupp: fh, 
stöd vid livskriser, Harry Holmberg o 
Marita Elenius. 
Ti kl 19 Bibelsits: fh.
Kring Krubban o Vinterblommor: finns 
nu att köpa från bokhuset i fh.
Se www.nykarlebyforsamling.fi: för 
mer och uppdaterad info!

PEDERSÖRE
Gudstjänster i kyrkan: 
- Fr 6.12 kl 10 Erikson, Sandstedt-Gran-
vik, D. Häggblom 
- Sö 8.12 kl 10 med nattvard, mel-
lanklockans 200-års jubileum, lit. 
Erikson, pred. Häggblom, Sandstedt-
Granvik, D. Häggblom, musik Anders 
och Max Portin, textläsare Lilian Levlin, 
dörrvärdar Bennäs 
- Sö 15.12 kl 10 lit. Häggblom, pred. Erik-
son, kören Tonfallet, Sandstedt-Granvik
Ungdomskvällar:  
- Fr 6.12 kl 20 Finlandtema i Bennäs 
kyrkhem 
- Fr 13.12 kl 20  ’Fader vår’ med Boris 
Salo i Purmo kyrkhem (Obs platsen!)
Julkonserter i kyrkan: 
- Lö 7.12 kl 19 med Samuel Ljungblahd 
& Ole Børud, Jacob Gospel, inträde, arr. 
Jeppis Hockey 
- Sö 15.12 kl 18 med Tonfallet, program-
blad, andakt Erikson
English Carol service: Sö 8.12 kl 15 i 
kyrkan
De vackraste julsångerna: Lö 14.12 kl 19 i 
kyrkan, församlingens körer och kanto-
rer, stadens lucia, andakt Häggblom
Adventsbön: Lö 7.12 kl 18 i Bennäs kyrk-
hem, servering
Julbasar: Lö 7.12 kl 19 i Lövö bönehus, 
inledande andakt Häggblom

Adventsandakt: Sö 8.12 kl 18 i Flynäng-
ens bönehus, Häggblom, Rune Östman
Sångstund: Sö 8.12 kl 20 för missionen i 
kyrkan, manskören Adorate, arr. Skut-
näs bönehusförening
Symöte: Må 9.12 kl 13 i Bennäs kyrkhem
Julfest med pensionärerna: On 11.12 kl 
12 Margareta Norrgård, Manskören & dir. 
N-O Frantz, Erikson, julmiddag 15 €
Forsby sångkör: On 11.12 kl 17 övar i 
bykyrkan
Andakt: Fr 13.12 kl 14 i Pedersheim, 
Häggblom, D. Häggblom
Julfester: 
- To 5.12 kl 19 med Sandsund dagklubb, 
Bulderbackagården  
- Lö 7.12 kl 13 med Lepplax förmiddag-
dagklubb och kl 16 med Lepplax efter-
middag-dagklubb, Lepplax bykyrka 
- Sö 8.12 kl 10.30 Söndagsskolan i Öst-
ensö skola 
- Sö 8.12 kl 13 Söndagsskolan i Sundby 
byahem för Karby och Sundby 
- Sö 8.12 kl 14 Söndagsskolan i Forsby 
bykyrka, bybor välkomna! 
- Sö 8.12 kl 18 Söndagsskolan i Sands-
und, Bulderbackagården 
- Sö 8.12 kl 18 Byns julfest i Katternö, 
Katternö bygård, häftisbarn, Erikson, 
Sandstedt-Granvik  
- Ti 10.12 kl 19 med Kållby förmiddags-
dagklubb, Flynbo daghem 
- On 11.12 kl 19 med Kållby eftermid-
dags-dagklubb i Flynbo daghem 
- Sö 15.12 kl 13 Lepplax söndagsskola i 
Lepplax samlingshus 
- Sö 15.12 kl 14 Söndagsskolan i Flyn-
ängens bönehus 
- Sö 15.12 kl 14 Söndagsskolan i Kållby 
bönehus 
- Sö 15.12 kl 14 Byns och söndagsskolan 
i Lövö bönehus, Erikson, D. Häggblom

PURMO
Andakt: i Purmohemmet to 5.12 kl 14
Julkaffe, öppet för alla: i Kyrkhemmet to 
5.12 kl 19. Johanna Sandberg och Lydia 
Edman berättar om resa till Birsk. Ta 
med julklapp a 5,-.
Självständighetsdagen 6.12: Högmässa 
kl 10 i kyrkan, Klingenberg, Granvik, 
kyrkokören. Uppvaktning vid de stupa-
des gravar. Efteråt församlingslunch i 
Kyrkhemmet. Föredrag av Tommy Olin 
”Det farliga året 1944”, sång av Purmo-
pojkarna.
MIs Julkonsert: i kyrkan lö 7.12 kl 19. Di-
rigent Mikael Björklund. Andakt.
Gudstjänst: sö 8.12 kl 13 i Kyrkhemmet, 
Nik Österlund, Nina Djupsjöbacka m.fl, 
barnprogram.
Julöppning: på Kyrktrappan kl 14
Drängstugan: är öppen kl 14-17. Kl 15 
Modevisning och julstallets öppning. 
Glögg och pepparkaka, lotterier.
Auktion: i Åvist ti 10.12 kl 19.30.

TERJÄRV
Självständighetsdagens Gudstjänst: fr 
6.12 kl 10, khden, kantorn, Terjärv Man-
skör. Uppvaktning vid hjältegravarna.
Högmässa: 2. sönd. i advent 8.12 kl 10, 
khden, A. Ahlskog.
Pensionärernas julfest: on 11.12 kl 13 
khden, kantorn, m.fl. 
Barnens julfest: on 11.12 kl 18 i förs.h. 
Alla välkomna!
Obs! Luciakröningen inhiberad: 13.12.
Ungdomssamling: fr 13.12 kl 20, förs.h.

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltningen, 
ekonomin och verksamheten för Evangelisk-lutherska kyrkan 
i Finland. Kyrkans hus finns i Helsingfors centrum. 

Vi söker en 

REGISTERDIREKTÖR
för ett fast arbetsavtalsförhållande vid Kyrkostyrelsens förvalt-
ningsavdelning. Registerdirektören ansvarar för att de uppgifter 
inom kyrkans gemensamma medlemsdatasystem som hör till 
Kyrkostyrelsens ansvar sköts på behörigt sätt och för att 
arbetsprocesserna och förfaringssätten är tydliga och utvecklas. 
Direktören ser till att medlemsdatasystemets teknik och 
funktioner utvecklas enligt församlingarnas, de kyrkliga samfällig-
heternas och kyrkans behov. Till uppgifterna hör att utveckla och 
stödja behandlingen av medlemsdata och användningen av dessa 
data i kyrkans och församlingarnas verksamhet. Registerdirektören 
har också chefsuppgifter.

Ansökan inklusive bilagor riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas i 
första hand via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen 
sakasti.fi/tyopaikat eller till Kyrkostyrelsens registratorskontor, PB 
185 (Lotsgatan 1 B), 00161 Helsingfors eller kyrkostyrelsen@evl.fi 
senast onsdagen den 18 december 2013 kl. 16.00.

Hela platsannonsen finns på adressen sakasti.fi/tyopaikat

LEDIGA TJÄNSTER

Juridisk byrå
HENRICSON & KIETZ

Kungsgatan 7, 10600 Ekenäs, 
tfn 0400 470 709 & 050 555 3616
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MARKNAD

ÖNSKAS HYRA
Två blivande ekonomer med
fastanställning söker efter sitt
första gemensamma hem i
centrala Helsingfors. Vi söker
efter två-tre rum. Första
inflyttningsdag 1.1.2014.
Kontakta
s081920@student.hanken.fi /
tel. 045 25 65 669.

Skötsam, rökfri juridik
studerande ung kvinna
önskar hyra en etta i centrala
Helsingfors (Hagnäs, Berghäll,
Sörnäs går också bra). Redo
att flytta genast. Kontakta
susanne.nybergh@helsinki.fi
eller 050-5616137.

Äldre lärare önskar hyra
bostad 3 d/vecka, kan dela
med någon, i Ekenäs.
Tel. 040-5434242

Stora Byvägen 27, 09 - 239 2882 • info@borg.fi

Sibbo Blomster- och Begravningstjänst
P. Borg & Co

Hedra minnet 
Begravnings-

tjänster
med tiotals år
av erfarenhet.

Blomster-
arrangemang, 

unika kistor, urnor.

Leveranser överallt i Finland

www.borg.fi

Inhemska kistor från

Var finns 
vännerna?

På Facebook, Twitter, YouTube  
och såklart på adressen www.sfv.fi.  

Du kan också ringa oss: 09–6844 570

Opolitiska Svenska folkskolans vänner har i  
130 år jobbat för bildning på svenska i Finland.
Stipendie- och bidragsansökningstid: februari

Bli medlem i SFV:s understödsförening!  
Årsavgift endast 10 euro. SFV tar emot donationer och  

testamenten och ger gratis sakkunnig hjälp.

Res Med Oss!
Våra populära dagskryssningar till Tallinn med buss fortsätter, 

nu med längre tid i Tallinn! 
Följande avgångar är 18.1, 22.2 och 22.3.                      

Priscilla – Queen of the desert musikalen på Göta Lejon 14-16.2.14                                                    
Musikalresa till Stockholm. Buss med start i Västnyland och Viking 

Lines båtresa inkl. middag och frukost på utresan och frukost på 
returen. Pris från 315,- / pers

Musikalresa till Stockholm 11-13.4.14
Flashdance ”What a feeling” på China Teatern. Viking Lines båtresa 

tur-retur, inkl. måltider. Buss från Västnyland med hela resan. 
Pris från 325,-/ pers.

Fotbollsresa till London 14-17.3.14                                                                                         
Centralt hotell, guidad rundtur i London, 3 middagar och 

fotbollsmatch Fullham-Newcastle.         
Pris 1135,- / person i dubbelrum. 

På kommande:
Amsterdam, Keukenhof med blomsterparad och 

Limmen m.m. 1-4.5.14
Dublin 2-6.6.14

KYRKSLÄTT Munkkullavägen 15
tel. 09-296 5000

vard. 8.30–17, lö stängd
rese@matkahaukka.com

KARIS Dalgatan 1
tel. 019-278 2800

vard. 9–17, lö stängd
karis@matkahaukka.comwww.matkahaukka.com

Byråavgift 10,-/bokning. Mera resor och program på våra 
hemsidor www.matkahaukka.com eller besök våra byråer!
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Och tolken sa: 
det har ni sagt

Jag tycker om att gå i mässan i Dakars 
församling i Senegal. Man vet aldrig 
vad som ska hända, även om mäss-
san följer handboken. Den inhem-
ska pastorn är en uttrycksfull pre-
dikant. Jag tänkte ibland att teatern 
gått miste om en stor dramaturg i ho-

nom. Han åskådliggjorde sin predikan - och fick 
tolken att agera, än som Sackaios, än som en be-
drövad Petrus. Tolken var inte förberedd för skå-
despelande – han var kallad att tolka predikan, 
då församlingen är tvåspråkig.

Fanns det nya i gudstjänsten kallades de fram 
för att presentera sig och församlingen välkom-
nade dem med applåder. De unga berättade att 
de skulle gifta sig – och församlingen jublade. 
Förbönsämnen fördes fram, utan att det någon-
sin blev pinsamt tyst. 

Vid nattvarden är det ordning på torpet – ingen 
går fram innan diakonen ger tillstånd, en bänk-
rad i gången. I Finland blir det tyst och högtid-
ligt, musiken stilla. I Dakar dundrar trummor-
na starkare och starkare, församlingen sjunger 
högljutt och då nattvardsfirandet är slut kan den 
afrikanske prästen dansa ett varv innan avslut-
ningsorden uttalas. Finländska präster håller sig 
mera stilla under hela liturgin. Då vi begav oss till 
kyrkan visste vi att det tar cirka tre timmar innan 
vi är hemma igen. Sällan kändes det långtråkigt. 
Någon enstaka gång blev predikan lång. Senega-
leserna skötte det suveränt. Då en lekman pre-
dikade för länge slutade tolken översätta. Predi-
kanten vände sig om för att se om tolken var med. 
Tolken svarade med entonig röst: ”Ni har redan 
sagt det.” Predikanten förstod och hittade amen.

Någon enstaka gång gick jag inte till kyrkan, då 
krafterna tröt. Mera säkert än ett amen i kyrkan 
var att prästen i så fall ringde på eftermiddagen 
för att höra hur jag mådde. Det var inget förhör, 
det var omsorg om församlingsmedlemmen som 
drev honom att ringa. Det kändes egentligen rik-
tigt bra då han ringde upp.

under ett halvt år har jag läst 
kyrkoannonser i Finland. Jag 
blir irriterad då man medde-
lar att man har ”en kort pre-
dikan, en kort andakt, mis-
sionär X ger kort informa-
tion” i sin annons. Varför en 
sådan signal? Kom till Guds 
hus, du behöver inte vara där länge. Varför ens 
komma om den som bjuder ursäktande på för-
hand meddelar att det tar bara en kort stund?

Jag längtar inte efter långa predikningar, det 
finns gånger då jag önskar någon vågade säga som 
tolken i Dakar: det där har ni redan sagt. Då jag 
kommer till kyrkan vill jag inte skynda mig ut så 
fort som möjligt. Jag önskar att kyrkan erbjuder 
lugn och ro i det här landet där alla har så bråt-
tom och alltid är på väg någonstans. Gärna får ni 
präster intressera er för hur vi lekmän mår. Jag 
förstår att ni inte kan ringa alla tusen medlem-
mar varje söndag, men ha omsorg om era för-
samlingsmedlemmar. Alla har inte en egen präst 
hemma med vilken man kan diskutera och ifrå-
gasätta predikan. Det bör man göra ibland, vare 
sig den är kort eller lång.

Ann-Katrin Store har varit missionär i Senegal. 

”Jag önskar att 
kyrkan erbjuder 
lugn och ro.”

INKAST ANN-KATRIN STORE

Ortodox eloge 
till svenskan
Metropoliten Ambrosius, 
biskop för Helsingfors stift 
i Finlands ortodoxa kyr-
ka, jämför i Ortodoxivies-
ti sin kyrka med finlands-
svenskarna. 

– Bägge kulturerna har 
berikat hela det finländ-

ska livet, skriver han.
Både de ortodoxa och 

finlandssvenskarna har 
en särställning som även 
gett andra minoriteter 
skydd. Också Kyrkpressen 
noteras för sin förståel-
se för det ortodoxa guds-
tjänstlivets skönhet och 
mystiska ”touche”.

PARALLELL MINORITET

Skicka insändaren till: 
Kyrkpressen/opinion
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors 
E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi 
Fax: (09) 278 4138. 

Insändare måste förses med skribentens 
namn samt för redaktionens bruk även 
adress och telefonnummer. Anonyma in-
lägg accepteras endast i undantagsfall. 

Standardlängden för de kortare insän-
darna är 1 200 tecken. Redaktionen för-
behåller sig rätten att förkorta insändar-
na. Insänd text returneras inte.

Radbytet är en längre insändartext med 
bildbyline som rymmer 2 000 tecken. Vill 
du skriva ett Radbyte bör du kontakta 
redaktionen på förhand.
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RADBYTET MARIA KÜCHEN

Tänk efter innan du kastar första stenen
Den som en-
bart läser i tid-
ningen om Sve-
riges nya ärke-
biskop, kan tro 
att Antje Jack-
elén knappt är 

kristen och Svenska Kyrkan 
på väg mot splittring. Men det 
stämmer inte.

Biskop Antje blir histo-
risk som den första kvinn-
liga ärkebiskopen i Sverige. 
Det stör förstås den röststar-
ka minoritet kvinnopräst-
motståndare som SvK ännu 
hyser. Hon har också histo-
riskt starkt stöd inom kyr-
kan. Islamfientliga i SvK är 
emot valet av Antje Jackelen 
på grund av hennes vilja till 
religionsdialog, men även de 
utgör en minoritet – lycklig-
tvis, eftersom religionsdia-
log är ett måste i ett samti-

da mångkulturellt samhälle.
Att tala i sämja med en 

muslim innebär inte att man 
blir muslim. Dialog får oss 
att tydligare se skillnaderna 
mellan kristen tro och an-
nan. I det etniskt turbulenta 
Landskrona, Lunds stift, har 
fruktbar dialog pågått mel-
lan kyrkans konfirmander 
och unga muslimer. Konfir-
manderna i Landskrona blev 
inte muslimer när de mötte 
jämnåriga med en annan re-
ligion. Tvärtom. De fick kla-
rare blick för det unika i kris-
ten tro. 

När Göran Skytte i KP här-
omveckan antydde att bi-
skop Antjes vilja till religi-
onsdialog devalverar tron i 
slapp anything goes-anda, 
gav han därmed en skev bild. 
Marcus Birro, en annan känd 
svensk medieprofil, har gått 

längre och påstått att Jack-
elén inte är kristen och har 
gett upp alla kristna värden. 
Till skillnad från Birro skul-
le jag inte hävda att en tros-
frände ”inte är kristen” för 
att hon ser saker annorlunda 
än jag. Den kristna traditio-
nen är rik och skiftande och 
rymmer olika synsätt. Att 
överlåta dömandet åt Kristus 
och försöka se medmännis-
kan med ödmjuk nyfiken-
het rimmar dock bättre med 
evangeliet än att självrättfär-
digt utstråla: ”Jag tror bätt-
re än du.” 

Birro, Skytte och jag själv 
har förmånen och ansvaret 
att få tala i många kyrkor om 
vår gudserfarenhet. I mot-
sats till de flesta får vi för-
kunna utan att behöva göra 
det pastorala eller diakona-
la dagliga jobbet. Vi ska va-

ra ödmjukt försiktiga med att 
döma dem som till skillnad 
från oss praktiserar sin tro 
genom konkret dagligt ar-
bete i kyrkans vardag – bi-
skopar och andra.

Vi har privilegiet att i ex-
ceptionell grad bli hörda i 
den kristna gemenskapen, 
och vi har inte i uppdrag att 
överordna oss eller splittra. 
Uppdraget är att inspirera, 
kärleksfullt sprida Ordet, 
lyssna och lära. Kyrkan är 
större än vi. Och Gud är stör-
re. En kristen som inte an-
ser att Gud är större må kasta 
första stenen på Antje Jack-
elén för att hennes valspråk 
som biskop i Lunds stift ”in-
te är kristet”, men tänk ef-
ter först.

Maria Küchen är författare 
och kulturjournalist.

God Jul
och

Ett Gott Reseår!

ARVSYND

Är vi så syndiga?
Särskilt i kyrkan talas det ofta 
om synd och hur vi alla syn-
dar i tankar, ord och gärning-
ar. Ulf Emeleus skriver i KP 
för ett par veckor sedan att 
”vi alla bär på så kallad arv-
synd vuxna såväl som ny-
födda barn. Efter Jesu död på 
korset är vi fortsättningsvis 
100 % syndiga men 0 % skyl-
diga!”. Så långt Ulf Emeleus. 
Förstå det den som kan!

En god vän sade en gång 
till mig: ”Varför talas det 
jämt om hur syndiga vi är. 
Jag sköter mitt arbete, min 
familj, mina gamla föräld-
rar och lever ett så kall-
lat hyggligt liv. Varför ska 
jag då gå omkring och kän-
na skuld och synd? Och att 
dessutom tvingas höra att 
mina små barn föds med 
så kallad arvsynd är mer 
än jag kan uthärda. Bor-
de inte dessa ”syndatyng-
der” tas bort från oss van-
liga små människor. Förr 
hölls människorna i tukt 
och lydnad med dylika ho-
telser, men den tiden bor-
de vara förbi. Vi har ju in-
te ens själva bett om att få 
komma till denna värl-
den!”

Så långt min goda vän, 
som inte alls är den enda 
som uttryckt ovanståen-
de tankar. Här skulle fin-
nas utrymme för någon in-

om kyrkans ramar (präst 
eller annan) att ge sakli-
ga, realistiska svar. Inte ska 
väl vi människor tvingas gå 
och känna oss syndiga he-
le tiden!

Ulf Emeleus avslutar sin 
artikel så här: ”Men Bi-
belns budskap måste Guds 
Ande öppna för oss. Med 
nog vårt skarpa men av 
arvsynden förblindade för-
stånd? När det gäller and-
liga frågor kommer vi inte 
långt.” Ack ja, det var ord 
och inga visor! Förstå det 
den som kan! Nej, låt oss 
människor leva glada och 
lyckliga den tid vi har på 
denna jord!

asta eriksson
Ekenäs

”Förr hölls män-
niskorna i tukt och 
lydnad med dylika 
hotelser, men den 
tiden borde vara 
förbi.”

metropoliten ambrosius. 
Foto: katariina koskivaara
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m
an bodde så långt ute på den österbottniska landsbygden att den enda gången hon hörde högsvenska talas var i kyrkan. Hon blev lurad 

på sina besparingar av en försäkringsbedragare. Då polisen frågade gum
m

an hur det var m
öjligt svarade hon: Bedragaren bröt på G

uds ord.
NÄSTA VECKA träffar vi en sjungande ungdomsledare vars 
julsånger klättrar upp på hitlistorna i Svenskfinland.

Smakfull Lunchbuffé
* Beställningsrestaurang
* Cateringservice
Närpesv.19, Närpes 040-357 5232

Stor strandtomt på Grötö i Nagu 
södra skärgård. Areal 3,26 ha. 
Tomten har vackra stränder med 
berg, klippor, stenstrand och små 
vikar på båda sidor av holmen, tills. 
ca 250 m strandlinje. Byggrätt RA1 
(200m2). Grötö har el och förbindel-
sebåtstrafik. 
Bp 158.000 €. Förf. Holmberg

Strandtomt på holmen Äskholm 
i Wattkast by, Korpo skärgård. 
Tomten är färdigt utbruten och har 
undantagslov för 60m2 fritidsstuga 
samt 10 m2 bastu och 10 m2 förråd. 
Byggrätt totalt på tomten135,6 m2. 
Strandlinje ca 100m mot sydost. 
Bp 75.000 €. Förfr. Holmberg

Rönnklasen 4, Björkhagen. 
4r+k+b= 104v m2 + garage. 
Hemtrevligt år 1974 byggt eg-hus på 
fridfullt läge i närheten av service och 
Björkhagens skola. Lummig 924 m2 
trädgårdstomt. Bp 149.000 €. 
Förfr. Holmberg

Pargas, Tennbyvägen 37-39 A 1. 
Ljus och öppen ändlokal i gott skick, 
3r+k+badr+b = 89,5 m2 + terrass 
och liten gårdsplan med kvällssol, 
uteförråd samt bil- och garageplats. 
Hög rumshöjd nere med renoverat 
kök och badr, rymlig bastu mm. 
Bp 145.000 € Förfr. Ekblad 

Tennbyv 24 Björkhagen. 
8r+k+b=250 m2. Ståtligt heltegelhus 
med anor på underbar 3301 m2 träd-
gårdstomt. Byggnaden har jordvärme, 
nytt vattentak och trevlig rumsdisposi-
tion. Bp 395.000 €. Förf. Holmberg

Trädgårdsgatan 10. 1954 byggt 
1 1/2 plans frontmannahus 3r+k+b 
ca 100 m2 +källarutrymmen på 
fridfullt bostadsområde när stranden 
och lågstadieskola. Byggnaden har 
renoverats på 2000 talet. Tomt 1200 
m2 med soligt söderläge. 
Bp 143.000 €. Förf. Holmberg

Pargas, Björkhagen, Ljungvägen 
2d. Mycket bra läge nära centrum 
och service! 5r, k, badr = ca 107 m2 
+ källarvån med bl.a. brasr,hvr,badr 
och b, totalt ca 185 m2. Elvärme, 
öppen spis.. K och badr/wc/b reno-
verade 2008-2010. Vacker 1.056 m2 
tomt med garage. Ej e-intyg. 
Bp 249.000 € Förfr. Ekblad

Strandtomt på Pensar i Nagu 
skärgård. Areal ca 7.000 m2 med ca 
100 m lång strandlinje i vacker lagun 
med barnvänlig sandstrand. Byggrätt 
RA1. El i närheten och möjlighet till 
bilväg fram. Byggrätt RA1. Till Pensar 
trafikerar dagligen förbindelsebåt 
från Granvik. 
Bp 98.000 €. Förf. Holmberg

Rabbe Holmberg 
Afm, pol.mag, 
offentligt köpvittne
tel. 040 5574024
rabbe.holmberg@op.fi

Peter Ekblad 
Afm, tradenom, 
offentligt köpvittne
tel. 040 581 1894
peter.ekblad@op.fi

Du som tänker sälja 
i skärgården. 

Hör av dig i god tid. 
Vi har lång erfarenhet och de rätta kontakterna 

i hela den väståboländska skärgården.
Visningarna till holmarna skötes 
effektivt med egen båt. 

Vacker 7.000 m2 strandtomt med 
ca. 120 m strandlinje på Kilholm, 
Sorpo, i Pargas södra skärgård. 
Fin byggplats för stuga och bastu 
på udde mot sydväst. Byggrätt RA1. 
Stranden har bra djup även för större 
båtar. Kort båtfärd till Pargas Port. 
Bp 102.000 €. Förf. Holmberg

Pargas, Airisto, Sandvikens-
strand 3. Ståtligt 2vån stockhus från 
2010 omf. 5r+k+wc+klädr+badr+b 
= 155 m2 + rymliga terasser. Natur-
enlig 3.315 m2 tomt, simstrand på 
gångavstånd. Kommunalteknik. 
Bp. 298.000 € Förfr. Ekblad

Pargas, Finby, Tuvängen 6. Cen-
tralt beläget eg-hus på omtyckt små-
husområde. 3r+k+badr+b = 95 m2 
+ varm källarvån med bra rumshöjd 
och aula,3hobbyr,wc mm. Tot. ca 180 
m2. Tomt 1.152 m2 med stor skyddad 
bakgård. Konditionsgranskat. 
Bp. 127.000 € Förfr. Ekblad

NÄRA HAVET VILL JAG BO...

Storlek          Försäljningspris        Skuldfritt pris
2r + kök + b = 56 m2 + b        109.768 €  230.200 €
2r + kök + b = 60 m2 + b        128.965 €  258.000 €
3r + kök + b = 86 m2 + bp        171.250 €  356.200 €
3r + kök + b = 91 m2 + b        195.597 €  391.300 €
3r + kök + b = 97 m2 + bp        208.994 €  417.600 €
3r + kök + b = 114,5 m2 + b       291.909 €      538.150 €

I centrum av Pargas. Byggnadet av Bostads Ab Väståbolands Malmstranden har börjat! Bolaget består av 
ett fyravånings höghus med sammanlagt 21 bostäder på en unik havsnära tomt invid gästhamnen i Pargas.
Byggnaden beräknas stå klar sommaren 2013. Förhandsintresset för bostäderna har varit stort. Ännu 
finns det lediga bostäder för den som vill bo centralt i en högklassig och modern bostad med underbar 
havsutsikt. Reservera nu!

För närmare uppgifter om bostäder samt reserveringar, kontakta 
Afm Rabbe Holmberg tel 040 5574024, rabbe.holmberg@op.fi.

Strandvägen 20, 21600 Pargas

Byggnadet av Bostads Ab Väståbolands Malmstranden har börjat!
Bolaget består av ett fyravånings höghus med sammanlagt 21 bostäder på en unik havsnära tomt
invid gästhamnen i centrum av Pargas.
Byggnaden beräknas stå klar sommaren 2013. Förhandsintresset för bostäderna har varit stort.
Ännu fi nns det lediga bostäder för den som vill bo centralt i en högklassig och modern bostad
med underbar havsutsikt. Reservera nu!

NÄRA HAVET VILL JAG BO......

Storlek Försäljningspris Skuldfritt pris
2 r+kök+b=56 m² 109.768 € 230.200 €
2 r+kök+b=60 m² 128.965 € 258.000 €
3 r+kök+b=91 m² 195.597 € 391.300 €
3 r+kök+b=114,5 m² 291.909 €  538.150 €

För närmare uppgifter om bostäder samt reserveringar,
kontakta Rabbe Holmberg tel 040 5574024.

Finansiering: RS/bank: Åbonejdens andelsbank
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Strandvägen 20, 21600 Pargas

Byggnadet av Bostads Ab Väståbolands Malmstranden har börjat!
Bolaget består av ett fyravånings höghus med sammanlagt 21 bostäder på en unik havsnära tomt
invid gästhamnen i centrum av Pargas.
Byggnaden beräknas stå klar sommaren 2013. Förhandsintresset för bostäderna har varit stort.
Ännu fi nns det lediga bostäder för den som vill bo centralt i en högklassig och modern bostad
med underbar havsutsikt. Reservera nu!

NÄRA HAVET VILL JAG BO......

Storlek Försäljningspris Skuldfritt pris
2 r+kök+b=56 m² 109.768 € 230.200 €
2 r+kök+b=60 m² 128.965 € 258.000 €
3 r+kök+b=91 m² 195.597 € 391.300 €
3 r+kök+b=114,5 m² 291.909 €  538.150 €

För närmare uppgifter om bostäder samt reserveringar,
kontakta Rabbe Holmberg tel 040 5574024.

Finansiering: RS/bank: Åbonejdens andelsbank
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Försäljning:
Åbolands OP Fastighetscentral

www.abolandsfastigheter.fi
www.turunmaankiinteistot.fi

Arkitekt: Schauman Arkitekter Ab
Huvudentreprenör: Consti Korjausurakointi Oy / Sydvästra Finland

Lediga bostäder:
Lokal Storlek  Våning Förs.pris Skuldfritt pris
B2 2 r+k+b = 56m²  + bp  1 145.017 €  230.200 €
A1 3 r+k+b = 86 m² + bp  1 225.383 €  356.200 €
A5 3 r+k+b = 97 m² + bt  2 270.050 €  417.600 €
B5 3 r+k+b = 97 m² + bt  2 270.050 €  417.600 €

Nyligen färdigställda Bostads 
Ab Väståbolands Malmstranden 
erbjuder modernt boende i en 
vacker småstadsmiljö i centrum av 
Pargas med gästhamnen, gågatan, 
restauranger och shopping alldeles 
invid. Ett utmärkt val för dig som 
uppskattar individuellt boende kom-
binerat med vacker arkitektur. 

Pargas, Norrby strandv. 16. 5r,k,b, 
ca 200 m2. Trivsamt sluttningshus på 
lugn plats med havsutsikt. Reoverade 
och snygga boutrymmen, rejäla förva-
ringsutrymmen, två bilgarage samt en 
stor balkong mot havsviken i väster. 
Tomt 1862 m2 med kommunlateknik. 
Bp 240.000 € Förfr. Holmberg

www.abolandsfastigheter.f i
www.turunmaankiinteistot.f i

Vacker strandtomt på Kuggö i 
Pargas södra skärgård. Areal ca 
6.000 m2 i sluttningstomt med ca. 
80 m strand mot nordväst. Kvällssol 
och fin utsikt över Kuggöfjärden. 
El samt bilväg till tomtgränsen. Till 
Kuggö trafikerar dagligen förbindel-
sebåt från Granvik. Byggrätt RA1 
(100m2+20m2+20m2). 
Bp 95.000 €. Förf. Holmberg

Nära havet vill jag bo...

PB 95
65101 VASA

Porto

       

Hardys Market
Beställ nu!

Ring / sms:a

044-0656470

eller via e-post

info@hardy.fi

eller via vår nätbutik

Namn_______________________________________________
Adress_______________________________________________
Postnummer/Ort_______________________Tel______________
Underskrift/Datum_____________________ ___/____ 2013

hardy.fi
Fraktavgift 5 €/order
Faktureringsavgift + 2€/order

Vår stora julkatalog med CD-skivor och DVD-lmer (24 sid) medföljer alla beställningar.

Öppna dagens lucka! I vår 
julkalender på adressen hardy.
NYTT ERBJUDANDE VARJE DAG!

Andliga
 Pärlor

San Marino & Linda
25 år

Våra mest älskade
psalmer

Våra mest älskade
andliga sånger

Torkel Selin
Önskesånger

Carola
Gospel Concert

Vörå spelmansklubb
Musik i 30 år med(3CD)

Hans Martin & Tommys
Högtidsstund

Carola
I denna natt blir världen ny

Vikingarna
Julens sånger

Julkonsert
Sånger för livet 10(2CD)

Elvis Presley
Elvis Christmas Album

Andliga sånger 
& psalmerCarola

Live at Dalhalla

ulens önskeklappar från hardy.

Enkelt att beställa med denna kupong! Kryssa för skivor du vill beställa:

Carola - Live at Dalhalla.....DVD 15 €
Andliga sånger & psalmer.....CD 13 €
Andliga Pärlor.....CD 9 €
Våra mest älskade andliga sånger.....CD 13 €
Våra mest älskade psalmer.....CD 13 €
Carola - Gospel Concert.....CD 9 €
Torkel Selin - Önskesånger.....CD 19 €
Vörå spelmansklubb - Musik i 30 år med.....3 CD 20 €
Julkonsert Sånger för livet .....2 CD 15 €
San Marino & Linda - 25 år.....CD 19 €
Vikingarna - Julens sånger.....CD 7 €
Hans Martin & Tommys - Högtidsstund.....CD 9 €
Elvis Presley - Elvis Christmas Album.....CD 9 €
Elisa’s - En gnistrande jul.....CD 19 €
Sonja Aldén - I andlighetens rum.....CD 19 €
Carola - I denna natt blir världen ny.....CD 9 €

San Marino & Linda
25 år

Sonja Aldén
I andlighetens rum

Elisa’s
En gnistrande jul

J

Övriga CD-skivor:
Hans Martin - Vägen hem
CD 19 €
Sånger för livet 7
CD 9 €
Lasse Stefanz - Trouble boys
CD 17 €
Tommys - Nånting
CD 17 €
Gitarrgodingar
CD 10 €
Heléne Nyberg - Julens stjärnor
CD 19 €
Sås & Kopp - Trampolin
CD 19 €

Med bl.a. 
Mia Marianne 

& Per Filip

Björn Schauman, Charles Plogman, 
Per-Erik Krooks, Clas Holm


