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”Å andra si-
dan ger det per-
sonliga besöket 
de intervjuande 
chansen att ny-
ansera sig.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Nu går tåget till 
(för?) Karleby

det dROg säkert ett ”hoppsan!” ge-
nom den finlandssvenska präst-
kåren när domkapitlet i förra 

veckan beslöt att sända en trio till Karleby för 
att intervjua de sökande till kyrkoherdetjänsten. 
Det är långt ifrån praxis. Dessutom är det ett tungt 
garde som drar norröver. Biskopen åker själv till-
sammans med domkapitlets notarie och den lek-
man som utsetts av stiftsfullmäktige i Borgå stift 
att sitta med på domkapitlets möten. I normal-
proceduren rangordnas kandidaterna på basis av 
sina papper enligt formell kompetens och lämp-
lighet och sedan är det församlingens sak att välja.

Trots att notarien Clas Abrahamsson konstate-
rar att andra stift har tillämpat intervjuer av det 
här slaget kvarstår faktum: så här grundligt, så 
här tungt har det aldrig intervjuats kyrkoherdea-
depter i Borgå stift förut – åtminstone inte i mo-
dern tid. Och argumentet för liknande intervju-
er på finska sidan ”för att man inte känner kan-
didaterna” är snarast det motsatta i det här fallet.

  
NäR domkapitlet styr kosan till Karleby sätts strå-
kastarljuset på en enskild församling, där frågan 
om vem som ska få eller inte få förrätta altartjänst 
beroende på kön har varit långt ifrån oproblema-
tisk. Att kvinnor har hoppat in som präster bara 
när församlingens egna präster hållit sig undan 
är egentligen ingen lösning. Det är att både säga 
”nej” och ”ni-får-som-ni-vill” utan att avvika 
från sitt eget rättesnöre.  

Stiftsledningen gör en klar principiell marke-
ring att det är dags för en förändring i Karleby 
svenska församling. Biskop Björn Vikström sä-
ger rentut att det handlar om att försäkra sig om 
att alla sorters präster ska ha rätt att arbeta i al-
la församlingar och om att trygga församlings-
bornas intressen. 

 Det är bra, och antagligen det enda domkapitlet 
kunde välja att göra. Men i det ingreppet tvingas 
– eller väljer - stiftsledningen också att göra in-
trång i församlingens integritet, något som i vår 
kyrka är en viktig grund. En enskild församling 
är nämligen inte en avdel-
ning i Kyrkan Ab. Försam-
lingens integritet och själv-
bestämmanderätt är stadfäst 
i den Schaumanska kyrko-
lagen från 1869. Att domka-
pitlet kommer in, dessutom 
rent fysiskt, på församling-
ens revir kan ses som ett in-
tramp på den integriteten. 
Det är något som kritikerna 
i sak måste ges rätt i och som 
tyvärr kan skapa martyrskap 
beroende på vad de intervju-
ade väljer att svara på samar-
betsfrågan. Då är det lätt och billigt att utse troj-
kan från domkapitlet till utomstående förtryck-
are. Å andra sidan ger det personliga besöket de 
intervjuade chansen att nyansera sig mer än en 
torr blankett gör. 

 Samtidigt sänder besöket en tankeställare till 
alla dem som är medlemmar i Karleby svenska 
församling i dag: De har år 2010 valt (eller låtit bli 
att välja) den kärna som nu leder församlingen.  
I höst är det val igen. Alla som är missnöjda har i 
så fall en gyllene möjlighet att påverka hur man 
ska gå vidare tillsammans –helst på lokalplan.

Inser 
vikten 
av vila
Daniel Djupsjöbacka tycker inte att 
han i sitt jobb inom kapitalförvaltning 
ställs inför etiska konflikter oftare än 
i andra branscher.

– Jag får ibland frågan om den etiska 
konflikten. Men det är inte en fråga jag 
själv speciellt brottats med. Etiska och 
moraliska utmaningar ställs man in-
för överallt, säger Daniel Djupsjöbacka.

Han är ansvarig för riskhanteringen 
och planeringen av företagsstrategin på 
kapitalförvaltningsföretaget Estlander 
& Partners i Vasa.  

– Jag övervakar våra portföljer, job-
bar med forskning och företagsstrate-
gin. Alla arbetsdagar är olika. 

Egentligen tycker han att frågan om 
etiken är ganska ointressant. Men det 
är inte moralen.

– Någon har sagt att etiken bestäms 
av dem som har de högsta idealen. Och 
så är det nog. Moralen är däremot mer 
praktisk: det handlar om vad man 
verkligen gör.

Att moralen skulle vara dålig inom 
affärsvärlden har han inte upplevt. 

–Arbetsmoralen är bra där mänskor 
jobbar tillsammans, hjälper och ställer 
upp för varandra. Problemet blir när 
etiken och moralen inte är i samklang. 
Här ser jag en utmaning för försam-
lingsgemenskaper. Etiken är ofta hög i 
församlingarna, medan moralen kan-
ske inte alltid är så mycket bättre än i 
andra sammanhang.

Blir du förvånad över att folk frågar 
dej om etiken?

– Jag blir sällan förvånad över vad 
folk frågar. Men ser man tillbaka till fi-
nanskraschen 2008 orsakades den av 
girighet. Men även ett församlingsråd 
kan bli en plats där man försöker dri-
va sina personliga intressen.

Gemenskap i frukostgrupp
För fyra år sedan tog Daniel Djupsjö-
backa initiativ till en grupp som sam-
las till bön- och ledarskapsfrukost en 
gång i månaden.

– Det är en rik gemenskap. Vi äter 
tillsammans och alla berättar lite om 
vad som är på gång, både inom arbets- 
och familjelivet. Vi avslutar med att be 
för varandra.

Vanligtvis samlas fyra till sju perso-
ner till frukostarna. De är människor 
från olika trosinriktningar som har oli-
ka arbetsgivare. Ibland bjuder de in en 
gäst. Och ibland träffas gruppen un-
der en hel dag.

– Jag upplever en stor välsignelse i 
gruppen. Det är värdefullt att få förbön 
och att få be för andra. Människorna i 
gruppen lyssnar och de har en förstå-
else för olika sakers betydelse i affärs-
livet. Man får komma som den man är.

Även om han inte aktivt tänker på 
saken är Djupsjöbacka övertygad om 
att Gud leder honom i livet.

– Jag upplever sällan Guds ledning 

konkret. Men oberoende av min inställ-
ning och kvaliteten på min tro är Gud 
närvarande hela tiden. Jag försöker lita 
på att det jag lagt fram till honom i bön 
sker enligt hans vilja.

Han tror att Gud leder genom famil-
jen, vännerna, mänskorna omkring 
honom och de intressen han har. 

- Det viktigaste i livet är ofta sådant 
man fått eller inte kunnat påverka sär-
skilt mycket. Till exempel den familj 
man är född i, barnen, hälsan och ta-
langerna. 

Han är övertygad om att Gud leder 
genom svårigheter.

– Ibland, när någon talar om Guds 
ledning får jag intrycket att de tänker 
att allt gott är av Gud och det onda har 
man själv eller djävulen ställt till med. 

Etiska och moraliska utmaningar finns överallt. Inom 
kapitalförvaltningen är utmaningarna inte större än på 
annat håll, anser riskanalytikern Daniel Djupsjöbcka.

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

PROFILEN: DANIEL DJUPSJÖBACKA 
”Etiken är ofta hög i församling-
arna, medan moralen kanske inte 
alltid är så mycket bättre än i andra 
sammanhang.”
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Peter Blumenthal sade upp sig
UppSägNiNg. Kyrkoher-
den i Saltvik, Peter Blu-
menthal, har sagt upp sig. 
Han lämnar sin tjänst den 
31 augusti. Fam till det är 
han tjänstledig.

Domkapititlet hade för-
berett sig på att diskute-
ra problemen i Saltvik för-
samling på sitt förra möte. 
Men de fick sätta bered-
ningen åt sidan.

– Blumenthals avskeds-

ansökan kom lite överras-
kande, säger notarie Clas 
Abrahamsson.

Därför var domkapit-
let heller inte förbered-
da på att lediganslå tjäns-
ten ännu. 

Prosten Sirkka-Lii-
sa Enqvist förordnades att 
sköta tjänsten till den 31 
januari.

Lättfattlig bok om tro klar
LättLäSt. Kyrkostyrelsen 
lanserar en ny bok om den 
kristna trons grunder som 
riktar sig till personer med 
läs- och skrivsvårighe-
ter, minnessjukdomar och 
kognitiva funktionshinder. 

Boken har fått nam-
net Tro och liv och är skri-
ven på lättläst svenska, en 
enklare form av svenska. 
Den kan lämpligtvis ock-
så läsas av personer som 

inte har svenska som mo-
dersmål.

Liv och tro följer sam-
ma ordning som kateke-
sen och kan därför använ-
das i till exempel i konfir-
mandundervisning och i 
samtalsgrupper. 

Boken kan beställas från 
Kyrkostyrelsen publika-
tionsförsäljning till ett pris 
av 10 euro.

Delegater vill ha köttfri dag på UK
UNgdOmeNS kyRkOdAgAR. I 
dag, torsdag, inleds kyrkans 
svenska ”ungdomsriks-
dag”. Ungdomens kyrkoda-
gar (UK) ordnas på Lärkkul-
la i Karis 23–26 januari och 
samlar 15-30-åringar från 
församlingar i hela Svensk-
finland.

Till årets upplaga av UK 
har det inkommit motioner 
om församlingsvalet och 
en köttfri dag på UK. För-

slag till beslut är att delta-
garna på UK 2014 ska akti-
vera sig i valförberedelser-
na i sin hemförsamling och 
att UK i framtiden ska ha en 
dag då all mat som serveras 
är köttfri.

Flera initiativ till diskus-
sion har också inkommit, 
bland annat om hur kyrkan 
kan bli grönare och hur vik-
tig musiken är i gudstjänst-
livet. 

Men jag tror att det kan finnas en led-
ning i svårigheterna också.  Jag tror inte 
vi har perspektiv att avgöra vad som är 
Guds ledning eller inte. Ibland ser man 
det kanske efteråt – men inte alltid. 

Stänger av på vilodagen
Vid årsskiftet började Djupsjöbacka ta 
ett nytt grepp på vilodagen. Han inspi-
rerades av Tomas Sjödins bok Det hän-
der när du vilar.

– Då man jobbar i veckorna behö-
ver man ofta sköta en del saker på 
lördagen. Men är man trött så skju-
ter man upp en del av dem till sönda-
gen. Då hamnar man in i en rytm där 
man har en arbetsvecka plus två da-
gar med halvvila.

Under sabbaten stänger judarna av 

dANieL djUpSjö-
bAckA har insett 
betydelsen av 
vilodagen.

DANIEL DJUPSJÖBACKA

RISKANSVARIG PÅ ESTLANDER & 
PARTNERS

LEDARE FÖR EN GRUPP SOM SAM-
LAS FÖR BÖN- OCH LEDARSKAPS-
FRUKOST I VASA

BLOGGAR OM VILODAGEN PÅ WWW.
VILODAGEN.TUMBLR.COM

GIFT MED CAROLINA, TRE BARN I 
ÅLDER, 9, 5 OCH 2 ÅR. 

allt från klockan 18 på fredagen till 
klockan 18 på lördagen.

– Då vilar man verkligen och kan 
umgås med familj och vänner. När man 
gjort allt man behöver göra på lörda-
gen kan man vila på ett annat sätt på 
söndagen.

Familjen Djupsjöbacka försöker nu 
leva ett annorlunda liv på söndagen.  
Men de har inte listat saker de inte får 
göra.

– Upplever jag att det är jobbigt att 
gå och plocka upp saker hemma så gör 
jag det inte på vilodagen. Men är det ro-
ligt kan jag göra det. Det är subjektivt. 

– Jag tycker det gett mig mera tid till 
eftertanke och bibelord.

På vilodagen stänger han också av 
internet. 

– Det är så lätt att man googlar en 
sak så fort man får en impuls. Samti-
digt kollar man Facebook, fastnar för 
något och så har det plötsligt gått två 
timmar. 

Hur det går följer han upp med en 
blogg. Ambitionen är att publicera ett 
nytt inlägg på bloggen varje vecka i år. 

– Jag har länge tänkt på att börja 
blogga. Men jag har så varierande in-
tressen – löpning, teologi, ekonomi.  
Och jag tycker om att filosofera, så 
bloggen hade blivit ganska spretig. I en  
vilodagsblogg kan jag ta upp vad som 
helst, men ändå ha ett fokus. Samti-
digt kan jag begränsa den genom att 
ha en bestämd frekvens och ett klart 
slut på projektet.
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Pris till Ulla-
Lena Lundberg
Kyrkans kulturpris för år 
2013 har tilldelats förfat-
taren Ulla-Lena Lundberg 
för hennes roman Is. Priset 
överräcktes av ärkebiskop 
Kari Mäkinen tisdagen den 
21 januari.

I prismotiveringen sägs 

att Lundberg genom sin 
delvis självbiografiska ro-
man i breda kretsar har 
väckt ovanligt myck-
et uppmärksamhet på ett 

positivt sätt. Läsare med 
väldigt olika bakgrund har 
genom boken kommit i 
närkontakt med det krist-
na budskapet och det på 
ett sätt som inte väck-
er anstöt. 

Priskommittén hop-
pas att Lundbergs roman 
kan inspirera till en givande 
kristen kulturdiskussion. 

Berättelsen i roma-
nen utspelar sig under 
1940-talet i en skärgårds-
kommun och handlar om 
relationen mellan försam-
lingen och prästen. 

Priskommittén anser 
att prästen i romanen ing-
er förtroende och ger en 
klar bild av kyrkans grund-
läggande uppgift. Hur ska 

vi i dag i våra församlingar 
åstadkomma samma sak 
och en fungerande dialog? 
frågar sig priskommittén.

Ordförande för kom-
mittén är professor Heik-
ki Hanka. Medlemmar är 
FD Maria Antas, författaren 
Anna-Mari Kaskinen och 
kyrkoherde Eija Nivala.

 ¶ tomas von martens

KYRKANS KULTURPRIS 2013

Domkapitlet vill ge arbetsro

”Om beteen-
det ändrar är ju 
allt väl men om 
det inte ändrar 
måste vi över-
väga mera dras-
tiska åtgärder. ”
Björn Vikström

Det kommande kyrkoherdevalet i Jo-
hannes församling kan bli historiskt 
eftersom församlingsrådet nu för för-
sta gången får välja kyrkoherde. Det 
möjliggörs av en lagändring som träd-
de i kraft vid årsskiftet.

Församlingsrådet ville vid sitt mö-
te den 14 januari att varken kyrkoher-
detjänsten efter Stefan Djupsjöbacka 
eller kaplanstjänsten efter Tomas Ray 
ska lediganslås innan problemen i för-
samlingen har lösts. 

Samtidigt anhöll rådet om att få ord-
na indirekta val, något som domkapit-
let biföll. Det betyder att rådet väljer 
kyrkoherde i stället för att det ordnas 
allmänna val i församlingen. 

JOHANNES. Kaplanen varnas och kyrko-
herdetjänsten i Johannes lediganslås att 
sökas senast den 17 februari. Det beslöt 
domkapitlet senaste vecka då de be-
handlade situationen i församlingen.

TEXT: JOHAN SANDBERG

efter ska han ges möjlighet att dra si-
na egna slutsatser. Nu gäller det att se 
om åtgärderna är tillräckliga. Om be-
teendet ändrar är ju allt väl men om 
det inte ändrar måste vi överväga me-
ra drastiska åtgärder. 

–Att det gått så kort tid sedan jag 
varnade dem senaste höst är också av-
görande i sammanhanget. Det har in-
te funnits tillräckligt med tid att rätta 
sig efter varningarna.

Tillfredställer inte alla
Nu vill domkapitlet ge församlingen 
arbetsro. 

– Vi anser nu saken utredd och ser 
att det finns förutsättningar för försam-
lingen att gå vidare. Därför lediganslog 
vi både kyrkoherde- och kaplanstjäns-
ten, säger Vikström.

Det här tillfredsställer inte alla i för-
samlingsrådet.

– Personligen anser jag att proble-
met är utrett men inte löst, säger Lars 
Lundsten, medlem i församlingsrådet.

Problemen i församlingen började 
redan före 2001 då den första anmä-
lan gjordes till samfällighetens arbe-
tarskydd. 

Konflikterna aktualiserades på nytt i 
november då kyrkoherde Stefan Djup-
sjöbacka meddelade att han går i pen-
sion i maj delvis på grund av det in-
flammerade klimatet bland de anställ-
da i församlingen. 

”Skräckvälde, hotfull stämning, obe-
hagliga bråk”, var ord som en försam-
lingsanställd använde för att beskriva 
stämningen bland medarbetarna i KP 
47/2013. Åtminstone fem personer har  
sagt upp sig eller tagit tjänstledigt un-
der det senaste året.

Biskopen deltog den 9 december i 
församlingsrådets möte där rådet gav 
biskopen sin bild på den rådande situa-
tionen i församlingen. I protokollet från 
mötet finns antecknat att kaplan Fred 
Lindström genom ett e-postmeddelan-
de kvällen innan försökt påverka be-
slutsgången vid en eventuell omröst-
ning i rådet. Enligt protokollet har bi-
skopen fört diskussioner med anställ-
da och tidigare anställda för att skapa 
sig en objektiv bild av de problem som 
också dryftats i media. 

Kyrkpressen har inte lyckats nå för-
samlingsrådets viceordförande Karl 
Gustav Storgårds för en kommentar.

Den nästa kyrkoherden i Johannes 
kan därmed bli den första i Finland 
som väljs av ett församlingsråd.

Under det gångna året har biskop 
Björn Vikström gjort två utredning-
ar över det inflammerade arbetskli-
matet bland de anställda i Johannes 
församling. I höst resulterade utred-
ningen i att biskopen varnade kaplan 
Fred Lindström  och församlingspas-
tor Mikael Busck-Nielsen. Efter den 
senaste utredningen varnade domka-
pitlet på nytt Lindstöm medan allva-
ret i den varning Busck-Nielsen tidi-
gare fått inskärptes.

– Domkapitlet varnade Lindström 
för att han inte uppträtt sakligt i för-
hållande till sin förman och sina ar-
betskamrater, säger Clas Abrahams-
son, notarie på domkapitlet. Varning-
en är inte ett straff utan en arbetsled-
ningsåtgärd och den kommer inte att 
synas någonstans. Det betyder att li-
vet går vidare i Johannes.

Också biskop Björn Vikström talar 
om ett arbetsledningsredskap.

– Poängen är att vederbörande ska 
få en klar signal om att beteendet in-
te är accepterat, säger biskopen. Där-

i ULLA-LeNA LUNdbeRgS 
roman Is beskrivs relatio-
nen mellan en präst och 
hans församling . Foto: KP-
arKIv/ soFIa torvalds

åtmiNStONe fem personer har 
under det senaste året sagt 
upp sig eller tagit tjänstledigt 
från Johannes församling.  
Foto: KP-arKIv/mao lIndHolm
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Många 
konverterar till 
kristendom
Allt fler människor i Mellan-
östern konverterar från is-
lam till kristendom, skriver 
Sveriges Television.

Trots att situationen för 
konvertiter i Mellanöstern 

blivit svår efter arabvåren 
växer gruppen hela tiden, 
speciellt bland de unga.

Att konvertera från is-
lam är svårt, många utsätts 
för hot och trakasserier och 
tvingas därför hålla låg pro-
fil. De förlorar sina civila rät-
tigheter, mister sin arvsrätt 
och kan inte gifta sig i kyr-
kan. Konvertiters barn kan 

inte heller få ID-handlingar 
vilket leder till att de bland 
annat inte får gå i skola. 

Det är svårt att säga hur 
många konvertiter det finns 
i arabländerna, eftersom 
de traditionella kyrkosam-
funden inte vågar ta emot 
dem av rädsla för att ham-
na i konflikt med myndig-
heterna.

Hon leder de 
kristna 
I slutet på förra året val-
des Agnes Abuom enhäl-
ligt till ny ordförande för 
Kyrkornas världsråd, skri-
ver Dagen. Hon tar över 
efter Walter Altmann och 
förutom att vara den för-
sta kvinnan som leder or-

ganisationen är hon också 
den första afrikanen.

Abuom påpekar att sam-
arbetet med de kristna som 
inte är medlemmar i orga-
nisationen är viktigt, detta 
är bland annat katolikerna 
och pingstvännerna.

Abuom är född 1949 i 
Nandi Hills, Kenya, och bor 
nu i Nairobi.  

KYRKORNAS VÄRLDSRÅD ORDFÖRANDE ARABVÅREN EFTERDYNINGAR

Foto: Peter WIllIams/WWC

Bitte Lindman
Biskop 
Björn Vik-
ström ord-
nade en 
penning- 
insamling  
i samband 

med sin 50-årsdag 
den 17 juli ifjol. Vart har 
pengarna gått, under-
stödskoordinator Britt-
Helen Lindman på FMS?
– I enlighet med bisko-
pens önskemål har peng-
arna gått till teologisk ut-
bildning i Malawi. Kyr-
kan där dras med brist på 
personal.

Pengarna har förde-
lats mellan en evangelist-
kurs för lekmän, två se-
minarier för unga kvinnor 
och fyra teologistuderan-
de från Malawi som stu-
derar i Tanzania.

Hur mycket gav 
insamlingen?
– Den gav 13 300 euro. I 
fjol understödde Finska 
missionssällskapet  ut-
bildningarna i Malawi med 
totalt 24 000 euro. I slut-
summan ingår biskopens 
födelsedagsinsamling.

Evangelistkursen fick 
14 000 euro, seminari-
erna 2 800 euro och sti-
pendiaterna i Tanzania 
7 200 euro.

2013 togs en kollekt 
upp för arbetet i Mala-
wi. Av den kollekten finns 
ännu en del pengar kvar 
som kommer att använ-
das för arbetet i landet i 
år. Ibland kan en kollekt 
räcka i tre år.

Hur länge har FMS  
verkat i Malawi?
– Vi skrev avtal med kyr-
kan i Malawi 2009. I ja-
nuari i fjol kom våra för-
sta utsända missionärer, 
Riitta och Olavi Heino till 
landet.

Evangelistkursen vars 
andra del hålls i vår är 
Heinos första. I kursen 
deltar 14 malawiska och 
fem zambiska män. Strä-
van är att varje år ord-
na tremånaders grund- 
eller fortsättningskur-
ser för evangelister. Målet 
är att en del av dem som 
gått kurserna ska fortsät-
ta studera teologi i Tan-
zania eller Sydafrika då 
prästutbildning saknas i 
Malawi.

 ¶ JoHan sandberg

Sökande ska skriftligt 
intyga vilja att samarbeta
KYRKOHERDEVAL. Innan 
domkapitlet beslutar 
vilka som är behöriga 
för kyrkoherdetjänsten i 
Karleby ska de sökande 
intervjuas.

TEXT: CHRISTA  
MICKELSSON

De tre personer som sökt 
kyrkoherdetjänsten i Karle-
by, Jan Nygård, Per Stenberg 
och Tuisku Winter, kommer 
att intervjuas av domkapitlet. 
Det är av allt att döma för-
sta gången som domkapitlet i 
Borgå stift intervjuar sökan-
de till en kyrkoherdetjänst.

– Vi kommer att inkalla al-
la kandidater och en delfrå-
ga handlar om beredskap att 
samarbeta med alla präster 
oberoende av kön vid natt-
vardsfirande och högmässo-
firande, säger biskop Björn 
Vikström.

Kommer kandidaterna att 
avkrävas ett skriftligt löfte 
på att de kan samarbeta med 
alla präster?

- Ja, som en del av en in-
tervju där vi också kollar upp 
andra saker som  vision och 
ledarskap. Det är förståeligt 
att det blir mycket fokus 
vid samarbetsfrågan, men 
många andra saker kommer 
också upp och de kommer 
att vara minst lika viktiga, 
säger Vikström.

Han kan inte svara på hur 
formuleringen i ett sådant 
löfte skulle komma att lyda.

– Det är assessorn An-
ders Laxell, som också be-
reder frågan, som kommer 
att formulera det. 

Oro över ansvar
I nummer 1/2014 av Kyrk-
pressen uttryckte en av de 
sökande, Jan Nygård, sin oro 
över att man genom ett löfte 
avsäger sig det ansvar man 
fått som kyrkoherde i för-

samlingen. Han syftar på 
kyrkoherdens rätt att be-
sluta vem som får predika 
i församlingen. 

Björn Vikström säger att 
domkapitlet helt enkelt vill 
försäkra sig om att alla präs-
ter i våra kyrkor ska kunna 
vara det i alla församlingar.

– Förr fanns det ett så 
kallat predikotillstånd, ve-
nia. Numera är det avskaf-
fat och det är upp till kyrko-
herden att besluta vem som 
får predika i församlingen.

– Alla präster, oberoende 
av om de är män eller kvin-
nor, ska ha rätt att verka i 
alla  församlingar. För oss 
handlar det också om att 
försvara församlingsbornas 
intressen: det är inte ovan-
ligt att de önskar att någon 
utifrån ska komma och pre-
dika i församlingen. 

Hur vanligt är det då i Borgå 
stift att en kyrkoherde läg-
ger in sitt veto då det gäller 

en predikant?
  – De problemfall som 

kommer till min känne-
dom är ytterst få, det hand-
lar kanske om något enstaka 
fall. Jag har inget minne av 
att det skulle vara något pro-
blem. Också i Karleby för-
samling har det förrättats 
ett visst antal gudstjänster 
där en kvinnlig präst från en 
annan församling predikat. 
Det har då gjorts så att för-
samlingens präst inte med-
verkat. Hur det sker på an-
dra håll kan jag inte riktigt 
svara på, säger Vikström.

Förekommer på finskt håll
Enligt stiftsnotarien Clas Ab-
rahamsson är det inte ovan-
ligt att domkapitlen intervju-
ar de sökande.

– Där söker man tjänster 
över stiftsgränserna och kän-
ner inte alla som söker. Vi har 
diskuterat ifall också vi bor-
de börja göra intervjuer för att 
lära känna de sökande bättre.

Trojka intervjuar
De sökande till kyrkoher-
detjänsten kommer att in-
tervjuas av biskopen, nota-
rie Clas Abrahamsson och 
lekmannaombudet Barbro 
Berglund. Berglund vill inte 
kommentera ärendet.

– Det känns inte rätt med 
tanke på att jag kommer att 
vara med och besluta om ut-
gången i den här frågan, sä-
ger hon.

Den sjunde februari ska 
trion ha intervjuat de sö-
kande och det torde då stå 
klart vilka eller vilken av 
dem som är behörig att sö-
ka tjänsten som kyrkoherde 
i Karleby församling. 

Av de sökande säger en-
dast Per Stenberg klart i KP 
1/2014 att han samarbe-
tar med kvinnliga präster 
medan Jan Nygård och Tu-
isku Winter inte vill föregå 
domkapitlets beredning.

de tRe sökande till kyrkoherdetjänsten i Karleby kommer att intervjuas av en trojka från domkapitlet. Foto JoHan sandberg/arKIv
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Rättvisan vinner till slut

yRkeSmUSikeRN 
Och pianisten 
Hillel Tokazier vi-
sar upp Helsingin 
Sanomats artikel 
om justitie-
mordet på hans 
farbror Abraham 
Tokazier. Kjell 
Westös roman 
Hägring 38 hade 
en avgörande roll 
i sammanhanget. 
Foto: Jeremy 
bengts 

Jag har bett för 
det här, att de 
ska ske en rätt-
visa. Jag bad till 
Gud att de ska 
bli rätt och jag 
fick ett böne-
svar.
Hillel Tokazier

Det var den 21 juni 1938 på Helsingfors 
nyöppnade Olympiastadion som detta 
idrottsliga justitiemord ägde rum. Ab-
raham Tokazier, som representerade 
den judiska idrottsföreningen Makka-
bi, kom först i mål på 100-meterslop-
pet och hann redan utropas till segra-
re innan de slutliga resultaten offent-
liggjordes strax efteråt. Då hade täv-
lingens snabbaste man fällts ner till 
fjärde plats.

Fem dagar efter loppet lämnade 
Makkabi in en protest som aldrig be-
svarades, och under årens lopp har 
man flera gånger skickat in nya pro-
tester mot de felaktiga resultaten. Ut-
an framgång. Tokazier fick leva livet ut 
med fjärdeplaceringen och orättvisan.

Det var först den 18 september 2013 
som Finlands Idrottsförbund bad om för-
låtelse för det felaktiga domslutet, och 
några dagar senare, den 4 oktober, jus-
terades slutresultaten så att 100-meter-
svinnaren nu lystrar till namnet Abraham 
Tokazier. Då föll en stor börda från hans 
brorsson Hillel Tokaziers axlar.

- Jag blev väldigt glad. Det kändes 
jättevarmt i kroppen och hjärtat att få 
Idrottsförbundets rättelse av resultaten. 
Det tog lång tid men det var bra att det 
kom fram nu. Tiden var mogen, säger 
Hillel Tokazier när vi träffas i hans lä-
genhet i centrala Helsingfors.

Att Abraham Tokazier 75 år efter lop-
pet och 37 år efter sin död postumt ut-
nämndes till vinnare var till stor del för-
fattaren Kjell Westös förtjänst.

- Makkabi försökte rätta till det många 
gånger men det hände aldrig något. Det 
var först när Kjell Westös bok Hägring 38 
kom ut på hösten och fick mycket upp-
märksamhet som saker började fram-
skrida. Han intervjuades stort i Hufvud-
stadsbladet och Helsingin Sanomat och i 
recensionerna lyftes fallet fram och blev 
känt.

Hillel Tokazier berättar att han för-
ra vintern fick höra att Westö höll på 
att skriva en bok om 30-talet och be-
stämde sig för att kontakta författaren, 
som redan kände till fallet.

- Jag lånade honom min urklippsbok 
och så bakade han in en fiktiv berät-
telse om orättvisan i Hägring 38. I ju-
ni 2013 fick jag manuskriptet, men ef-
tersom boken skulle komma ut först i 
augusti, fick jag inte berätta åt någon 
om innehållet.

Nya resultatet firades stort
Den offentliga upprättelsen blev en så 
stor sak att Makkabi ställde till med fest. 
Över 120 gäster firade att detta, ett av 
Idrottsfinlands största justitiemord änt-
ligen hade ställts till rätta.

- Abrahams dotter Mirjam som bor 
i Sverige var också på plats. Hon kom 
med tårar i ögonen och omfamnade mig 
och tackade för vad jag gjort. Men det 
var många andra människor som ock-
så gjorde massor. Kjell är den man får 
tacka mest för det här. Han försvarar 
människan och dess rättigheter. Och 
många på Idrottsförbundet också, bland 

ANTISEMITISM. Hillel Tokazier lånade 
Kjell Westö sin urklippsbok där han do-
kumenterat händelserna kring hur hans 
farbror på rasistiska grunder blev av med 
segern i 100-metersloppet på Olym-
piastadion. Till slut fick släkten Tokazier 
upprättelse, mycket tack vare Westö.

TEXT: JESPER VON HERTZEN

sin upplevt förut, säger Hillel Tokazier.
Hillel berättar att hans kusin Mir-

jams söner under alla dessa år haft den 
ikoniska målbilden, som bevisar deras 
morfars seger, på väggen. Den orättvi-
sa och rasistiska behandlingen hade in-
te glömts bort under årens lopp.

- Finland var ju protyskt på den ti-
den. Man ville ha ett bra förhållande 
med Tyskland. Så hittade någon på att 
det fanns tyska gäster på stadion, även 
om det inte har bekräftats.

- Det var en fruktansvärd felbedöm-
ning och orättvisa som störde Abraham 
själv men också hela släkten i alla dessa 
år. Det var ju på grund av rasism och 
antisemitism som det skedde. 

- Jag har bett för det här, att det ska ske 
en rättvisa. Jag bad till Gud att det ska bli 
rätt och jag fick ett bönesvar. Rättvisan 
vinner till slut. Det finns ingenting som 
inte kommer fram i offentligheten i nå-
got skede. Det kan ta lång tid men all-
ting kommer fram till slut, säger Hillel 
Tokazier där han sitter med otaliga ur-
klipp och artiklar om sin farbrors ökän-
da 100-meterslopp framför sig.
Hurdan var då denne Abraham To-
kazier, förutom snabb på löpbanan?

- Abraham var mycket rättvis och 
barnkär. Jag tyckte alltid att det fanns 

en glimt i ögat på honom. Stolt för sin 
judendom som han var så tolererade 
han ingen antisemitism. Annars var 
han mycket tolerant.

Hillel Tokazier berättar en rolig anek-
dot om Abraham och tvillingbrodern 
Moses som utspelade sig i 1930-talets 
Israel. En dag gick den ena tvillingen till 
barberaren och bad om att bli rakad i an-
siktet. Så undrade han om han får en gra-
tis rakning om han nästa dag kommer 
med lika mycket skägg på hakan. Bar-
beraren ansåg väl att Abrahams skägg-
växt inte ändå kunde vara så kraftig och 
lovade att raka honom gratis följande dag 
om skägget vuxit tillbaka. Men vad den 
stackars barberaren inte visste var att 
hans spjuveraktige kund hade en tvil-
lingbror med exakt lika mycket skägg…

- De var glada gossar som gjorde en 
massa fanstyg omkring i stan. De var 
kända för sin vilda natur och om nå-
gon mobbade dem så fick de på käften.

Hur är det med antisemitismen i dag? 
Finns den?

- Personligen upplevde jag några små 
fall när jag var liten. Och nog finns det 
ännu också lite men inte i lika stor grad 
här i Finland, som i andra länder som 
till exempel Sverige.

andra ordförande Vesa Harmaakorpi 
som är en rakryggad man. Det var en 
stor seger för hela församlingen. Det 
var otroligt fin stämning och anda den 
kvällen. Finare stämning än jag någon-

AbRAhAm tOkAzieR, Toivo Häkkinen, 
Aarre Savolainen (ursprunglig vin-
nare), Torsten Avellan, kom alla in på 
samma tid: 11,00 sekunder.
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VÅGA FRÅGA

Försök kompromissa
Jag har varit svårt sjuk och nära att 
dö. När jag fyllde jämna år senast 
hade jag gärna velat fira stort, men 
det ville inte min man. Han tycker 
inte om jul, kalas eller fester och jag 
tror att det beror på att han är sjuk. 
Själv tycker jag att jag saknar ett 
socialt sammanhang eftersom jag 
växte upp på annan ort, omgiven 
av släkt och vänner. Hur kan jag 
ha ett socialt liv när min man inte 
orkar med det? 

Att hA ett socialt liv, borde vara möjligt, 
även om inte maken orkar med det. Det 
är självklart svårt att själv ställa till en 
fest,men det borde inte vara en omöj-

lighet. Kanske finns det vänner som kan ställa upp. Eller 
varför inte åka till barndomstrakterna och ställa till en fest 
med släktingarna där. Då får maken välja om han vill vara 
med eller inte.  Naturligtvis skulle det vara mycket trevli-
gare om han deltog, men ingen kan tvingas delta.

Du behöver ta en diskussion med din man om att du gär-
na skulle ha ett rikare socialt liv, medan han inte har ett li-
ka stort behov. Kanske ni kommer fram till någon kompro-
misslösning. Han får välja vad han vill fira. Vi säger att al-
ternativet att aldrig har fest, inte finns. Du vill ha fest någon 
gång. Nu får ni bestämma vad ni ska fira; blir det jul eller 
blir det födelsedag eller blir det midsommar, eller något 
annat alternativ. Men någon fest måste det bli. Väljer han 
ändå att inte delta, så får du så lov att ordna en egen bjud-
ning i alla fall. Du får, om du vill, förklara eller berätta att 
maken inte vill delta i fester, men att du ändå valt att an-
ordna detta tillfälle.

Det är kanske skäl att påpeka att du inte måste ordna en 
fest med tre rätters middag. Det går med mycket mindre. 
Det går att ordna en enkel bjudning. Eller varför inte ord-
na ett knytkalas med några goda vänner. Det viktigaste ska 
väl inte vara vad vi bakar eller kokar, utan att vi får umgås. 
Vem bryr sig om dammråttor och tidningshögar egentli-
gen?! För det borde ju vara gemenskapen och glädjen över 
att ha vänner som är det viktigaste. Det kan vara möjligt att 
få till det som på Strömsö, men det kostar och kräver otroligt 
mycket arbete av oss. Vi ska minnas att Ernst och Strömsö 
fixar till bjudningarna på arbetstid och att DET är deras ar-
bete. Samt att de har många medarbetare. 

Vidare så vet vi att livet inte enbart består av fester, när 
det handlar om ett socialt liv. Ett socialt liv handlar ock-
så om vänskap och umgänge. Din man är kanske inte in-
tresserad av att engagera sig i olika föreningar eller grup-
per, men det kan du göra. Det kan bli en värdefull oas för 
dig. Att hitta någon vän att umgås med utanför förenings-
engagemanget. Församlingar ordnar olika sammankoms-
ter till vilka det är möjligt att ansluta sig. Kanske kan du gå 
på någon kurs. Arbetarinstituten eller medborgarinstitut-
en ordnar mängder av kurser.

Du får försöka skapa dig ett socialt liv utan din man, kan-
ske tillsammans med andra i samma situation.

 ¶ marIa sUnd-
gren-lIllQvIst 
är kognitiv 
psykoterapeut 
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 TOMAS VON MARTENS

Byta fokus
Jag har två stycken små blå 
Moleskine-häften i storle-
ken A6. Det ena häftet är 

redan ganska 
tummat och 
sidorna hål-
ler på att fal-
la ut. Det an-
dra är inför-
skaffat sena-

re. Det tummade häftet har 
några år på nacken och i 
det har jag sporadiskt skri-
vit ned bibelställen som ta-
lar starkt till mig.

Det nyare häftet har jag 
bara hunnit börja på och där 
är ännu inte så mycket skri-
vet. Men i det nya häftet har 
det konstigt nog smugit sig 

in sig ett litet citat som inte 
är från Bibeln. Det är någ-
ra ord ur Dan Browns thriller 
Inferno. En av bokens hu-
vudpersoner berättar om 
ett råd hon fått av sin psy-
kiater: ”Själen behöver 
känslomässig näring till vil-
ket pris som helst – byt in-
tellektuellt fokus!”

Det här fick mig att stan-
na upp och var ett så tan-
keväckande påstående att 
jag måste skriva ned orden 
i mitt häfte ämnat för per-
sonliga favoriter i Bibeln.

Själens behov av käns-
lomässig näring är kanske 
något som styr också vad vi 
tänker och tror. Det primära 

är kanske själva det käns-
lomässiga behovet. Och så 
håller vi fast vid det som 
ger själen näring, kanske in-
te för att det är sant utan 
för att det fyller ett behov.

Därför kan det ibland va-
ra bra att helt försöka by-
ta fokus för att få distans till 
sig själv och de tankar och 

föreställningar som känns 
viktiga för just mig.

Min metod att byta käns-
lomässigt fokus är hitta en 
deckare eller thriller som är 
så spännande att den slukar 
mig helt. Det blir en sorts 
känslomässig näring som 
ger mig ett välbehövligt av-
stånd till mig själv.

Det första brödet
VÅRT DAGLIGA 
BRÖD. Det här brödet 
blir färdigt på bara 
två timmar och det 
oberoende av hur 
klumpig du än är. Ett 
perfekt recept för 
nybörjare. Smaken 
kan i början variera 
men småningom blir 
kvaliteten jämnare.

TEXT OCH FOTO:  
CHRIBBE AARNIO

Att själv baka sitt bröd har få 
ekonomisk-rationella orsa-
ker. Butikernas hyllor är ful-
la med bröd – mörka, ljusa, 
hårda och mjuka. Bröd kom-
mer i så gott som alla tänk-
bara former, och förpack-
ningarna lovar, om nu inte 
evigt liv, så i alla fall en hel del 
hälsofördelar. Prissättning-
en är inte förödande obero-
ende hur tunn plånbok man 
än går omkring med. Därför 
känns det lite töntigt ibland 
att inte köpa bröd.

I snart fem år har jag valt 
en påse vetemjöl och ett pa-
ket jäst i stället för en plast-
påse med en industriell 
skepnad i butiken. Bakan-

det har gått från ett sommar-
lovsprojekt till en vardaglig 
syssla. Jag har inte räknat 
timmar, men har lärt mig att 
gott bröd tar tid. De är nästan 
synonymer, tid och smak. Ju 
längre tid man ger bakandet 
desto bättre smak får brödet.

Det började enkelt. Re-
ceptet finns i någon form i 
alla versioner av bas-kok-
boken för hemmet. Jäst, vat-
ten, mjöl och salt blandas till 
en deg. Degen jäser till dubb-
la storleken på ungefär tret-
tio minuter och formas där-
efter till bröd. Medan ugnen 
når 250° jäser brödet en gång 
till, igen en halvtimme. In i 
ugnen med brödet och efter 
ytterligare en halvtimme är 
brödet färdigt. Hur klumpig 
man än är i början tar det in-
te mer än två timmar.

Smaken varierar. Första 
sommaren åt vi bröd som 
smakade allt på en skala från 
träbit till änglakör. Men sak-
ta började kvaliteten stabi-
liseras. Precis som en ten-
nisspelare kan träna på sin 
serve i åratal, kräver också 
bakning aktiv repetition för 
att man ska få den känslig-
het som krävs. Det här re-
ceptet kräver just inte mer 
än två timmar men med tid 
och tålamod kan det va-
ra dom bäst utnyttjade två 
timmarna varje dag.

DET FÖRSTA BRÖDET  

• 5 dl vatten 
• 25 gram jäst 
• 2 tsk salt 
• 12–13 dl vetemjöl

• Smula jästen i bunke. Mät 
upp fingervarmt vatten, 
37°C, och rör om tills jästen 
löst upp sig. Tillsätt ungefär 
10 dl mjöl börja knåda de-
gen. När degen klibbar fast 
i fingrarna tillsätter du lite 
mjöl åt gången (tills ca 12 dl 
är använt) och knådar degen 
i 10 minuter, så att degen är 
riktigt spänstig. Lägg i sal-
tet i slutet, så blir degen mer 
elastisk. Låt degen jäsa un-
der en duk en halv timme. 

• Slå upp degen på ett lätt 
mjölat arbetsbord. Forma 
brödet med lätt hand för att 
inte pressa ut alltför mycket 
av luften. Ju mer luft i de-
gen desto större blåsor in-
uti det färdiga brödet. Enk-
last formar man brödet 

Vårt dagliga bröd
är en serie recept och tips på hur man får till oli-
ka sorters läckert matbröd. Serien publiceras i vartan-
nat nummer av Kyrkpressen. Bianca Holmberg, Chrib-
be Aarnio, Gunnevi Winberg och Martin Nord turas om 
med att bjuda KP-läsarna på sina läckraste recept och 
bästa tips.

genom att lätt dra ut den 
till en fyrkant och sedan vi-
ka ihop från båda ändorna. 
Tryck med handens ytter-
sida på skarven så att den 
fastnar. Lägg brödet på en 
bakplåtsbeklädd plåt med 
skarven neråt och täck in 
med en mjölad duk. Ställ 
ugnen på 250°. 

• Efter en halvtimme bor-
de brödet ha jäst till unge-
fär dubbel storlek och är nu 
färdigt för gräddning. Gräd-
da i 10 minuter, öppna luck-
an och pensla brödet snabbt 
med vatten. Sänk tempe-
raturen till 200° och grädda 
i ytterligare 20 minuter, tills 
brödet har fin färg. Vill man 
försäkra sig om att brödet 
är genomgräddat kan man 
i slutet sätta in en stek-
termometer. När brödet är 
97°C inuti är det färdigt. 

• Lyft ut brödet och låt det 
svalna på ugnsgallret, täckt 
med duk.

bAkNiNg kRäveR aktiv 
repetition för att man ska få 
den känslighet som behövs, 
skriver Chribbe Aarnio. 
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Slappna av  
och lek!
TEXT: CHRISTA MICKELSSON

Katarina Westerlund är 21 år och stu-
derar visuell marknadsföring vid Prac-
ticum i Helsingfors. Sedan hon var 15 
år och var på sitt eget konfirmandlä-
ger har hon varit aktiv i församlingens 
ungdomsarbete. På sex år har hon va-
rit med på åtminstone tio konfirmand-
läger, först som hjälpledare, sedan as-
sistent och förra året som ungdomsle-
dare. Hon har ännu inte tröttnat, del-
vis tack vare lekarna.

– Det som är bäst med lekarna är att 
man inte behöver fundera så mycket på 
status och grupperingar. När vi leker får 
alla släppa loss och vara den de är. Åt-
minstone hoppas jag att alla kan kän-
na att det är så. Man får vara lite yngre 
och barnsligare. 

Leka kan man göra på alla möjli-
ga olika ungdomssamlingar, men på 
konfirmandlägren brukar lekarna ha 
en speciell plats.

– Vi hinner leka ganska mycket och 
ordnar ett lekpass varje dag. Det är fak-
tiskt en viktig del av skriban. Då får 
man vara tillsammans med alla de an-
dra konfirmanderna på lägret. Under 
lektionerna och i diskussionsgrupper-
na är ju konfirmanderna uppdelade. 
När vi leker är alla tillsammans och lär 
känna varandra. Dessutom är lekar-
na en bra kontrast till lektionerna. Det 
måste finnas en balans mellan det all-
varliga och det roliga.

Enkelt är bäst
På Höstdagarna i november var Kata-
rina Westerlund och hennes goda vän 
Stefanie Lindroos ledare för en lek-
verkstad där deltagarna fick pröva på 
och lära sig de roligaste skribalekar-
na. Då lekte sammanlagt 120 perso-
ner i två olika pass konfirmandlekar 
tillsammans. Som material använde de 
det kompendium där Stefanie Lindroos 
samlat de allra mest använda lekarna i 
Matteus församlings ungdomsarbete.

– Vi märkte att det skulle vara bra 
att ha lekarna nedskrivna på ett och 
samma ställe, så att till exempel yng-
re hjälpledare kan få idéer och plane-
ra lekar också om inte vi är på plats. 

Westerlund och Lindroos hör till de 
äldsta hjälpledarna i församlingen.

– Jag blev hjälpledare genast efter 
mitt konfirmandår. I vår församling 
ordnades då hjälpledarutbildning för 
både första och andra årets hjälpleda-
re. Och nu för tiden går till och med 

tredje årets hjälpledare en utbildning.
Hurdan är en bra lek?

– Den måste vara tillräckligt simpel. 
Det får inte vara för jobbigt för delta-
garna att fundera på regler och stres-
sa över dem. Oftast är det faktiskt de 
simplaste lekarna som fungerar bäst. 
Så är det förstås viktigt att lekledaren 
förklarar leken klart och tydligt. Det 
är viktigt att lekledaren förbereder sig 
genom att repetera leken för sig själv 
så att man kommer ihåg hur den verk-
ligen går till. Annars är risken stor att 
man står inför gruppen och har glömt 
bort själva poängen.

Att ta ställning till dynamiken i den 
grupp som ska leka är en annan vik-
tig uppgift för lekledaren.

– Det gäller att fundera på gruppstor-
leken, och om de som ska leka är för-
siktiga eller utåtriktade. När man hål-
ler ett lekpass är planeringen viktig.

Westerlunds favoritlek är ”Kapte-
nen befaller”. 

– Den är verkligen en ”all time favou-
rite” för mig och många andra. 

kAtARiNA WeS-
teRLUNd tycker 
att det bästa 
med lekar är att 
de som är med 
inte behöver ta 
sig själva på så 
stort allvar för en 
stund. 
Foto: CHrIsta 
mICKelsson

LEKFULLHET. Lekar av olika slag har en förlösande 
effekt i ungdomsgrupper. Katarina Westerlund är lite 
av en expert på lekar som fungerar i församlingens 
ungdomsarbete. Här är hennes bästa lektips.

UTELEKAR
Greenpeace
Till leken behövs en stor presenning. 
Den läggs ut på marken och 1-2 frivil-
liga poliser ställer sig bredvid den. Alla 
andra som föreställer greenpeace- 
aktivister sätter sig ner på presen-
ningen och tar ett hårt tag om varan-
dra. Polisernas uppgift är att få loss 
alla aktivister från varandra och dra ut 
dem från klungan. Samtidigt ska ak-
tivisterna hela tiden ropa: ”Det gäller 
våra liv, det gäller våra barn, inga poli-
ser i innerstan!”
Evighetsbrännboll
Till leken behövs en (eller flera) mju-
ka bollar. Alla bränner alla. När bol-
len rullar på marken får vem som helst 
ta den och bränna någon genom att 
kasta bollen på personen. När man 
blir bränd går man utanför planen och 
väntar på att den som bränt en i sin 
tur blir bränd och man själv får kom-
ma in på plan igen.
Ålderdomshemmet brinner
Fungearar som den klassiska leken 
fruktkompott, men parvis med ef-
ternamn. Om personen i mitten ropar 
”ålderdomshemmet brinner” får  
alla byta plats.
Amöba
Deltagarna går omkring som AMÖ-
BOR: genom att upprepa ”amöba 
amöba” och göra en bröstsimrörelse. 
När amöban träffar en annan amö-
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ba spelar de en omgång sten-pap-
per-sax och vinnaren utvecklas till 
en TSIRPTSIRP: som viftar på fingrar-
na och upprepar ”tsirptsirp tsirptsirp”. 
Efter att tsirptsirp träffat en av sin 
egen sort och vunnit än en gång i 
sten-papper-sax blir denna SUPER-
BROILER: upprepar ”superbroiler” och 
går omkring viftande med armarna 
framför sig. Efter superbroiler blir man 
människa och kan ställa sig vid sidan 
av leken.
Klädnypskaos
En viss mängd klädnypor delas ut till 
varje deltagare som kniper fast dem 
någonstans på sina kläder. Delta-
garnas uppgift är att försöka få mest 
klädnypor genom att stjäla till sig dem 
från andra och knipa fast dem på sig 
själv. Kan också utföras så att man 
försöker bli av med alla klädnypor. 

NAMNLEKAR
Filtleken
En filt behövs. Deltagarna delas in i två 
lag och mellan de sittande lagen hål-
ler två personer upp en filt. En person 
från båda lagen sätter sig precis fram-
för filten och när filten släpps ner ska 
de så snabbt som möjligt säga nam-
net på personen framför dem. Förlo-
raren går över till det vinnande laget.
Namn med adjektiv
Deltagarna står i en ring och ska turvis 
säga sitt namn och ett positivt adjek-

tiv som beskriver en själv (soliga Ste-
fanie). Nästa person gör samma sak, 
men upprepar också den föregåen-
de. Nästa upprepar igen de båda före-
gående osv. Den sista måste komma 
ihåg hela ringen.
Byta namn
Alla går omkring i ett utrymme och 
presenterar sig för varandra. När man 
skakar hand och presenterar sig byter 
man namn med den man skakat hand 
med. Så när man presenterar sig till 
nästa person, använder man det nya 
namn man just fått och byter namn 
igen. Leken fortsätter tills man hittat 
sitt eget namn, varefter man får stäl-
la sig vid sidan.  
Namn med rörelse
Deltagarna ställer sig i en ring och nå-
gon börjar med att säga sitt namn och 
att göra en valfri rörelse. De övriga 
deltagarna ska sedan i kör säga ”Hej 
(namn)” och upprepa rörelsen. Sedan 
går turen till nästa och fortsätter ge-
nom hela ringen på samma sätt.

 INNELEKAR
Gambia
Deltagarna ställer sig i en cirkel och 
tar varandras händer. Någon börjar en 
impuls genom att med sin ena fot rö-
ra foten till personen bredvid sig, som 
skickar impulsen vidare med foten till 
nästa person. När man rört vid någons 
fot ska ens egen fot stanna på plat-

sen där man rört den. Så småningom 
börjar ringen trassla till sig. Deltaga-
re faller ut då de inte längre kan hål-
la balansen och ramlar. De som står 
längst kvar vinner. Observera grupp-
storleken.
Kaptenen befaller
Deltagarna går fritt omkring och lekle-
daren börjar ropa ut befallningar.  
PARTY: Två personer ska dansa till-
sammans. LIVBOJ: Tre personer. Två 
håller varandra i händerna som boj 
och en person står mellan dem. 
RÄDDNINGSBÅT: Två personer håller 
varandra i händerna och skapar båten 
medan två personer ror innanför. SJÖ-
STJÄRNA: Fem personer står i stjärn-
figur med händerna utsträcka mot 
mitten. Alla befallningar måste bör-
ja ”Kaptenen befaller…”. Den som inte 
ryms med i en formation eller gör fel 
faller ut ur leken.
Kramkaptenen
Fungerar som Kaptenen befaller, men 
med kramar. I stället för sjötemat ro-
par lekledaren bara ut olika siffror och 
deltagarna ska då hitta rätt mängd 
personer att krama.
Romeo och Julia
Till leken behövs två ögonbindlar. Bland 
deltagarna väljs en Romeo och en Julia 
som båda får ögonen förbundna. Res-
ten av deltagarna ställer sig i en cirkel 
runt dem. Poängen är att Romeo ska få 
fast Julia. Romeo letar efter Julia genom 
att ropa ”Julia var är du?” och då ska 
Julia svara ”Här är jag Romeo”.

Skoleken
Två stolar, åtta skor och två ögon-
bindlar behövs. Två frivilliga delta-
gare får ögonen förbundna och res-
ten av deltagarna sätter sig på sto-
lar i en cirkel runt dem. Innanför cir-
keln finns också två stolar och åtta 
skor utspridda. Personerna innan-
för cirkeln ska hitta fyra skor var och 
ställa dem under varje stolsben på 
sin egen stol. Den som är först fär-
dig vinner.
Blinkmördaren
Deltagarna sätter sig i en cirkel och 
blundar medan lekledaren går runt 
och väljer en mördare och en polis ge-
nom att röra vid deras ryggar. Mörda-
rens uppgift är att mörda sina med-
spelare genom att blinka åt dem. Po-
lisen som står i mitten försöker lista ut 
vem som är mördare. Polisen har tre 
gissningar.
Rulltrappan
Det behövs stolar för varje deltagare 
plus en ledig stol. En person får i upp-
gift att försöka sätta sig på den tom-
ma stolen medan alla andra rör sig 
som en domino-effekt från en stol till 
en annan. Personen utan stol får klap-
pa i händerna när som helst vilket be-
tyder att rulltrappan måste byta håll. 
När personen till slut lyckas sätta sig 
på den tomma stolen, är det den som 
rört sig för långsamt som blir den nya 
inhopparen. 
Lekarna är samlade av Stefanie Lindroos och 
Katarina Westerlund.

Det gäller att 
fundera på 
gruppstorlek, 
och om de som 
ska leka är för-
siktiga eller ut-
åtriktade. När 
man håller ett 
lekpass är pla-
neringen viktig.
Katarina  
Westerlund

Katarinas  
fem i topp-lekar
1. Kaptenen befaller 
2. Amöba 
3. Gambia
4. Blinkmördaren  
5. Klädnypskaos

på höStdAgARNA 
i november lärde 
Katarina Wester-
lund ut skribale-
kar. Här leks det 
”Amöba”.
Foto: CHanette 
HÄrUs 
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Att lära sig 
leva med 
saknaden

”Jag vände mig 
inte till någon 
kyrka, varken 
den lutherska 
eller pingstkyr-
kan. Jag vände 
mig uppåt.”
Johanna 
Packalén

SORG. I slutet av maj 2011 förändrades  
Johanna Packaléns liv för alltid. Hennes tre 
år yngre syster omkom i en mopedolycka,  
bara femton år gammal. Mycket är som förr 
– och samtidigt helt annorlunda.

TEXT OCH FOTO: CHANETTE HÄRUS

När Johanna Packalén var aderton år 
omkom hennes tre år yngre syster i en 
mopedolycka. Även om händelsen var 
livsförändrande fortsatte livet som förr.

– Jag minns exakt hur olycksdagen 
såg ut, och dagen efteråt. Just då var det 
faktiskt inte så farligt. Det var först ef-
teråt, när chocken kom, som det blev 
jobbigt.

När den första chocken var över kän-
de hon sig lugnare.

– Jag gjorde sådant som jag ändå 
skulle ha gjort, typ att sitta vid datorn. 
Men egentligen vet jag inte om jag var 
i chocktillstånd i ett par dagar eller i 
ett halvt år.

Efter olyckan var det många männis- 
kor som kom till olycksplatsen för att 
tända ljus. Också Johanna Packaléns 
klass tog sig till olycksplatsen.

– Det var trevligt att folk visade att 
de brydde sig.

Tung stämning hemma
Efter olyckan var det så tung stämning 
i hemmet att Johanna Packalén börja-
de undvika att vara hemma.

– Det var så mycket folk här så jag 

satt ganska mycket på olycksplatsen i 
stället. Jag undvek att vara hemma i fle-
ra månader, eller också satt jag för mig 
själv på mitt rum. Det var annan stäm-
ning på nedre våningen än på övre. Jag 
undviker fortfarande att vara hemma 
ibland, men inte lika mycket, för stä-
mingen är inte densamma mer.

Johanna Packalén berättar att det in-
te syntes på henne att hon var så för-
krossad. Livet fortsatte ändå. Olyck-
an skedde precis innan en provvecka 
skulle börja.

– Alla lärare visste att de inte kun-
de behandla mig som vem som helst. 
De kunde inte förvänta sig att jag skul-
le klara mig lika bra i proven som al-
la andra. Så de sa att jag inte behöver 
skriva proven om jag känner att jag in-
te orkar och att jag blir godkänd i kur-
sen ändå och inte behöver göra extra 
arbete. Jag tycker det var jättefint att 
de såg till mina behov.

Sommaren efter olyckan flöt på som 
vanligt, men hösten blev ovanligt tung.

– Det var inte så att jag sörjde he-
la tiden, men det blev ändå jättetungt 
att klara av vardagliga saker. Samtidigt 
började studentskrivningarna.

Hon började träffa skolans kura-
tor och psykologer som kommunen 

ordnade. Men hon har inte bearbetat 
olyckan så mycket på egen hand.

– Jag började skriva på en historia på 
finska för att ge uttryck för allt som jag 
kände. Den är inte exakt likadan som 
min historia, men lite liknande. Men 
den har aldrig blivit klar. Jag vet inte 
hur jag ska fortsätta.

Skolan kändes tung och vitsorden 
började sjunka, men Johanna Packa-
lén tycker ändå att lärarna gjorde ett 
gott jobb med att stöda henne.

– Jag fick extra tid att göra uppgifter 
i många ämnen. Jag fick inte låta bli att 
göra uppgifterna, men lärarna visste att 
om det gick sämre för mig kunde det 
bero på sorgen.

Det var speciellt med språken. Det 
kändes extra svårt att göra ett gott jobb.

– Mitt vitsord i modersmål sjönk ra-
dikalt, men sedan steg det igen från sju 
till tio. Men även finskan och engelskan 
påverkades, speciellt finskan. Det var 
underligt nog som om jag blev bättre på 
finska i skrift, men sämre i tal.

Men trots att det blev en extra tung 
höst gick studentskrivningarna bra och 
Johanna Packalén fick bra betyg.

Vardagen som förr
Vardagen tycker hon ändå inte har 

förändrats så mycket.
– Jag gör små spontana saker mer säl-

lan, som att spela bordsspel och kort-
spel. Jag sitter mera för mig själv på 
mitt rum, men det gjorde jag myck-
et förr också. Men jag vet att det in-
te finns någon ordentlig sysselsättning 
hemma och jag vill inte sitta ensam på 
mitt rum hela tiden, så jag söker mig 
mycket ut också.

Men det finns situationer som blivit 
väldigt annorlunda.

– Jag har inga andra syskon så jag 
och min syster stod varandra väldigt 
nära och gjorde mycket tillsammans. 
Vi hade många gemensamma vänner. 
Jag minns henne som en ljus, mjuk 
och godhjärtad person som alltid ställ-
de upp för sina vänner och familj. När 
hon sedan gick bort kändes det kon-
stigt att umgås med en del kompisar. 
Jag kände mig ensam och undrade vad 
jag gjorde där. I släktsammanhang blev 
det också jobbigt, och det är det fortfa-
rande. Det var alltid hon som skötte dis-
kussionerna och jag bara hängde med.

Eftersom Johanna Packalén inte 
längre har sin syster att förlita sig på 
i olika situationer har hon tvingats bli 
mer social.

– Jag vet inte om jag hade blivit så 
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pass social som jag är i dag om jag inte 
hade tagit på mig hennes roll. Jag kän-
de inget tvång att ta på mig den rollen, 
men det kändes som att någon måste 
ha den. Jag är inte längre rädd för situ-
ationer som känns konstiga.

Trots att hon inte har sökt hjälp har 
hon ändå vetat att hon skulle ha fått 
hjälp om hon bett om den.

– Folk sa att de finns där för mig om 
jag behöver tala med någon. De visade 
att de brydde sig om mig och det kän-
des mycket bättre redan då. En del frå-
gade hur jag vill att de ska bemöta mig 
och jag tyckte att de skulle vara helt 
som vanligt.

Vände sig till Gud
Men det är inte bara vänner och anhö-
riga som har erbjudit henne sin hjälp, 
utan även två olika kyrkor.

– De första veckorna efter olyck-
an kom två personer från den luther-
ska kyrkan hem till oss för att tala med 
mamma och pappa. Ibland var jag ock-
så med.

Trots att Johanna Packalén hör till 
den lutherska kyrkan har hon varit 
aktiv inom pingstkyrkan hela sitt liv.
Också där erbjöds hon hjälp.

– Det var ungefär likadan hjälp från 

pingstkyrkans håll som från den luth-
erska. Om jag hade velat ha hjälp av 
kyrkan hade det falligt sig naturliga-
re för mig att söka mig till pingstkyr-
kan. Det är där jag har största de fles-
ta av mina kompisar.

Även om hon inte tyckte sig behö-
va den hjälp som kyrkorna erbjöd har 
hennes tro blivit starkare efter olyckan.

– Jag vet inte om det är på grund av 
olyckan eller om det skulle ha skett än-
då. Redan ett år före olyckan hade jag 
bestämt att jag vill ha en personlig tro 
och då blev den ju starkare med tiden.

– Jag har inte haft någon annan än 
Gud att förlita mig på. Jag har inte kun-
nat göra någonting åt saken eller svara 
på varför det hände. Jag har  bara kun-
nat söka styrka någonstans ifrån. Jag 
hade inget annat val än att luta mig mot 
något och jag kunde inte luta mig mot 
andra människor. Jag vände mig inte till 
någon kyrka, varken den lutherska el-
ler pingstkyrkan. Jag vände mig uppåt.

Johanna Packalén har blivit mera 
orolig sedan olyckan.

– Genast när en kompis inte dyker 
upp i tid utan att höra av sig blir jag rädd 
att det har hänt något. Jag tänker att 
det kan hända något när som helst, in-
te nödvändigtvis en dödlig olycka, men 

ändå något. Jag oroar mig också för att 
jag inte ska få reda på om det händer 
någon något, fast jag vet att rykten spri-
der sig som en löpeld.

Att tala hjälper
Det hjälpte henne att tala med kompi-
sar om olyckan. Men hon ville också vi-
sa att hon fanns där för dem.

– När allting hände började jag ins- 
tinktivt söka mig till starkt troende per-
soner. Men jag sökte mig också till per-
soner som inte har någon tro alls och 
som påverkats av min systers bortgång. 
När man har en tro har man ändå ett 
hopp om att ses igen och jag ville ge 
det hoppet till dem som inte var troen-
de. Jag ville ha något av dem som hade 
stark tro och jag ville ge något till dem 
som inte hade någon tro.

Det blev också viktigt för henne att 
se till att alla andra som sörjde tog hand 
om sig själva.

– Jag ville först se till att de klarade 
sig och fick den hjälp de behövde. Jag 
kände att om jag blev svag när alla an-
dra var svaga skulle det inte ha fung-
erat. Det var inte så att jag behövde li-
da eller vara utan hjälp, men jag ville 
först se till att mina vänner och släk-
tingar klarade sig.

I början talade Johanna Packalén in-
te så mycket med andra om olyckan, 
men på senare tid har behovet vuxit.

– Ibland vill jag tala med människ-
or som inte vet så mycket om olyckan 
så att jag får berätta om den på nytt ut-
an att de tröttnar. Det hjälper under-
ligt mycket att tala med folk man inte 
känner så bra.

Att prata om det som hänt tycker Jo-
hanna Packalén är viktigt. Den som har 
en kompis som sörjer ska visa att kom-
pisen inte behöver sörja ensam.

– Man ska inte börja tala om sina eg-
na problem utan bara visa att man finns 
där och vill umgås. Man behöver inte 
pracka hjälp på den andra, då drar sig 
kompisen kanske hellre undan. Men 
samtidigt ska man inte låta den andra 
bearbeta allting själv.

Hon tror att det är viktigt att få ut 
sorgen i någon form.

– Man kan skriva av sig också, det är 
bra att få ner det på papper. Och så bru-
kar jag säga: lita på Gud. Fast det ver-
kar mörkt så vet han nog vad han gör. 
Det kommer faktiskt någonting bra ut 
av sådant här och inte bara en mas-
sa negativa saker. Det har också hänt 
många bra saker efter olyckan. I slutän-
dan hamnar vi ändå i samma himmel.

föR jOhANNA 
Packalen var det 
viktigt att se till 
att de som sörjde 
tog hand om sig 
själva. 
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Vad är Gud?
Många människor i dag 
tycker att allt prat om 
en”Gud” i bästa fall in-
te är mycket mer än en 
hjärtevärmande vissling 
i mörkret. Är det över-
huvudtaget möjligt att 
tänka realistiskt och är-
ligt om en sådan varelse 
som vi kallar Gud?

Den här frågeställning-
en är utgångspunkten för 
den amerikanske, ka-
tolske teologieprofes-
sorn John F. Haughts bok 
What is God (1986).

Haught föreslår att vi 
inte genast frågar oss 
”vem” Gud är, som är 
det vanliga och kan-
ske känns mest naturligt 
för teister. I västerländsk 
kultur är Gud oftast en 
person men Haught sä-
ger att det kan löna sig 
att först närma sig frå-
gan mera kritiskt och fi-
losofiskt med ett ”vad” 
är Gud.

Det första vi behöver 
göra är att titta närma-
re på begreppet myste-
rium. Var i våra liv stöter 
vi på det som är mystiskt 
och hur talar vi om det? 
Enligt Haught möter vi i 
vår vardag en transcen-
dent mysteriedimension 
i våra upplevelser av djup 
i tillvaron, i våra tankar 
om framtiden, vår frihet 
att välja, i upplevelser av 
skönhet och i sökandet 
efter sanning.

Alla de här dimensio-
nerna är närvarande varje 
dag i våra liv. Våra tankar 
och känslor inom dessa 
områden är öppna för en 
kritisk analys och för re-
flektion, säger Haught. 

Möjligheten till ett 
gudsmöte ligger i hur vi 
reflekterar, hur vi tolkar 
och hur vi talar om just 
dessa ”mystika” dimen-
sioner i våra liv. 

För att kunna upple-
va Gud som något verk-
ligt måste vi först ha en 
förmåga att förundras. 
Allting i livet har en för-
måga att förmedla en 
känsla av kontakt med 
den ultimata verklig-
heten och därmed med 
Gud, säger Haught.

 ¶ tomas von martens

ELLIPS

En minibiografi per dag
ANDAKTSBOK

Trons vittnen. Berättelser 
för daglig läsning.

Författare: Peter & Joel 
Halldorf.  
Förlag: Libris 2013

Far och son Peter (f.1958) 
och Joel Halldorf (f.1980) 
har skrivit en andaktsbok 
där det för varje dag finns 

en berättelse om ett trons 
vittne, någon som genom 
sitt liv och sin gärning vitt-
nat om sin kristna tro och 
vad en sådan tro kan åstad-
komma.

Det finns inga bevis för 
den kristna tron, säger för-
fattarna i sitt förord. Men 
det finns vittnen och berät-
telserna om deras liv är glö-
dande tecken. Vittnenas liv 
är en förlängning av Jesu liv 

och deras liv skriver nya ka-
pitel i Kristushistorien.

Berättelserna om marty-
rer och helgon lästes i den 
tidiga kyrkan som ett kom-
plement till läsningen av bi-
beltexter. De utgör en för-
längning av Skriften utan att 
vara kanoniska.

Peter och Joel Halldorf 
har samlat berättelser om 
vittnen från olika perioder i 
kyrkans historia, med bör-
jan i det första årtusendet 
och framåt. Med finns krist-
na från olika kristna tradi-

tioner: lutheraner, katoliker, 
ortodoxa, frikyrkliga väck-
elserörelser.

När vi ser tecken på Kris-
tuslikhet i andra konfessio-
ner vidgas med nödvändig-
het vår förståelse av Kristi 
kropp, skriver författarna.

Även om teologisk oe-
nighet består, kan vi inte 
blunda för det flöde av An-
dens liv som strömmar från 
människor i en kyrka el-
ler rörelse vi kanske tidigare 
avfärdat eller utpekat som 
representant för villfarelse.

Kartan ritas dramatiskt 
om och vi lyfts ur provinsi-
alism och sekterism. Guds 
storhet och evangeliets uni-
versalitet framträder.

Halldorfarnas andakts-
bok kan också läsas som 
en vanlig bok och användas 
som en uppslagsbok. I de 
komprimerade personpor-
trätten på varje sida i bo-
ken får man upp ögonen för 
vilka mirakel en kristen tro 
kan åstadkomma i den en-
skildes liv och gärningar.

 ¶ tomas von martens

Klapp & 
klang och 
oratoriekör 
lika viktiga

kAj-gUStAv SANdhOLm har 
suttit ”hundratusen” gång-
er på golvet och sjungit ”Vi 
sätter oss i ringen och tar 
varann i hand.” 

Kaj-Gustav Sandholm, i dag pensio-
nerad i två repriser, har 52 år bakom 
sig som kantor.

– Också för femtio år sedan disku-
terades kantorernas framtid. Gissning-
en då var att slutet inte är långt borta.

I dag gäller oron att församlingarna 
i ett kärvt ekonomiskt läge sparar bort 
högskoleutbildade kyrkomusiker till 
förmån för någon som ”kan spela tre 
ackord på gitarr”.

– Själv spelade jag ofta bara tre ackord 
på gitarren, säger Sandholm om åren då 
han byggde upp Klapp och klang-verk-
samheten i Mariehamns församling.

Klapp och klang för tre- till sexåring-
arna är lika mycket kyrkomusik som 
Matteuspassionen, understryker han:

– En kantor får inte köra sitt eget ra-
ce. Det leder bara till konflikter.

För Sandholm har församlingen all-
tid varit odelat en och han själv en av 
medarbetarna.

– Musik är inte en egen del i försam-
lingen. Den ska vara integrerad i det 
övriga församlingsarbetet, säger han.

Ta vara på resurserna
Men självfallet ska en kyrkomusiker 
kunna mer än några ackord.

– Vi har fina kyrkor. Vi har fina org-
lar. Varför inte ha utbildade kyrkomu-
siker som kan utnyttja dem?

Sandholm jämför en församling med 
kommunens hälsocentral.

– En hälsocentral behöver allmän-
läkare, inte specialister.

Men är församlingsmusikerna fler 
som under Sandholms 33 år i Marie-
hamn har man möjlighet att tillvarata 
kantorernas olika kunnande.

– Man kan inte begära att alla ska 

JUBILAR. Att spela fem gitarrackord på dagisgolvet är 
lika viktigt som att leda en oratoriekör för kantor Kaj-
Gustav Sandholm. I bägge fallen handlar det om  
församlingsverksamhet.

TEXT OCH FOTO: ROLF AF HÄLLSTRÖM

kunna både gospel och barockmusik.
Formell kompetens är viktig, men 

lika viktigt är att kunna engagera folk:
– Jag hade inte kunnat göra någonting 

utan att få människorna med mig, säger 
Sandholm och tänker på alla de körer 
han lett under sina kantorsår.

Vi sätter oss i ringen
Sandholm har enligt egen utsago sut-
tit ”hundratusen gånger” på golvet och 
sjungit ”Vi sätter oss i ringen och tar 
varann i hand” med barn i åldern tre 
till sex år. Det är kanske inte hans fa-
voritmusik men ingår i uppdraget som 
församlingstjänare.

Han berättar historien om lilla Ida 
som sitter på köksgolvet hemma och 
ackompanjerar sig själv med luftgitarr. 
När hon kommer till ”och Gud är al-
las pappa ….” får hon frågan vem den 
där Gud är?

– Det är Kajs vän och han bor med 
honom, var lilla Idas teologiskt oan-
gripbara svar.

Daghemmen i Mariehamn tog kon-
takt och frågade om han inte kunde 
hålla klapp och klang på dagis också.  
Ryktet spred sig och verksamheten sat-
tes i system.

– Som mest hade jag 26 grupper i 
månaden, minns han, tacksam över att 
han senare kunde dela ansvaret med 
sina kolleger.

Det var inte självklart då heller att 
församlingen skulle få komma till sta-
dens dagis, minns Sandholm. Med sak-
lig argumentering kommer man långt. 
Fast lite principiellt fel var det av sta-
dens personal att svara ”det är okej om 
det är Kaj som kommer”. 

Samarbete ska det vara
I barnkören han startade hade han som 
mest över hundra stycken sju- till tio-
åringar, på en gång.

– Du måste veta hela tiden vad du ska 
göra, annars går det inte. Det är som en 
minutplanerad show, säger han.

Dessutom måste logistiken funge-
ra. När han senare efter sin första pen-
sionering  jobbade under flera år som 
kantor i Jomala stod församlingen för 
skolskjutsen så att eleverna kom hem 
från körövningarna efter skolan. I ett 
fall fick de yngre barnen komma till 
församlingshemmet under håltimmen 
före körövningen till ett timslångt eftis.

Redan tidigt insåg Sandholm vikten 
att presentera sina planer för kyrko-
rådet. Den enda gången alla inte var 
med på noterna var när Oratoriekö-
ren startades. Då kom det en reserva-
tion i protokollet.
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Ta det mänskliga på allvar
BOK

Gudstjänstens kärn-
värden. Om relationer, 
värden och form i guds-
tjänsten.

Författare: Martin Modéus
Förlag: Verbum Förlag.

Martin Modéus är biskop i 
Linköpings stift och har ar-
betat med gudstjänstförny-
else i Sverige. Han har även 
inspirerat arbetet i Borgå 
stift, inte minst genom att 
hålla föreläsningar och dra 
kurser för stiftets anställda 
och lekmän. Hans arbete är 
aktningsvärt och jag inspi-
reras av hans vägran att ge 
upp på gudstjänsten inför 
misströstande gudstjänst-
statistik.  

Modéus grundläggande 
tes är att arbetet med att 
förnya gudstjänsten oftast 
blir en diskussion om guds-
tjänstens form (Ska man 
ha procession och växel-
läsning? När ska man stå? 
och så vidare). Han menar 
dock att en sådan diskus-
sion har väldigt lite att göra 
med hur människor överlag 
upplever en god gudstjänst. 
Medan formdiskussionen 
handlar om frihetsberövan-
de systembyggande före-
slår Modéus att man hellre 
ska starta förnyelsediskus-
sionen i de värden som för-
samlingen menar utmärker 
en god gudstjänst, exem-
pelvis gemenskap, glädje, 
helighet och igenkännande.

I boken Gudstjänstens 
kärnvärden diskuterar han 
församlingens kärnvärden 
som utgångspunkten för 
församlingens gudstjänst-
arbete samt ger verktyg till 
både anställda och lekmän 
för detta arbete. Första de-
len fungerar som en intro-

duktion i arbetet med kärn-
värden medan del två är en 
fördjupning i temat. I bo-
kens avslutande del går han 
igenom tio stycken värden 
som han menar återkom-
mer i de diskussioner som 
han haft med människor. 
Dessa värden fördjupar han 
och problematiserar även i 
någon mån.

Jag upplever att en all-
män tendens i kyrkans 
gudstjänstliv är att det ten-
derat att glömma bort värl-
den genom att i för stor 
utsträckning betona det 
”andliga”. Men det är spe-
cifikt världen som kyrkan är 
kallad att bära upp till natt-
vardsbordet och till den-
na värld hör det mänskli-
ga. Den stora förtjänsten i 
boken är därför att Modé-
us visar att församlingar-
na måste ta det mänskli-
ga på allvar. Hur kan vi häv-
da att kyrkan förverkli-
gar sitt gudstjänstuppdrag 
om vi tvångsmässigt ska-
par strukturer där värden 
och världen inte kan andas? 
Därför kommer Modéus 
betoning av gudstjänstens 
kärnvärden som en vik-
tig påminnelse till hela för-
samlingen: En gudstjänst 
som inte synliggör de vär-
den som utgör ett gott liv är 
en omänsklig gudstjänst. 

Men på samma gång har 
Modéus en tendens att tri-
vialisera formfrågor till den 
grad att de blir obetydli-
ga. Former kan endast stö-
da församlingens kärnvär-
den enligt honom men jag vill 
hävda att liturgin är försam-
lingens grundläggande sätt 
att söka efter dessa kärnvär-
den. Genom liturgin förmår 
församlingen alltså förstå vad 
som är ett ”gott” kärnvärde 
och är därför ett nödvändigt 
korrektiv till en mänsklighet 
med snedvridna begär. 

Trots att boken skul-
le ha gagnats av en me-
ra nyanserad bild av liturgin 
som tolkare av församling-
ens kärnvärden vill jag än-
då hävda att kyrkans guds-
tjänstliv skulle bli mera le-
vande om de som arbetar 
med gudstjänsten tog till sig 
Modéus idéer.

 ¶ FredrIK PortIn

föRSAmLiNgARNA måSte 
ta det mänskliga på allvar 
anser Martin Modéus i sin 
bok. Foto: magnUs aron-
son /IKon /svensKa KyrKan

Collianders verk ställs ut
kONStUtStäLLNiNg. I Va-
lamo kloster pågår en ut-
ställning om Ina Collianders 
verk. Utställningen går un-
der namnet Enkelit kans-
samme, (Änglarna bland 
oss) och pågår till slutet av 
augusti. 

Ina Colliander (1905-1985) 
är en känd konstgrafiker och 
Tito Collianders maka. Colli-
ander föddes i Sankt Peters-
burg och visade redan tidigt 

konstnärlig begåvning. Då 
hon var femton började hon 
studera på Skolan för kon-
stens främjande, i Sankt Pe-
tersburg, och 1923 emigre-
rade hon till Finland och kom 
in på Aalto-universitetets 
högskola för konst, design 
och arkitektur i Helsingfors. 
Efter studierna jobbade hon 
några år på Werner Söder-
ströms bokbinderi i Borgå 
som illustratör.  

Colliander är mest känd 
för sina träsnitt som före-
ställer änglar. Också andra 
religiösa och bibliska motiv 
förekommer i hennes kons-
verk. Förutom träsnitt gjor-
de hon också oljemålning-

ar, pastell- och akvarell-
målningar. 

Valamo klosters utställ-
ning i Heinävesi presen-
terar Collianders verk från 
1920-talet ända fram till 
1980-talet. Verken kom-
mer från Valamo kloster, 
från Joensuus och Lapinlax 
konstmuseum och från pri-
vata samlingar.

Collianders son Sergius 
Colliander, som vigdes till 

prästmunk i Valamo klos-
ter, minns att konsten all-
tid var en del av vardagen i 
hans mors liv. 

-Hela hennes hållning 
kunde skärpas i ett ögon-
blick då hon började fokusera 
på någonting i omgivningen. 
Sedan dök skissblocket och 
pennan fram. Då var det bäst 
att inte störa henne, minns 
Sergius Colliander.

 ¶ malIn aHo

iNA cOLLiANdeRS tecking 
Lehtien suhina (Lövens 
svichande) är ett träsnitt i 
färg från år 1953. 

Halvvägs till himlen
Passioner, requiem och andra större 
körverk är underbar musik. Julorato-
rier framförs i alla större städer i Europa, 
men det är fråga om miljonstäder. Det 
fina är att få göra det på hemmaplan.

– En duktig amatörkör kombine-
rad med en yrkesorkester lyfter kö-
rens kvalitet med femtio procent. Att 
få vara med om att framföra stora verk, 
det är som att vara halvvägs till him-
len, säger Sandholm.

Är man ledare för ett projekt mås-
te man förstås kunna det musikalis-
ka. Men därtill behövs en stor portion 
organisationsförmåga.

– Tar man en orkester från Stockholm 
måste logistikdelen fungera. Smörgås-
bordet på färjan ska vara beställt och 
bussen ska vänta på stranden. En stor 
förmån i Mariehamn är att inkvarte-
ringen kunnat ordnas på Lemböte lä-
gergård.

Ofta kommer musikerna från Ope-
ran i Stockholm och har kanske spelat 
med en världsberömd dirigent kvällen 
innan. Sen ska de göra samma sak med 
en landsortskantor.

– Man är alltid lite spänd inför yr-
kesmän.  Efter en liten stund fungerar 
det.  Det gäller att veta vad man vill.

Alla vinner
Oratoriekören är inte enbart en för-
samlingsangelägenhet. För den 
åländska kören har självstyrelsen 
varit en välsignad sak. Det har varit 
kort väg att gå till dem som har an-
svar för kulturen och säga ”vad jag 
behöver är det här”.

Till Sandholms favoriter bland de 
stora verken hör Mendelsons andra 
symfoni där alla texterna är hämta-
de direkt från Bibeln. Det krävs bå-
de stor kör och orkester så det gäll-
de att ha kontakt med landskapet för 
att få det hela att gå ihop. Slutresulta-
tet blev att verket framfördes vid in-
vigningen av det åländska kulturcen-
tret Alandica år 2009. Från försam-
lingens sida en lovsång till Gud och 
ur landskapets synvinkel ett högtstå-
ende kulturverk.

Ett både och i stället för antingen 
eller.

”Musiken är inte en egen del i församlingen. Den ska 
vara integrerad i det övriga församlingsarbetet.”
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Mixa och Matcha FRÅGESPORT. Mixa och matcha dina kunskaper i Kyrkpressens frågesport. 
Vår nästa tävlande är Cecil Hagelstam. Konstruerad av Jesper von Hertzen.

MEDTÄVLARE: CECIL HAGELSTAM
BRITTISKA TV-DECKARE & PLATS DÄR DE FLESTA,
ELLER MÅNGA, FALL SKER

a) Kommissarie Morse 1) St. Mary Mead (fiktiv plats)
b) Charles Wycliffe 2) Devon och Cornwall
c) Jim Bergerac  3) Oxford 
d) Tom Barnaby  4) Midsomer (fiktiv plats)
e) Miss Marple  5) Jersey

Resultat: 3/5

VITA VINER & URSPRUNGSLAND

a) Tarapacá Santa Cecilia 1) USA
Sauvignon Blanc 2013 
b) Riesling Lieu-Dit 2) Chile 
Muehlforst 2012
c) Cloudy Bay   3) Sydafrika 
Te Koko 2010
d) Ferrari-Carano Fumé  4) Nya Zeeland
Blanc 2011
e) Boschendal Elgin  5) Frankrike 
Chardonnay 2011

Resultat: 5/5

FORMEL-1-FÖRARE & ANTAL VÄRLDSMÄSTERSKAP

a) Kimi Räikkönen  1) Ett
b) Michael Schumacher 2) Två 
c) Sebastian Vettel 3) Tre 
d) Mika Häkkinen  4) Fyra
e) Ayrton Senna  5) Sju

Resultat: 5/5

Namn: Cecil  
Hagelstam.
Ålder: 55.
Yrke eller titel: 
Bokhandlare.
Hemort:  
Helsingfors.
Favoritmat och 
-dryck: Vatten 
och bröd.
Lyssnar helst på: 
Fågelsång.
Rekommendera en 
bok!: Kjell Westös 
Hägring 38.
Skulle vilja resa 
till: Hanoi, Vietnam.
Tråkigaste hem-
görat: Ligga i  
sängen.
Om jag vore en 
biblisk person 
skulle jag 
vara: Gud.
Min åsikt om 
frågesporter: 
Idiotiska.
Kommentar  
om frågorna:  
”Utmärkta frågor”.

fRågeSpORtSReSULtAt: 23/25

KÄNDA FINLÄNDSKA MANLIGA KONSTNÄRER 
& BERÖMDA MÅLNINGAR

a) Albert Edelfelt          1) Drottning Blanka
b) Ferdinand von Wright         2) Stridande tjädertuppar
c) Akseli Gallen-Kallela         3) Trälar under penningen 

(Sved)
d) Hugo Simberg          4) Sårad ängel
e) Eero Järnefelt          5) Ainomyten

Resultat: 5/5

MÄKTIGA KVINNOR INOM EU & HEMLAND

a) Benito Ferrero-Waldner         1) Nederländerna
b) Viviane Reding          2) Storbritannien
c) Catherine Ashton         3) Österrike 
d) Neelie Kroes          4) Luxemburg
e) Simone Veil          5) Frankrike

Resultat: 5/5

Svaren:
Brittiska TV-deckare & Plats där de flesta, eller många, 
fall sker: a-3, b-2, c-5, d-4, e-1
Vita viner & Ursprungsland: a-2, b-5, c-4, d-1, e-3
Formel-1-förare & Antal världsmästerskap: a-1, b-5, 
c-4, d-2, e-3
Kända finländska manliga konstnärer & Berömda mål-
ningar: a-1, b-2, c-5, d-4, e-3
Mäktiga kvinnor inom EU & Hemland: a-3, b-4, c-2, 
d-1, e-5

fOtOt på Cecil Hagelstam är 
taget 1985.
Foto: CHrIstIan olIgastrI

2850

Bibelberättelser för barn i Norden

Daniel, Ester, Jona – kommer du ihåg dem? Varje genera-
tion behöver sin egen Bibel. Bibelberättelser för barn i Norden 
presenterar 68 bibelberättelser för barn av vår tid. Femton 
nordiska författare och femton illustratörer har fått tolka och 
förmedla berättelserna på sitt eget sätt, med utgångspunkt i 
barnets värld. Den nya barnbibeln har ett modernt och nord-
iskt uttryck med rum för humor och barnets undran över livet.

Från Svenskfinland deltar Monica Vikström-Jokela med sex texter.  

Finska illustratörer: Elina Warsta, Jukka Lemmetty, Lena Frölander-Ulf och 
Nadja Sarell.

UTKOMMER 23 JANUARI! Passar för barn 
kring 6 år och uppåt. 

Använd i församlingens 
barngrupper eller läs 

högt hemma! 

Ett samprojekt mellan nordiska kristna förlag

158 sidor
format: 220 x 255
inbunden

Nyhet!

Jag heter Maria. En dag var jag hemma 
i vårt kök och skulle just dricka vatten. 
Då blev det plötsligt alldeles stilla och 

ljust, både inom mig och omkring mig. 
När jag vände mig om såg jag en ängel 

som stod där. Jag blev faktiskt riktigt 
rädd. Jag är inte så van vid änglar.

”

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

E-böcker!
Visste du att du enkelt kan 

köpa några av våra titlar som 
e-böcker på  Elisa-Kirja?

https://kirja.elisa.fi/ekirja

Tommy Hellsten
Du är mer än du anar
En bok om hur själen 
gör sig påmind och 
vill bli delaktig i 
människans liv.

Annika Rautoma & 
Karin Nordberg
Karmela Kamel
En fin berättelse 
om vänskap och 
tolerans.

Henrik Huldén (red.)
Mänskligt
– Vad rör sig i huvu-
det på en karl?
En antologi skriven 
av män i olika livs-
situationer.

2790

1790

2190

BILDLJUDBOK!
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ÅBOLANDS PROSTERI 

 ¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 26.1. kl 10: Högmässa i kyrkan, 
Wikstedt, Lehtonen.
On 29.1. kl 18: Veckomässa med 
taizésånger i kyrkan, Grönqvist, 
Lehtonen. Efter veckomässan 
konfirmandföräldramöte i för-
samlingshemmet.
Nagu kapellförsamling:
Sö 26.1. kl 11: Psalmgudstjänst i 
kyrkan med Birgitta Sarelin.
Korpo kapellförsamling:
Sö 26.1. kl 18: Kvällsgudstjänst i 
kyrkan, Killström.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 26.1. kl 11: Högmässa a cap-
pella i kyrkan, Killström.
Iniö kapellförsamling:
Sö 26.1. kl 11: Högmässa i kyrkan, 
Vuola. 

 ¶ ÅBO
to. 23.1: kl. 9.30 Familjecafé i Au-
relia (2 vån.)
lö. 25.1: kl. 12 Kyrkans barntimme 
i Aurelia (2 vån.)
sö. 26.1: kl. 12 Högmässa i Dom-
kyrkan, Bäck (pred), Öhman (lit), 
Danielsson. Gudstjänstgrupp nr. 5 
medverkar. Kyrkkaffe efter hög-
mässan.
ons. 29.1: kl. 10-12 Familjecafé i 
Papinholma församlingshem. 
kl. 12 Frukostklubben på Ängla-
huset (Köpmansgatan 16) Bruno 
Lönnberg: ”C.J. Janssons väg till 
papperspriset på världsutställ-
ningen i Philadelphia” 
kl. 13-15 Café Orchidé i Aurelia (1 
vån.) Solveig Wikstedt berättar 
om deras resa till Brasilien. 
kl. 17 Gudstjänstgrupp nr. 6, möte 
i Aurelia (3 vån.) 
kl. 18 Veckomässa i Aurelia (1 
vån.), Bäck. Kyrkokören medver-
kar (dir.  Marjo Danielsson.) 
kl. 19 Tyst meditation i Aurelia (1 
vån.)

ÅLANDS PROSTERI

 ¶ HAMMARLAND
26.1 Tredje söndagen efter tret-
tondagen: 
Gudstjänst kl 12 i Hammarlands 
kyrka. 
Ingemar Johansson, Carl Micael 
Dan.

 ¶ JOMALA
Sön 26.1 kl. 11: Högmässa Syrén, 
Hansen
Tors 30.1 kl. 10-16: Pyssel för alla

 ¶ MARIEHAMN
25.01: Katolsk mässa kl. 10 på 
Margaretagården.
26.01: Högmässa kl. 11 i S:t Gö-
rans, G S, G K.
29.01: Morgonmässa kl. 08.30, 
G S, G K.
30.01: Torsdagslunch kl. 12 på 
Margaretagården.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 
19500.

 ¶ SUND-VÅRDÖ
Söndag 26.1 kl. 11.00: Gudstjänst 
i Vårdö församlingshem. Juanita 
Fagerholm-Urch, Benita Muuk-
konen.
Kl. 13.00: Psalmsångscafé i Sunds 
församlingshem. Juanita Fager-
holm-Urch, Benita Muukkonen.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

 ¶ KORSNÄS
To 18.00: Projektkören övar i För-
samlingshemmet.
To 19.00: Handkraft (handarbete 
för skolungdomar) i Församlings-
hemmet. Samling varje torsdag 
till 20/2.
Fre 24/1 18.30: Fredagscafé i För-
samlingshemmet, Gäst Susanne 
Blomqvist.
Sö 26/1 11.00: Gudstjänst i Kyr-
kan, Guy Kronqvist, Deseré Gran-
holm. Efteråt kyrkkaffe för mis-
sionen i Församlingshemmet.
Sö 26/1 11.00: Söndagsskolstart i 
Församlingshemmet.
Må 27/1 13.00: Korsbäck mis-
sionssyförening i Byagården.
Ti 10.00-12.00: Föräldra-barn-
gruppen i Församlingshemmet.
Ti 28/1 13.00: Harrström sjö-
mansmissionssyförening hos 
Margareta Sand.
On 29/1 13.00-15.00: Vänstuga i 
Församlingshemmet.
To 30/1 kl. 19.00: Sorgegrupp i 
Församlingshemmet. Anmäl del-
tagande till Ebba, tel 044-4101825 
senast 28/1.
En församlingsresa till Åland pla-
neras 1-4/5: Närmare upplysning-
ar och intresseanmälan till Ebba, 
044-4101825, Guy, 044-4101821 
eller Gunhild 0500-362287.

 ¶ KRISTINESTAD
KARAträffen: fr 24.1 kl 19 i L.fjärds 
förs.hem. Kväll om mannens roll 
och ansvar, film. Mötesledare Tom 
Bergman
Kvällsmässa: lö 25.1 kl 18 i Dags-
mark bönehus, Saarinen, Marti-
kainen
Gudstjänst: sö 26.1 kl 10 i Lapp-
fjärd, Eklöf, Martikainen
Högmässa: sö 26.1 kl 18 i Sideby, 
Eklöf, Nilsson
Bibelsamtal: sö 26.1 kl 18 i L.fjärds 
förs.hem
Föräldra-barngrupp: må 27.1 kl 
10.30 i Sideby
Pensionärssamling: on 29.1 kl 
11.15 i K.stads förs.hem, Hellman, 
Nilsson
Pensionärssamling: on 30.1 kl 
11.30 i Sideby, Hellman
Kyrkokörerna övar: to 30.1 kl 19 i 
Lappfjärds och Kristinestads förs.
hem

 ¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Sö 26.1 kl 12: Gudstjänst Lövdahl, 
Lindén.
Fr 24.1 kl 12.30: Träffpunkten på 
Arbetscentralen.
Lö 25.1 kl 18: ”Kvällsmusik i S:ta 
Maria”.
Lö 25.1 kl 18: Samling på Luth-
ergården

On 29.1 kl 13: SLEFs årsmöte i 
Pjelax sparbanks klubblokal, ef-
teråt symöte.
Övermark
Sö 26.1 kl 10: Högmässa Lassus, 
Wikstedt. 
Må 27.1 kl 13: Symöte i förs.hem-
met.
Må 27.1 kl 18: SLEFs lokalavd. i 
Bodbacka årsmöte hos Helge o. 
Lovisa Bodbacka.
Må 27.1 kl 18.30: Symöte i Räfs-
bäck byagård.
On 29.1 kl 13: SLEFs lokalavd. i 
Frönäs årsmöte hos Else-Maj 
Sjöblom.
On 29.1 kl 19: SLEFs årsmöte i 
Övermark bönehus.
Pörtom
Sö 26.1 kl 14: Gudstjänst Sund-
qvist, Lidman, Kyrkokören. 
Lö 25.1 kl 15: Estlandsbilen lastas, 
frivilliga välkomna.
Ti 28.1 kl 13: Symöte i förs.hem-
met.

KORSHOLMS PROSTERI

 ¶ BERGÖ
Ungdomskväll:24 1 kl 20
Gudstjänst: sö 26 1 kl 14 Björk-
lund, Vidjeskog
Föräldra-barn: må 27 1 kl 10

 ¶ KORSHOLM
Gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan, 
Berg, Nordqvist-Källström.
Högmässa: sö kl 12 i Smedsby 
förs.gård, Berg, Nordqvist-
Källström.
Öppen dagklubb: må kl 9.30 i 
Singsby UF-lokal.
Missionssyförening: må kl 13 i 
Smedsby förs.gård.
Gemensamt Ansvars talkokväll: 
må kl 18 i förs.hemmet.
Förmiddagsandakt: ti 28.1. kl 11 i 
Smedsby förs.gård, Bergström-
Solborg.
Karagruppen: ons 29.1. kl 14 i 
Smedsby förs.gård, Lindblom.
Morgonfrukost på Hotel Vallonia: 
lö 8.2. kl 9.30 med Christina Wiik, 
anm senast 5.2. till Febe Wester-
lund tel 044-322 6707 eller past.
kansliet 356 0500.

 ¶ KVEVLAX
Surprise: to kl 15.30 i fh.
Barnkören: to kl 18 i fh.
Kyrkokörens årsmöte:  to kl 19 
i fh.
C.S. Lewis träff: to kl 18.30 i ds. 
Tema: “Prins Caspian och skeppet 
Gryningen”, Östman. Skriftskola: 
lö kl 9-12 i fh, Östman Vesterlund
Gudstjänst: sö kl 10, Östman, 
Andrén
Äktenskapskurs: on kl 18 i Elim, 
arr. Församlingarna i Kvevlax

 ¶ MALAX
Kyrkokören och Trallarna: övar 
23.1, 30.1 och 6.2 kl 18.30 i KH. 
Kaffe från kl 18. Nya och gamla 
körsångare välkomna.
Gudstjänst: sö 26.1 kl 10 i KH. 
Norrback, Katri Lax.
Bibel- och bönegrupp: måndagar 
kl 10-11.30 i Sockenstugan.
Träffpunkt Socken: onsdagar kl 
10-14 i Sockenstugan. Aktiviteter 
och samvaro för daglediga. Soppa 

INSIDAN Ansvarig redaktör:  
Erika Rönngård, 
040 831 6614,  
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: 040 831 6614, annons@kyrkpressen.fi

BETRAKTELSEN PER STENBERG

Vad är tro?
det äR en av de aktuella frågorna i söndagens text! 

Texten från Hebreerbrevet 11 ger oss några pusselbi-
tar. ”Tron ger visshet om det man inte kan se” slår fö-
fattaren fast. Sedan räknas en hel rad med stora tros-
människor upp. Typiskt för deras handlande var att de 
gjorde rätt även om de bara för sitt inre öga kunde se vi-
sionen av vad handlingen skulle resultera i. Trons per-
spektiv liksom Bibelns karakteriseras av ”redan nu och 
ännu inte”. Redan nu ser vi glimtvis resultatet av Guds 
rike, men vi ser det fullt ut först i det kommande him-
melska riket. Det är alltså bara med trons ögon vi kan 
se den delen av verkligheten.

Att Se med trons ögon är att få låna Guds perspektiv. Han 
är den som till exempel i oss människor ser potentia-
len och möjligheterna, inte begränsningarna och svag-
heterna. Han är den som ser utvägarna också då vi ba-
ra ser återvändsgränden.

Hebreerbrevets elfte kapitel målar upp ytterligare en 
av det kristna livets sanningar, nämligen den om att vi 
som kristna lever både i ljuset av korset men också i 
dess skugga. Efter en lång uppräkning av trons stormän 
och deras bravader, under och tecken, byts perspektivet 
plötsligt i vers 35 där författaren bara helt frankt konsta-
terar att andra fick lotten att lida för sin tro. I den krist-
na trons kärna finns budskapet om Gud själv som li-
der och dör, det vill säga som iklär sig och delar lidan-
det med människorna. Gud är den Gud som är nära inte 
bara när livet ler utan framförallt när livet överskuggas 
av lidande och motgång.

bibeLNS peRSpektiv är inte framgångsteologins utan me-
ra motgångsteologins. Visst finns det många fantas-
tiska löften men varken Nya eller Gamla testamen-
tet sticker under stol med den kamp som vandringen 
med Herren innebär. Och ändå är just den vägen full 
av mening, eller för att låna psalmistens kända ord:  

När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor, och 
höstregnet höljer den med välsignelser.(Psaltaren 84:7)

Per Stenberg är verksamhetsledare för Förbundet Kyr-
kans Ungdom.

PIA HOLM är uppvuxen i 
Korsnäs och bor numera 
på Kimitoön med sin fa-
milj. Hon jobbar med il-
lustration och formgiv-
ning speciellt för textila 
produkter och undervi-
sar i textila tekniker och 
bildkonst. På sommaren 
njuter hon av att vistas 
i naturen och samla in-
spiration inför den mör-
ka och kalla vintertiden.
PER ”PILDE” STENBERG 
är präst och arbetar som 
verksamhetsledare för 
Förbundet Kyrkans Ung-
dom. Han är gift och har 
sex barn. På fritiden äg-
nar han sig gärna åt mu-
sik och teknik.

VECKANS PERSON

”Gud tack för att 
jag får leva både i 
ljuset och i skug-
gan av ditt kors. 
Tack för ljusa fi-
na stunder liksom 
för din tröst när 
det är mörkt och 
blåsigt! Tack att 
du alltid är med!”
Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

289, 278, 12,  
303 (N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Trons söndag
Den här söndagen kallas också för ”Trons söndag”. I 
tron har en kristen människa en fast grund för sitt liv. 

Söndagens evangelietext handlar om hur Jesus in-
ledde sin offentliga verksamhet. Genom att undervisa 
och bota sjuka uppenbarade Jesus sin gudomliga här-
lighet. Han gjorde under, och många kunde vittna om 
hans makt. Därför väcktes både judar och hedningar 
till tro på honom som hjälpare och frälsare.

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 ¤

”Nu är det in-
te längre vad du 
har sagt som får 
oss att tro. Vi har 
själva hört honom 
och vet att han 
verkligen är värl-
dens frälsare.”
Läs mera i  
Joh. 4:39-42

”Längtan efter 
sommaren.”

Diakonikretsen i Tam-
merfors svenska för-
samling går på naivis-
tisk konstutställning 
ons 29.1 kl 13.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
24–30.1

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 30:18-21 
eller 2 Kung. 5:1-15

ANDRA LÄSNINGEN
Hebr. 11:1-10

EVANGELIUM
Joh. 4:39-42

Tredje söndagen efter 
trettondagen. Temat är 
”Jesus väcker tro”.

HELGENS TEXTER
IllUstratIon: PIa Holm
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och kaffe till självkostnadspris. 
Loppis.
Sångarna: övar on 29.1 kl 12 i KH.

 ¶ PETALAX
Körövningarna startar idag: 
Kontakten kl 17.45 
Kyrkokören kl 18.30
Gudstjänst: sö 26 1 kl 11 Björklund, 
Vidjeskog
Samling för pensionärer och dag-
lediga: fr 31 1 kl 12.30 Björklund, 
Brunell, Kontakten, servering, taxi

 ¶ REPLOT
Gudstjänst: i Replot sö kl. 10. Ka-
ski, Wargh.
Högmässa: i Björkö sö kl. 12.30. 
Kaski, Wargh.
Mathörna: i Björkögården ons 29.1 
kl. 13. Anmäl för maten senast må 
27.1 till Barbro Lähdesmäki eller 
Jarl Nystrand. Mat 8 €/pers.

 ¶ SOLF
Högmässa: sö kl. 10, Ann-Mari 
Audas-Willman, Anders Kronlund.
Pensionärssamling: on kl. 13, Olof 
Jern berättar om Kenya.

 ¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Babykyrka: sö kl. 13, Gunnar Särs, 
Dan Andersson. Barn döpta 2013 
särskilt inbjudna.
Morgonmässa: to 30.1 kl. 9, Tia-
Maria Nord, Dan Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm, Evans 
Orori.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Högmässa: sö kl. 10, Ralf Sandin, 
Mikael Heikius. Kyrkkaffe.
SUNDOM KYRKA
Ekumenisk gudstjänst: sö kl. 
18 i Missionskyrkan, Pär Lidén, 
Catarina Olin, Sundomkören, dir. 
Monica Heikius.

PEDERSÖRE PROSTERI

 ¶ ESSE
To 23.1 kl.17: GloriEss övar i Hen-
riksborg.
Fr 24.1 kl.13.30: Andakt i Esselun-
den, Granlund, Johansson.
-kl.14.15: Andakt i Essehemmet, 
Granlund, Johansson.
-kl.19: Stugokväll i församlings-
stugan, Björkman.
Sö 26.1 kl.10: Högmässa, Portin, 
Johansson.
-kl.10: Söndagsskola i Punsar och 
Ytteresse bönehus.
-kl.11: Söndagsskola i Bäckby 
skola.
-kl.14: Sammankomst i Punsar 
bönehus.
15.2 kl.18: PARAFTON i Hen-
riksborg med Maria och Mats 
Kiviniemi. Anmäl senast 7.2 till tfn 
0403 100 450 (samtal/SMS) eller 
linda.eriksson@evl.fi.

 ¶ JAKOBSTAD
12: Gudstjänst med dop i kyrkan, 
Turpeinen, Östman.
15: Sammankomst i Skutnäs bö-
nehus, Per-Ole Hjulfors.
18: Fokus i FC. Lovsångs- & för-
bönskväll, Ralf Salo. Barnfokus.
Ti 13: Tisdagssamling på Station I, 
Kristian Nyman.

 ¶ KRONOBY
Läsmöte, Torgare-Spikas-Hara-
backa läslag: lö 25.1 kl 15.00 på 
Torgare, värdinnor Vega Nyberg 
och Lilly Junell 
SLEFs möte: lö 25.1kl 19.00 i lilla 
salen, Charles Isaksson, sång-
program
Musikcafé Lyktan: lö 25.1 kl 
20.00-24.00 
Gudstjänst: sö 26.1kl 10.00, Ven-
tin, Ellfolk-Lasén
Läsmöte, Holmans läslag: sö 26.1 

kl 13.00 hos Lene-Lis och Steve 
Björklund 
Läsmöte, Hopsala läslag: sö 26.1 
kl 15.00 på Hopsala byagård, Tel-
lervo och Bruno Holmgård
Cellgruppen: må 27.1 kl 19.30 i 
spisrummet
Läsmöte, Söderpåras läslag: to 
30.1 kl 19.00 

 ¶ LARSMO
To 23.1 kl. 19 Församlingsafton i 
församlingshemmet: med biskop 
Björn Vikström, Församlingskören. 
Servering från 18.45.
Fre 24.1 kl. 20 Ungdomssamling: 
i Xodus. Jonathan Silfverberg 
medverkar.
Sö 26.1 kl. 10 Familjegudstjänst: 
Sjöblom, Wiklund, sång av barn 
från Bosund. Kyrkvärd: Barn- och 
ungdomsdirektionen.
To 30.1 kl. 18 Nattvard: vid Sand-
lunden, Lassila, Wiklund.
- kl. 19 Kväll kring förintelsen: i 
församlingshemmet. ”Låt oss inte 
glömma”. Max Safir, överlevande 
från förintelsen, medverkar. Kol-
lekt.
- Karagruppen: deltar i kvällen i 
församlingshemmet.

 ¶ NEDERVETIL
Andakt: fr 24.1 kl. 13.00 i pensio-
närshemmet, HHN, Norrback
Ungdomssamling: fr 24.1 kl. 19.30 
i fh
Finskspråkig högmässa: sö 26.1 
kl. 10.00 i fh, Store, Smedjebacka
Symöte: on 29.1 kl. 13.00
Bast läslags läsmöte: on 29.1 
kl. 19.00 hos Nina och Robert 
Plogman
Kvinnogruppen: on 29.1 kl. 19.00 i 
fh, Margareta Rannisto medv.

 ¶ NYKARLEBY
NYKARLEBY
To kl 13 Samtalsgrupp för män: fh
Sö kl 10 Gudstjänst: Sandvik
Må kl 13 Missionssyförening: fh. 
Varje måndag samma tid, samma 
plats.
-kl 18 Kenyamission: 
fh.”Volontärarbete i Nicaragua” 
Guy Djupsjöbacka
MUNSALA
Sö kl 10 Högmässa: Forslund, 
Blomqvist. Skriftskollektion.
Ti kl 19 Missionskafé: Pensala bö-
nehus, Jan-Erik Sandström.
JEPPO
Sö kl 18 Gudstjänst: fh, Holmberg, 
Lönnqvist
On kl 13 Pensionärernas natt-
vardsgång: fh. Skjuts som tidi-
gare.

 ¶ PEDERSÖRE
Kyrkokören: To 19 startar vårens 
övningar i Kyrkostrands fh 
Söndagsskollärarsamling: To 19 i 
Bennäs kh, Häggblom, Snellman
Andakt: Fr 14 i Pedersheim, 
Purmo församling 
Ungdomskväll: Obs ingen samling 
fredag i Bennäs pga UK, men i 
Esse hälsar man välkommen till 
Stugo kl. 20
Sammankomster: Lö 19 & Sö 
15 i Flynängens bönehus, Jorma 
Pesämaa, tolkning, servering 
lördag
Högmässa: Sö 10 med nattvard i 
kyrkan, lit. Erikson, pred. Hägg-
blom, St Olofskören, Sandstedt-
Granvik, D. Häggblom, textläsare 
Bjarne Vikström, dörrvärdar Kållby
Gudstjänst: Sö 14 i Forsby bykyr-
ka, Häggblom, D. Häggblom
Bönegrupp: Ti 18.30 i Bennäs kh
Symöten: 
- Må 13 i Bennäs kh, Häggblom 
och 13 i Forsby bykyrka 
- Ti 13.30 Sundby-Karby hos 

Britta Holmström, Eklund 
- To 30.1 kl. 13 i Kållby bönehus, 
Gittan & Jens Sundström berättar 
om Estland

 ¶ PURMO
Gudstjänst: sö 26.1 kl 10 i kyrkan, 
khden o kantorn
Missionssamling: i Lillby pens.
bost ti 28.1 kl 13
Andakt: i Purmohemmet to 30.1 
kl 14
Årsmöte: för SLEF:s Åvist avd to 
30.1 kl 19.30 i bykyrkan

 ¶ TERJÄRV
Barnkören övar: to 23.1 kl 18, 
förs.h.
Bön och lovsång: fr 24.1 kl 19, 
förs.h. medv. Jan Nygård;  Mats 
Sjölind, D. Norrback, barnpro-
gram. Servering.
Kortjärvi bönehus årsmöte: fr 
24.1 kl 19.
Skriftskola: lö 25.1 kl 9-12, förs.h.
Gudstjänst: sö 26.1 kl 10, khden, 
kantorn, efteråt konfirmandför-
äldrasamling.
Slef Terjärv avdelningens årsmö-
te: sö 26.1 kl 14 i Nabba byahem, 
inl. Alf Lönnquist.
Aftonmusik: sö 26.1 kl 19 med 
Pedersöre prosteris kantorskör.
Missionscafé: ti 28.1 kl 13, A. 
Lönnquist med hemlig gäst. 
Läsmöte: to 30.1 kl 19 hos Birgitta 
och Rolf Åsvik.

REGION 2

DOMPROSTERIET

BORGÅ
SÖ 26.1 KL. 10: GUDSTJÄNST I KULLO 
BYKYRKA 
Eisentraut-Söderström, Tollander
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN 
Smeds, Eisentraut-Söderström, He-
lenelund, Marcus Henricssons guds-
tjänstgrupp 
Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp
KL. 20: MUSIK I DOMKYRKAN 
Jungfru Marias dröm - Marja-Kaisa Kor-
kala, sång och medeltida harpa

LAPPTRÄSK
Sö 26.1 kl. 12: Högmässa i kyrkan, Stina 
Lindgård.
On 29.1 kl. 9.30: Vuxen-barn gruppen i 
församlingshemmet, Elin Lindroos 
On 29.1 kl. 14.15: Barnklangen övar i 
församlingshemmet.
Sö 2.2 kl. 12: Högmässa i kyrkan, Håkan 
Djupsjöbacka, MA
På kommande: Familjedag på försam-
lingshemmet 1.2 kl. 10-14. Lunch till för-
mån för Gemensamt Ansvar. Spårning, 
lotteri, hobby, Barnklangen uppträder.
Ännu finns det platser till Israel resan 
17-24.3: Tag kontakt med tf. kyrkoherde 
Stina tfn 050 3827 524 för mer informa-
tion eller e-posta stina.lindgard@evl.
fi. Mer information om resan och andra 
aktiviteter på vår hemsida: www.lapp-
traskevl.fi och på Facebook.

LILJENDAL
Gudstjänst: sö 26.1 kl 10 i Sävträsk ka-
pell. HD/Janne Simola.
Vuxen-Barngruppen: ti 28.1 kl 10-11.45 
på Kantorsgården.

LOVISA
Högmässa: sö 26.1 kl 12 i kyrkan, af 
Hällström, Tollander
Bibelstudiegruppen: ons 29.1 kl 18 i för-
samlingsgården
Morgonkaffe: to 30.1 kl 8.30 i Tikva

PERNÅ
Symbolvandring: sö 26.1 kl. 17.00 i kyr-
kan, Robert Lemberg, Minna Silfvergrén.
Taizémässa: sö 26.1 kl. 18.00 i kyrkan, 
Minna Silfvergrén, Paula Jokinen.
Pensionärssamling: to 30.1 kl. 12.00 i 
Sarvsalö Byagården, Ingegerd Juntunen.
Konsert ”Östersjövind”: lö 25.1 kl. 18.00 
i kyrkan. Claes Holmgren (Visby) orgel, 

Anton Linnerhed (Visby / Stockholm) 
cello och Nina Fogelberg (Vanda) sång. 
Program 5€.

SIBBO
SIBBO KYRKA: Sö kl 12 mässa Ola 
Byfält, Lauri Palin. Söndagsskola. Start-
söndag för Juni 2-gruppen kl 10:30 i 
Prästgården, Kjell Lönnqvist.
KakaoClubben: Fr kl 9:30 i Kyrkoby 
församl. hem.
Kyrkobröderna: Fr kl 18:30, Kyrkoby 
församl. hem.
Kungens Klubb: Må kl 15:30, Kyrkoby 
församl. hem.
Diakonisyförening: Må kl 18:30, hos 
Maj-Viol Almqvist, Skogsvägen 15A.
Sexeurosluncherna inleds: On kl 12, Kyr-
koby församl. hem. Andakt: Katja Korpi.
Kyrkokören inleds: To 30.1 kl 19, Kyrkoby 
församl. hem.

HELSINGFORS PROSTERI

JOHANNES
Fr 24.1
kl. 10-11.30: Familjeträff i Hörnan. 
Ollberg.
kl. 12.15-13.30: Veckolunch i Högbergs-
gården, Högbergsgatan 10 E. Frivillig 
avgift. Välkommen på middagsbön i 
Johanneskyrkan kl. 12.
Lö 25.1. 
kl. 10-15: Traditionellt postningstalko för 
Gemensamt Ansvar i Högbergsgården, 
Högbergsgatan 10 E. Lätt lunch och kaf-
fe serveras. Välkommen med. Frände.
Sö 26.1
kl. 10: Högmässa i S:t Jacob. Repo-
Rostedt, Enlund. Kyrkkaffe.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Lindström, Djupsjöbacka, Enlund. Kören 
Manifestum medverkar. Kyrkkaffe.
Må 27.1
kl. 10-12: Café Kardemumma. Tvåsprå-
kigt café i S:t Jacobs. Salenius.
kl. 10-11.30:Tomas familjeträff i Hörnan. 
Högbergsgatan 10, ingång via gården. 
Frände.
Ti 28.1 
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan. Matti 
Pohjoisaho.
kl. 13: Träffpunkt för seniorer & dag-
lediga i Högbergsgården. Peter von 
Koskull berättar om sin vardag med 
afasi. Frände, Böckerman.
kl. 18: Mariavesper i Johanneskyrkans 
krypta. Busck-Nielsen, Löfman.
On 29.1
kl. 14-15.30: Diakoniträff i S:t Jacobs 
församlingssal. Salenius.
kl. 16-19: Family Fun i S:t Jacobs. Kom 
och ha skoj med hela familjen! Vi lagar 
mat, pysslar, sjunger, dansar, går på 
skattjakt eller slappnar av, äter tillsam-
mans och avslutar med en andakt. Mera 
info på vår hemsida  
www.helsingforsforsamlingar.fi/johan-
nes. Frågor? Ring Nenne 050-4010390.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Lindström, Enlund.
To 30.1
kl. 19-21: Regnbågscafé för HBT-männ-
iskor och andra intresserade i Hörnan, 
Högbergsgatan 10. Ray.
20-24.1: Ikonutställning i Johanneskyr-
kans krypta. Utställningen kan ses under 
kyrkans öppettider må-on, fr 10-15, 
to 10-18.
Middagsbön i Johanneskyrkan må-fr 
kl. 12

MATTEUS
Matteus hemsida:  
www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN: Åbohusv. 3
Fr 24.1 kl. 19: samling för män (2 vån). 
Juha Vakkuri: Afrika i mitt hjärta. Diskus-
sionskväll.
Sö 26.1 kl. 12: högm, Forsén, Rönnberg, 
Mauriz Brunell, Matteus kyrkokör, 
Brummer. Kyrkkaffe. 
Sö 26.1 kl. 16: mässa med Fridsför-
eningen i södra Finland (tvåspr.), kaf-
feservering.
Må 27.1 kl. 19: MUV-snack (2 vån). Mat-
teus Unga Vuxna: diskussionsgrupp.
Ti 28.11 kl. 18: infokväll om en ny tolv-
stegsgrupp i Matteussalen (2 vån.) 
för dig i åldern 25-70 år. Vi följer Eva 
Stibes bok ”Tolv steg åter till livet”, en 
grundkurs i de tolv stegen för dig som 
vill arbeta med ditt eget inre. Vi samlas 
12 måndagar våren 2014. Anmälan tas 
emot under kvällen 28.1 (max. 10 pers.). 
Kontaktperson: Helena, tfn 050-380 
3957.
On 29.1 kl. 17.30: öppen förbönsgrupp 
(2 vån). Vi ber bl.a. för vår församling.
To 30.1 kl. 13: torsdagsträffen, Hallvar (2 
vån). En grupp för Dig som vill ha trevlig 
gemenskap med sång och samtal. Kaf-
feservering.

Missionsbasar på Stor-Raula
Norra Kyrkslätts Missionskrets ordnar Missionsbasar på 
Stor-Raula Marthagård sö 26.1 kl. 14. Camilla Skrifvars-
Koskinen från FMS berättar om funktionshindrade barns 
situation ute i världen. Till försäljning finns bland annat 
hembakta produkter. Kaffeservering och lotteri. 

Biltransport ordnas från Kyrkslätts centrum, start från 
Mikaeligården kl. 13.15. Bilen går via bussterminalen och 
församlingshemmet och fortsätter längs Volsvägen till 
Stor-Raula, Evitskogsv. 150. Om man behöver transport 
från annat håll, kontakta Rune Lith tel. 0500 687 023.

BASAR I KYRKSLÄTT

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 24.1 Ylva Vikström, Åbo Lö 25.4 
8.53 Familjeandakt. Kyrkan med al-
la fem sinnen. (repris från 25.11.2005) 
Må 27.1 Amanda Audas-Kass, Hel-
singfors (repris från 14.7.2010) Ti 28.1 
Claus Terlinden, Karis (repris från 
25.11.2011) Ons 29.1 Peter Sundqvist, 
Purmo To 30.1 Liisa Mendelin, Hel-
singfors (repris från 2.7.2010).

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 24.1 Befrielsen – Stora boken 
om kristen tro. Uppläsare: Anja Lill-
rank (repris från 16.11.1995) Lö 25.1 
17.58 Ett ord inför helgen, Jakobstads 
kyrka. Sö 26.1 Lars-Henrik Höglund, 
Kyrkslätt Må 27.1 Olof Göthelid, Sib-
bo Ti 28.1 Tua Sandell, Helsingfors (re-
pris från 10.1.2011) Ons 29.1 Silva Lahti, 
Helsingfors To 30.1 Barbro Näse, Ka-
ris (repris).

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 26.1 Gudstjänst med Elimförsam-
lingen i Jakobstad. Predikant: Patrik 
Hellström.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA

Mig blir aldrig svaret givet, Vintergatans lösenord, 
den materias namn är okänt, av vars kraft jag själv är gjord 
och jag famlar med min kärlek som jag famlar med mitt vett 
– blint jag måste tro på livet och på dig, som ingen sett.

Psalm 453, Kerstin Anér Foto: sXC.HU
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PETRUS
www.petrusforsamling.net
to 23.1:
- kl. 18 Kaffevärdsträff: i Hagasalen.
fr 24.1: 
- kl. 10 Babyrytmik: i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksvägen 15. Smörgås, kaffe o 
saft efteråt. Ledare Liisa Ahlberg.
- kl. 10 Musiklek: i Södra Haga. För 0-5 
åringar och föräldrar. Smörgås, kaffe o 
saft efteråt. Ledare Sussi Leskinen.
sö 26.1:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs kyrka. 
Thylin, Ahlberg.
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby gamla 
kyrka. Sandell, Heikki Alavesa.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i Hagasalen, 
Vespervägen 12 A.
- kl. 17 Förintelsens minnesstund: i 
Andreas kyrkan, Högbergsgatan 22. 
Medverkande bl.a.: direktor Tomas 
Sandell, ECI (European Coalition for 
Israel), Judiska församlingen. Sång av 
Hazamir-kören. Kollekt till vårdhem för 
Förintelsens överlevande i Haifa. Min-
nesstunden är tvåspråkig.
- kl. 18 Bibelstudium: i Malms kyrka. 
Bibelstudium över ett kapitel i gången i 
Apostlagärningarna. Halvar Sandell.
ti 28.1:
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka, Kom-
munalvägen 1. För 0-5 åringar och för-
äldrar. Smörgås, kaffe och saft efteråt. 
Ledare Sussi Leskinen.
- kl. 13 Dagscafé: i Månsas kyrka, Mar-
kusrummet. Program, samtal, andakt. 
Bodil och Halvar Sandell.  
- kl. 17.15 Barnkör: i Munkshöjdens för-
samlingshem. Alla barn från 5 år uppåt 
varmt välkomna! Ledare Liisa Ahlberg.
- kl. 19 Förbön och tack: i Munkshöj-
dens kyrka, Raumovägen 3. Stig-Olof 
Fernström, Sjöman, Ahlberg. on 29.1:
- kl. 13 Månadslunch med andakt: 
Hagasalen, Vespervägen 12 A. Pris: 5€. 
Anmälan senast 27.1 till Bodil Sandell tel. 
09-2340 7227 eller 050-380 39 25.
to 30.1:
- kl. 10 Musiklek: i Munksnäs, Lukas-
gården, Munkstigen 2. För 0-5 åringar 
och föräldrar. Smörgås, kaffe o saft 
efteråt. Ledare Sussi Leskinen.
Söndag 2.2 kl. 10 Terminstart för Petrus 
församling: i Månsas kyrka. Lassus, 
Björk, Hilli, Ahlberg. Välsignelse av 
församlingens nya missionärer Tua och 
Torsten Sandell.
Tisdag 4.2 kl. 13: Postningstalko för 
insamlingen Gemensamt Ansvar i 
Petruscentret på Vespervägen 12 A. 
Anmälan till kansliet tel. 09-2340 7100. 
Välkommen med!

HELSINGFORS PROSTERI
Kyrkan i Helsingfors har inlett en serie 
som handlar om att bekanta sig med 
firandet av mässa i Helsingfors ev.luth 
kyrkor: Bonga mässan heter serien och 
under vårens lopp kan man bekanta sig 
med den svenska högmässan i Matteus 
församling söndagen den 23 februari 
kl.12 i Matteuskyrkan. Mer info: 
www.helsingforsforsamlingar.fi
Skriftskola för funktionshindrade per-
soner: (i Helsingforsregionen) på Lärk-
kulla stiftsgård 3-8.6.2014 födda 1999 
eller tidigare. Ansvariga är omsorgspas-
tor Ben Thilmanoch diakonissan Kristina 
Jansson-Saarela. Första skriftskolträffen 
i januari 2014. Anmälningar mottas av 
Kristina Jansson-Saarela tfn 09-
23402540. E-post: kristina.jansson-
saarela(at)evl.fi.
Kampens kapell: är öppet vardagar 7-20 
och veckoslut och helgdagar 10-18.
Församlingarnas samtalstjänst: dejour-
erar på tfn 01019-0072 (från utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. En 
webbaserad hjälptjänst finns på adres-
sen http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge namn, 
e-postadress eller andra uppgifter som 
kan  leda till identifiering utan väljer själv 
en signatur och ett lösenord. Ring eller 
skriv när Du behöver stöd!

DEUTSCHE GEMEINDE
So 26.1. um 11 Uhr: Gottesdienst, 
Vorstellung des Reisepastorkandidaten 
(Suppliet)

INTERNATIONAL EVANGELICAL 
CHURCH
Sunday Service in English 
10.00: Mellunmäki Parish Center, add-
ress: Korvatunturintie 2, Helsinki
14.00: Christ Church, address: Apollon-
katu 5, Helsinki
16.30: Espoo Cathedral Parish, address: 
Kirkkoranta 2, Espoo
Sunday School arranged. Join us for 
church coffee after the service!

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

ESBO
Högmässor sö 26.1: 
Esbo domkyrka kl. 12.15. Kanckos, Kron-
lund. Kyrkkaffe i Sockenstugan. 
Olars kyrka kl. 10.30. Ertman, Bengts. 
Kyrkkaffe.
Braskväll för kvinnor: Mataskärs lä-
gercentrum, Mataskärv. 3, internatet, 
to 30.1 kl. 18.30. Kvällens gäst är förf. 
Merete Mazzarella, temat är “Att be-
rätta sig själv”. Kvällste. Öppet för alla 
kvinnor.
Tisdagsgruppen: Olars kyrka, svenska 
sidan, Olarsbäcken 4, ti 28.1, 11.2, 11.3 
och 1.4. Samtalsgrupp för vuxna med 
Berit Rosenqvist-Lundberg. Tisdags-
gruppen alternerar våren 2014 med 
den nya gruppen ”Kristen människa!” 
Vuxenundervisning i kristen tro med 
kyrkoherde Roger Rönnberg ti 25.2 kl. 
18.30, tema: Guds kärlek. 18.3 kl. 18.30, 
tema: Tro. 15.4 kl. 18.30, tema: Fräls-
ning. Öppet för alla intresserade, ingen 
förhandsanm.
Ungdomskvällar: Sode, Sököv. 14, varje 
on kl. 17-20
Ungdomsmässa: Sökö kapell on 29.1 
kl. 20–21, Kanckos, Lund, Kronlund, 
Sjögren.
Lördagskaffe för vuxna utvecklings-
hämmade: Karabacka kapell lö 25.1 kl. 
15–16.30, Heikkinen.
Kretsar för pensionärer & daglediga kl. 
13-15: Träffdax i Köklax kapell ti 28.1, 
Sökö kapell ti 28.1, Kalajärvi kapell to 
30.1.

GRANKULLA
To 23.1 kl 10-11 Lovsång och bön: i övre 
brasrummet.
Kl 18.30 Bibelkväll: i Sebastos, Carola 
Tonberg-Skogström.  
Sö 26.1 kl 12 Högmässa: Ulrik Sandell, 
Heli Peitsalo. Kaffe i nedre salen.
Ti 28.1 kl 9.30 Familjelyktan: i Sebastos.
Kl 9.30- 11 Diakonimottagning: och 
brödutdelning.
Kl 13 Pensionärskören: i nedre salen, 
Barbro Smeds.
Kl 13.30 Tisdagsträffen: i övre salen.
Kl 15 Tvåspråkig mentalvårdsgrupp: i 
Sebastos.
Kl 17.30 Mammornas smyckeskväll: i 
dagklubben.
Kl 18 Damkören Grazia: i övre salen.
On 29.1 kl 13.30 Kyrkosyföreningen: i 
övre brasrummet.
To 30.1 kl 10-11 Lovsång och bön: i övre 
brasrummet.

KYRKSLÄTT
Högmässa: sö 26.1 kl. 12 Kyrkslätts 
kyrka. Lovén, Stewen.
Missionsbasar på Stor-Raula: sö 26.1. 
kl. 14. Camilla Skrifvars-Koskinen berät-
tar om handikappade barns situation 
i världen. Försäljning av hembakt mm. 
Servering. Lotteri. Biltransport från Mi-
kaeligården kl. 13.15 via bussterminalen 
– församlingshemmet – Volsvägen till 
Stor-Raula, Evitskogsvägen 150, Lapp-
böle. Retur efter basaren. Info: Rune 
Lith tfn 0500 687023. Välkomna!
Tovningsgruppen: tis 28.1 kl. 17 Oasen. 
Vi tovar ylle, diskuterar böcker och får 
veta mera om Kyrkans Utlandshjälp. 
Välkomna!
Sportlovsläger för barn i åk 1 och 2: 
må-fre 17-21.2 kl. 8.00-17.00 på Lyan. 
Mera info på hemsidan. Anmälningar 
senast 30.1 till carola.lupander@evl.fi 
eller tfn 050 376 1488.
Tvåspråkig gudstjänst med öppning av 
Gemensamt Ansvar: sö 2.2 kl. 10 Kyrk-
slätts kyrka. Aino-Karin Lovén, Hannu 
Suni, Tarja Viitanen. Därefter berättar 
Gunne Pettersson om Guatemala i för-
samlingshemmet. Sopplunch. Försälj-
ning av second hand produkter – saker 
med patina till förmån för Gemensamt 
Ansvar insamlingen.
Lopptorget i Gesterby: öppet onsdagar 
kl. 15-17, Silverhagen 6.
Kyrkoherdeämbetets tfn (09) 8050 
8292 
www.kyrkslattsvenska.fi

TAMMERFORS
Sö 26.1: Högmässa kl 10.30 i Pyynikki 
församlingshem, Kim Rantala och Han-
na-Maarit Kohtamäki. Konfirmanderna 
med föräldrar välkomna med!
Sö 26.1: Scouternas vinterfest kl 18 i 
Finlaysons kyrka, Kim Rantala
Ti 28.1: Mammor, pappor o barn kl 10 
SvG
Ti 28.1: Tisdagsklubben SvG kl 13.30-
14.30 och kl 14.30-15.30
Ons 29.1: Diakonikretsen kl 13 SvH, 
”Längtan efter sommaren”, en resa till 
naivisternas värld i Tampereen Taide-

museo. Kaffe på Amurin Helmi.
Ons 29.1: Skriba för vuxna kl 18 i SvH 
med kyrkoherden.

VANDA
Högmässa: sö 26.1.2014 kl. 10 i Helsinge 
kyrka S:t Lars. Martin Fagerudd, Nina 
Fogelberg.
Högmässa: sö 26.1.2014 kl. 12 i S:t Mar-
tins kapell. M.Fagerudd, N.Fogelberg.
ÖSTERSJÖVIND - konsert: sö 26.1.kl. 18 i 
S:t Lars kapell, Prästgårdsgr. 3 . 
Medv. Claes Holmgren, orgel (Visby S:ta 
Maria), Anton Linnerhed, cello (Visby), 
Nina Fogelberg, sång.
Familjecafé: i samarbete med Folkhäl-
san må 27.1 kl. 9-12 i Martinristi försam-
lingscentrum.
Sjöskogkretsen: samlas 28.1 kl. 13 hos 
Ragnhild Åstrand, Skogstorpsv. 5.
Sottungsby-Håkansböle pensionärs-
krets: samlas 30.1 kl. 13 i Håkansböle 
kyrka, Håkansbölev. 48.  
Allsång: på Folkhälsanhuset, Vallmov. 
28, ons 29.1 kl. 14. Gunnar Weckström 
leder allsången och Nina Fogelberg ack-
ompanjerar vid pianot.
Sportlovsutfärd: må 17.2 för barn och 
familjer till Äventyrsbad Caribia i Åbo. 
Församlingen står för transporten men 
avgiften till Caribia betalar var och en 
själv. 
Sista anmälningsdag 31.1 till  
alexandra.blomqvist@evl.fi eller tfn 050 
5668266.
Personer som behöver taxiskjuts 
till församlingens evenemang: kon-
takta våra diakoniarbetare per tfn 050 
4645068 eller 050 3301828.

RASEBORGS PROSTERI

BROMARV
Sö 26.1. kl. 10: gudstjänst, Tom Berg-
man/Sofia Lindroos.

EKENÄS
Högmässa: sö 26.1 kl.10 i Ekenäs kyrka, 
A.Lindström, T.Nordström.
Ung gudstjänst: on 29.1 kl.19 i Ekenäs 
kyrka, K.Wikström, ungdomar.
Se hela annonsen i VN samt på www.
ekenasforsamling.fi

INGÅ
Sö 26.1, 3 s. e. trettondag, kl 10: hög-
mässa i Ingå kyrka.
Må 27.1 kl 18.30: bibelgruppen i försam-
lingshemmet.
To 30.1 kl 14-16: (obs tiden) försam-
lingsträff i församlingshemmet.
Gemensamt ansvar-jippo i försam-
lingshemmet lördag 8.2.2014 kl 9-13: 
Kom och sälj dina saker på lopptorg 
i församlingshemmet i Ingå: bords-
pris 5 € (bordshyran går oavkortad 
till insamlingen Gemensamt ansvar). 
Bordsreserveringar senast 5.2.2014 tel 
040-5552090/May Lindström.
Verksamhet på finska:
To 23.1 klo 19: iltamessu Inkoon kir-
kossa.
La 25.1 klo 10: lähetyspiiri Bläckhor-
netissa.
Su 26.1 klo 17: nuortenilta nuortenta-
lossa. 
Ma 27.1 klo 17: uusi suomenkielinen 
lapsikuoro 8-vuotiaasta alkaen seura-
kuntatalolla. Kevään ensimmäinen 
harjoitus. Kuoron vetäjänä toimii Sanna 
Luostarinen.
Tii 28.1 klo 13: lauluryhmä seurakun-
tatalolla.
Ke 29.1 klo 16.45: rukouspiiri Bläckhor-
netissa.
Ke 29.1 klo 18: raamattupiiri Bläckhor-
netissa.

KARIS
Högmässa: Sö 26.1 kl. 11.30 OBS! tiden 
med Ungdomens Kyrkodagar 2014 i S:ta 
Katarina kyrka.
Högmässa: Sö 26.1 kl. 18 i Taizé-stil i 
Svartå kyrka. Terlinden. Söderström. 
Kyrktaxi från periferin. Lämna din 
beställning till pastorskansliet tfn 279 
3000, senast torsdag 23.1. kl. 14.
Bibelgrupp: Må 27.1 kl. 14 i Svartå  i 
kyrkstugan.
Bibelsamtalsgrupp: On 29.1 kl. 19 i För-
samlingshemmets nya del.
Förbön och lovsång: To 30.1 kl. 19 i S:ta 
Katarina kyrka.

SJUNDEÅ
Mässa: sö 26.1 kl. 12 i kyrkan, Maria 
Venhola, Pami Karvonen.
Tvåspråkiga gruppen för mental hälsa: 
ti 28.1 kl. 15 i Capella, Gun Venäläinen 

040 533 6946.
Kyrkobröderna: ti 28.1 kl. 16 i försam-
lingshemmet, Maria Venhola.
Sångstunden: to 30.1 kl. 10 i Capella. 
Skjuts kan ordnas vid behov, kontakta 
Gun Venäläinen 040 533 6946.

SNAPPERTUNA
to 23.1 kl 18-21: Ungdomskväll i 
Langansböle
sö 26.1 kl 12: gudstjänst med Tom Berg-
man och Pia Nygård
må 27.1 kl 18.30: OBS! körmedlemmar 
- vi har RKSKs samövning inför sång-
festen; i Pojo församlingshem
ti 28.1 kl 9.30-11: familjekafé i Langans-
böle
to 30.1 kl 18-21: Ungdomskväll i 
Langansböle
to 30.1 kl 19: övar kören i prästgården
sö 2.2 kl 12: högmässa med Tom Berg-
man och Pia Nygård
sö 2.2 efter högmässan: har vi mis-
sionslunch i prästgården. Gäst är Kristina 
Grönholm som berättar om försam-
lingensprojekt i Nepal. Frivillig avgift. 
Välkomna!

TENALA
Sö 26.1. kl. 18: kvällsmässa, Monica 
Cleve/Sofia Lindroos. 
Ti 28.1. kl. 13: finsk samtalsgrupp i för-
samlingshemmet.
To 30.1. kl. 18: bönekväll i församlings-
hemmet.

ESBO STIFT

LOJO
Må kl. 14.00-16.00: Juniorklubb i 
Lindkulla. Anmälning till Mari Nurmi tel 
0403284273.
Må kl.17.30-19.00: Kören övar i Virkby 
kyrka i ledning av Katja Wiklund.
Ons kl. 9.00 - 11.00: Familjeklubb i 
Virkby kyrka. Beatrice Österman och 
Ulla Paananen.
To kl. 18.00-19.45: Ungdomskväll i 
Virkby kyrkas källare, Mari Nurmi.
Sö 2.2. kl. 13.00: Kyndelsmässodagens 
högmässa i Virkby kyrka. Kuismanen, 
Saario. Konfirmanderna medverkar i 
högmässan. Kyrkkaffe, kyrktaxi.

I väntan på ljusare dagar
Vokalensemblen Röster, som består av tolv sångare 
från Vasa under Maria Timoshenkos ledning, ger lörda-
gen den 1 februari kl. 18 en konsert i Närpes kyrka. 

Konserten bjuder på moderna tonsättningar till bib-
liska texter och poesi av äldre kända författare. Mu-
siken är intensivt meditativ. Texterna handlar om ljus 
och vill fungera som en ljusglimt i vintermörkret - i 
väntan på ljusare dagar. Inträde 15 e för en knapp tim-
me.

KONSERT I NÄRPES

Kyrkans informationscentral är en specialenhet hos 
Kyrkostyrelsen som ansvarar för evangelisk-lutherska 
kyrkans riksomfattande kommunikation. Kyrkostyrelsen 
sköter den gemensamma förvaltningen, ekonomin och 
verksamheten för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Kom med och skapa kyrkans kommunikation!
Vid Kyrkans informationscentral ledigförklaras 
en tjänst som

INFORMATIONSCHEF
Vi söker en mångsidig kommunikationsspecialist för att leda 
informationscentralens enhet för medier och kommunikation. 
Enheten, som består av tema för extern och intern kommuni-
kation, främjar och fördjupar samhällsdebatten genom att 
stödja kommunikationsplaneringen, producera webbinnehåll 
och erbjuda tillförlitlig, aktuell och intressant information om 
kristendomen, kyrkan, församlingarna och den kyrkliga 
verksamheten. Informationschefens uppgift är att leda och 
utveckla arbetet inom ansvarsområdet och vara chef för 
enheten. Informationschefen är medlem i informationscentra-
lens ledningsgrupp.

Hela platsannonsen och mera information om tjänsten finns 
på adressen sakasti.fi/tyopaikat.

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 torsdagen 5.2.2014 kl. 
16.00. Ansökningshandlingarna returneras inte.

Frågor besvaras av kommunikationsdirektor Tuomo Pesonen, 
tuomo.pesonen@evl.fi, tfn 09 1802 336 eller biträdande chef 
Juha Rajamäki, juha.rajamaki@evl.fi,  tfn 09 1802 323.

LEDIGA TJÄNSTER

LEDIGA TJÄNSTER I STIFTET
Gemensamma kyrkoherdetjänsten i Lappträsks 
svenska församling och Liljendals församling
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunska-
per i svenska och goda muntliga och skriftliga kunskaper 
i finska.

Kyrkoherdetjänsten i Johannes församling
Valet förrättas som indirekt val.
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunska-
per i svenska och nöjaktig förmåga att förstå finska.

En kaplanstjänst i Johannes församling
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunska-
per i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska.

De som valts till tjänsterna skall uppvisa i straffregisterla-
gens 6 § avsett straffregisterutdrag.

Tjänsterna söks hos Domkapitlet i Borgå stift senast 
17.2.2014 klockan 15.00.
Adress: PB 30, 06101 Borgå

NYKARLEBY FÖRSAMLING
söker vikarier för:
- kantor i Munsala, deltid
- diakonissa i Munsala, deltid
- värdinna i Nykarleby, heltid

info: kyrkoherde Sandvik, 0505613353
se närmare www.nykarlebyforsamling.fi

Stefan Gustavsson till Nykarleby
Stefan Gustavsson är en av Sveriges mest kända apo-
logeter. 28-30 januari gästföreläser han på öppna bi-
belskolan på KREDU, Kristliga Folkhögskolan i Nykarle-
by. Onsdag 29.1 hålls även en kvällsföreläsning.

Anmälan till skolan.

FÖRELÄSNING

Visste du att ...

Tidningen trycks på ett 
finländskt miljömärkt papper 

som till största delen 
består av returpapper.

Kyrkpressen 
sparar skog!
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BERÄTTA OM DIN 
FÖRSAMLING! 
Den här sidan finns till för dig. 
Roliga verksamhetsidéer, fest-
liga jubileum eller en viktig ge-
menskap. Skriv, fotografera och 
berätta om vad som händer i 
DIN församling! Skicka in din ar-
tikel till redaktionen@kyrkpres-
sen.fi. Redaktionen 
väljer och redige-
rar materialet.

I MIN
FÖRSAMLING

MARKNAD

ÖNSKAS HYRA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTHYRES

Kyrkoherdetjänsten i Solfs försam-
ling har inom utsatt ansökningstid 
sökts av tf kyrkoherden i samma 
församling Ann-Mari Audas-Will-
man.

Kyrkoherdetjänsten i Jomala 
församling har inom utsatt ansök-
ningstid sökts av kaplanen i Marie-
hamns församling Kent Danielsson 
och församlingspastorn i Kyrkslätts 
svenska församling Monica Heikel-
Nyberg.

Domkapitlet konstaterar att 
tjänsteförhållandet för kaplanen 
i Johannes församling Tomas Ray 
upphör 31.1.2014 på grund av egen 
uppsägning.

Kaplanen i Johannes församling 
Tomas Ray tillträder tjänsten som 
stiftssekreterare vid domkapitlet i 
Borgå stift 1.2.2014.

En kaplanstjänst i Johannes för-
samling har förklarats ledig att sö-
kas senast 17.2.2014 kl. 15.

Domkapitlet konstaterar att 
tjänsteförhållandet för försam-
lingspastorn i Mariehamns försam-
ling Ann-Louise Harberg upphör 
16.2.2014 på grund av egen upp-
sägning.

Tf kyrkoherden i Lappträsks 
svenska församling Stina Lindgård 
har förordnats att sköta den ge-
mensamma kyrkoherdetjänsten 
i Lappträsks svenska försam-
ling och Liljendals församling 1.2 
-31.5.2014.

Den gemensamma kyrkoher-

detjänsten i Lappträsks svenska 
församling och Liljendals försam-
ling har förklarats ledig att sökas 
senast 17.2.2014 kl. 15.

Kyrkoherdetjänsten i Johannes 
församling har förklarats ledig att 
sökas senast 17.2.2014 kl. 15. Valet 
förrättas som indirekt val.

Kaplanen i Mariehamns för-
samling Kent Danielsson har 
förordnats att vid sidan av egen 
tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i 
Brändö-Kumlinge församling 1.2 - 
31.3.2014.

Tf kyrkoherden i Ålands södra 
skärgårdsförsamling Peter Karls-
son har förordnats att fortsätt-
ningsvis sköta kyrkoherdetjänsten i 
samma församling 1.1 - 31.12.2014.

Förordnandet för kaplanen i 
Sibbo svenska församling Magnus 
Riska att sköta kyrkoherdetjäns-
ten i samma församling avbryts 
31.1.2014 och han anställs som 
stiftsdekan vid domkapitlet i Borgå 
stift från 1.2.2014.

Domkapitlet konstaterar att 
tjänsteförhållandet för kyrkoher-
den i Saltviks församling Peter 
Blumenthal upphör 31.8.2014 på 
grund av egen uppsägning.

DAGS FÖR UTBILDNINGSBILAGA! 
BOKA DIN ANNONS NU SÅ SYNS DU I HELA SVENSKFINLAND!
Nu är det dags igen för Kyrkpressens specialbilaga om andra stadiets 
utbildning. Den utkommer i nummer 6 den 6 februari. Boka din annons 
senast den 27 januari och nå ut till hela Svenskfinland!

Kontaktuppgifter till våra annonsförsäljare: 
Leif Westerling, leif.westerling@kyrkpressen.fi, tfn 050 329 4444, fax (09) 278 4138
Jonny Åstrand, jonny.astrand@kyrkpressen.fi, tfn (06) 347 0608 / 0500 924 528, fax (06) 347 1018

 

      Planer på renovering eller nybygge? 

       Vi utför  Nybyggnation ...Tillbyggnad ... Total renovering inom- och utomhus 

        Målning och tapetsering ... Badrum med våtrums certifikat ... Inredning 

        Kontakt uppgifter : Österfjärdsvägen 110, 64510 Nämpnäs 

Telefon : 045-1052414,   050-5265410 

 

                                                                           

 

Asematie 5, 66440 Tervajoki
Öppet: må-fr 9-17, lö 10-12

Tfn 478 5440. 
Nödsituationer 040-708 2259

Bågar från 10€ 
+ inslipning 

+ fodral

www.nordicsale.fi

3000 fönster och dörrar i lager,
leverans direkt.

Ge tid till familjen
Kom till Äkäslompolo på sportlovet!

Skidresor till Ylläs. 
 från Nyland 15 – 21.2. 2014 
 från Österbotten 22 – 28.2. 2014

            5 hela skiddagar!
Förmånliga familjepriser med busstransporter och logi 
med helpension (morgonmål, lunchmatsäck, middag 
och kvällsmål).  Erfarna och nyktra reseledare.
Ungdomar från 13 år även utan föräldrar.

Bokningar & förfrågningar:   info@raitismaja.fi
06-3180 900 / 0400 126 830    www.raitismaja.fi

Skötsam, rökfri första årets
universitetsstuderande söker
förmånlig etta i centrala
Helsingfors from. 1.4.2014.
Tel. 050-5177848 / Ellen

Vi är ett rökfritt, skötsamt,
troende och studerande par
som söker hyreslägenhet på
40-70m2 i södra H:fors. Tel:
050-4455151/ Sebastian

2 rum + kök i Åbo på
Köpmansgatan uthyres. Hyra
530 €/må inklusive vatten.Tel:
050-1490.

Par önskar hyra 2a/3a i
centrala Helsingfors. Rökfria,
utan husdjur och skötsamma
studeranden, båda i
slutskedet av studierna
(arkitekt &
dokumentärfilmare) och med
deltidsarbeten. Kontakt via
04573420707 eller
annika839@gmail.com

Nyförlovat ungt par söker
hyresbostad i Vasa från och
med juni. Vi är skötsamma,
rökfria och ansvarsfulla. Tag
kontakt på 050 401 8231 .

Önskas hyra: Tvåa i
Helsingfors (gärna
Tölö/Berghäll/centrum). Vi är
ett rökfritt par med stadig
inkomst.
Tel: 050-4670784/Sanna

Res med oss!
Tel: 044 3234940
www.buswester.fi

NYTT FRÅN DOMKAPITLET

Tvåspråkig minnesstund  för 

FÖRINTELSEN 
söndagen 26.1 kl 17 i Andreaskyrkan, Högbergsg 22, Hfors.

Medverkande : Direktor Tomas Sandell, Judiska församlingen, 
Hazamirkören m �.

Kollekt till vårdhem i Israel för Förintelsens överlevande.

Arr: European Coalition for Israel, Andreaskyrkan m �. kyrkor 
och organisationer.

Helsingfors kyrkliga samfällighets  gemensamma 
kyrkofullmäktige  sammanträder torsdagen den 
30 januari 2014 klockan 18 i Församlingarnas hus, 
Tredje linjen 22.

En förteckning över ärenden som kommer att 
föredras vid sammanträdet är från och med 22.1.2014 
framlagd på anslagstavlorna vid Helsingfors försam-
lingars pastorsexpeditioner och på den kyrkliga 
samfällighetens anslagstavla, adress Tredje linjen 22.

Föredragningslistan och protokollet kan läsas 
på webben: www.helsinginseurakunnat.fi/hallinto. 
Föredragningslistan publiceras ca en vecka före mötet 
och protokollet ca en vecka efter respektive möte.

Helsingfors, den 13 januari 2014
Ordförande

KUNGÖRELSER

Annonsera i Kyrkpressen!

Med en annons når du hela Svenskfinland.
Spara energi och pengar!
Kontakta våra annonsförsäljare: 

 Leif Westerling 050 329 4444, Jonny Åstrand 050 092 4528

Eller via e-post: annons@kyrkpressen.fi

Annonsinfo på www.kyrkpressen.fi
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KANTORER FRAMTIDSORO

Idealet är kantorer med behörig utbildning
Kyrkomusikerförening-
en (KMF) vill tacka Sofia 
Torvalds för artikeln ”Fram-
tidsoro bland kantorerna” 
i KP 3/14. KMF skulle vilja 
kommentera tre saker.

1) Annonseringen av le-
diga kantorstjänster görs 
bäst genom nätannonser. 
Kyrkostyrelsen upprätthål-
ler en nätbaserad sökmotor 
på evl.fi för alla typer av 
tjänster inom kyrkan. Sök-
motorn finns för tillfället 
endast på finska, men an-
nonserna kan naturligtvis 
skrivas på svenska. KMF 
upprätthåller en sida på 
adressen www.kyrkomu-
siker.fi där församlingarna 
erbjuds gratis annonsut-

rymme om lediga kantors-
tjänster.  

2) I artikeln efterly-
ses riktlinjer av KMF för 
kantorernas tjänstestruk-
tur i församlingarna. Idea-
let är att det i alla fall finns 
en kantorstjänst per guds-
tjänstgemenskap. I större 
församlingar en kantors-
tjänst per 2 500-4 000 för-
samlingsmedlemmar el-
ler minst en kantor per 
två präster. Idealet är ock-
så att kyrkans musiker är 
utbildade enligt de behö-
righetskrav biskopsmö-
tet fastställt. I församlingar 
med två eller flera tjänster 
borde minst en tjänst för-
utsätta högre högskoleexa-

men eller utvidgad univer-
sitetsexamen.

3) Gud bevare oss från 
den musikklyfta och de 
häftiga kollisionerna mel-
lan gudstjänstsyn och mu-
siksyn som Torvalds be-

skriver. Församlingarna 
är arbetsplatser där olika 
medarbetare skall samar-
beta. Vi kan samtala och 
lyfta fram de gåvor både 
medarbetare och försam-
lingsmedlemmar kan bidra 
med eller så kan vi byg-
ga murar mellan medar-
betare, sektorer och olika 
grupperingar. Vi får hoppas 
på det förstnämnda och att 
alla medarbetare får den 
arbetsro som krävs för att 
sköta sitt arbete på bästa 
möjliga sätt.

ReidAR tOLLANdeR, 
Ordförande,
Kyrkomusikerföreningen r.f.

Ingen vill  
till Närpes 
Tidningen Syd-Österbot-
tens chefredaktör Mats 
Ekman undrar varför kyr-
koherdetjänsten i nybil-
dade Närpes församling 
inte lockar någon sökan-
de trots att ekonomin är i 
skick, skatten låg och ad-

ministrationen fungerar.
Ekman menar att präs-

ter som samarbetar med 
präster av båda könen 
undviker att söka medan 
samarbetsvägrarna låter 
bli eftersom de inte klarar 
kompetensprövningen.

– Skäl för församling-
ens förtroendevalda att 
reflektera, skriver Ekman. 

KYRKOHERDETJÄNST NOBBAS

”Vid sidan av An-
ders Frostens-
son är hon den 
som gett oss mest 
gudsbilder i hela 
psalmboken.”
Prästen och kompo-
sitören Per Harling om 
Britt G Hallqvist som 
skulle ha fyllt 100 i år.

PSALM JUBILAR

I rörelse
eN Av Karin Boyes mest kända dikter 
vägrar stå still. Det är kanske därför 
hennes ord hela tiden rör på sig, bryts 
upp, men ändå känns igen. Otaliga 
är de föreläsningar, predikningar, 
kolumner och livsstilsartiklar som 
betonat resan till målet.

bOye äR på inget sätt först ute med tanken om att 
ständigt vara i rörelse, och att vägen är det vik-
tiga. Ändå undrar jag om någon lyckats beskri-
va det så enkelt och vackert som hon: ”Nog finns 
det mål och mening i vår färd - men det är vä-
gen, som är mödan värd.”

iNOm meNtAL träning arbetas ofta med att skapa en 
inre bild av framgång. Jantelagen vill gärna kall-
la sådant för illusion, men det finns en magne-
tisk kraft i tro som är inget mindre än förbluf-
fande. Ingen av oss kan gå på vatten eller flytta 
berg, eftersom vi vet att det inte är möjligt och 
inte kan tro annat.

ett bARN som lär sig ett nytt språk eller lär sig spe-
la ett instrument utvecklas ofta i en takt som vi 
vuxna inte kan annat än betrakta med lika delar 
fascination och avund. Varför är det då så svårt 
för oss att vara nybörjare? Just för att vi vet att 
det är svårt - något som barnet lyckligtvis inte 
har den blekaste aning om.

SOm vUxNA ifrågasätter vi inte det som satt sig i 
ryggmärgen, eftersom vi ser det som självklart. 
Att äta med gaffel är en rätt intrikat historia, och 
vi kan vara tacksamma över att vi lärde oss det i 
ung ålder. Tänk om vi stod inför den utmaningen 
nu. Att lyfta gaffeln med rätt mängd mat, pricka 
in i munnen utan att sticka oss.

pReSSeN Att misslyckas skulle bli stor, kanske så 
stor att vi inte ens skulle våga försöka annat än i 
enrum. Och även om vi i ensamhet skulle lyckas 
tillräckligt många gånger för att våga känna oss 
som kunniga gaffelförare, så skulle vi vid matbor-
det - drabbade av rampfeber och tävlingsnerver - 
med största sannolikhet fin-
na oss tvungna att konstatera 
att allt det vi trodde vi kunde 
plötsligt försvunnit.

Att vågA tro som ett barn är 
inte bara ett alternativ bland 
andra, det är en nödvändig-
het. Det står i bjärt kontrast 
till den rationella syn på ut-
veckling som är en del av vår 
vardag. I arbetslivet sätter vi 
ofta upp långsiktiga realistis-
ka mål, och gör sedan upp 
konkreta delmål som kan bockas av när de upp-
nåtts. Så sitter vi där med avklarat delmål, en 
guldstjärna i kanten, och minns så lite av hur vi 
kom dit att det inte kan ha varit av särskilt stor 
betydelse.

måL, viSiON, dröm och tro behöver inget rationellt 
försvar. Det är livsviktigt att vi inte per automa-
tik begränsas av det möjliga. Då kan delmålen i 
stället bli högst oväntade rastplatser på en gåtfull 
väg som är mödan värd. 

Patrick Wingren är en samhällspolitiskt aktiv musi-
ker från Jakobstad.

”Varför är det så 
svårt för oss att 
vara nybörjare? 
Just för att vi vet 
att det är svårt”.

INKAST PATRICK WINGREN

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.

OPINION INFORMATION

FÖRSAMLINGSVALET NOVEMBER

Ett delikat läge
Jag har sagt JA! I november 
2014 går församlingarna i 
Finland till val för att välja 
nytt församlingsråd och nytt 
kyrkofullmäktige.

Det delikata läget, är att 
EU-valet som hålls i slutet 
av maj är undanstökat tills 
församlingsvalet.

Följande val är riksdags-
valet 2015. Det här betyder 
att det finns inga hinder att 
förstöra ett så impopulärt 
val som församlingsvalet 
är. Tro på det goda!

Församlingsvalet på fars-
dag 9.11. kommer, tror jag, 
att bli en riktgivare gällan-
de medlemmar i försam-
lingen samt församlingar-
nas ekonomi. Allt häng-
er på hur folket röstar i för-
samlingsvalet.

Under år 2013 skrev 
50.000 människor ut sig 
ur kyrkan, emedan 15.100 
människor skrev in sig i 
kyrkan. År 2010 var röst-
procenten 17 %. Det för-

sta församlingsvalet hölls 
1869. En konfirmerad för-
samlingsmedlem som fyllt 
18 år får ställa upp som 
kandidat. Röstberättiga-
de är 16 år fyllda medlem-
mar i kyrkan. Det finns 
430 församlingar i Finland. 
Sammanlagda kandidater 
kommer att vara omkring 
25.000.

Det gäller att vara ute i 
god tid. Allt om försam-
lingsvalet 2014 finns på  
Sacrista. 

mAgNUS tAxeLL
Åbo

”Det finns inga hin-
der att förstöra ett 
så impopulärt val 
som församlings-
valet är. Tro på det 
goda!”

KÖNET KVITTAR

Nej till kvinnopräster!
Det finns mycket som kunde 
ändras inom kyrkan men det 
finns en sak som vi är över-
ens om. Vi är emot kvinno-
präster, kort sagt vi är kvin-
noprästmotståndare. Kvin-
nopräster tillför inte något 
nyttigt i kyrkan så varför ha 
kvar kvinnopräster kvar? 
Vi anser att en präst är en 
präst oberoende av hur det 
ser ut mellan benen. För oss 
är det en självklarhet att vi 
alla är olika och att alla in-
te är lämpliga för allt. Men 
att vara lämplig för att va-
ra präst är inget som häng-
er ihop med kön. Det viktiga 
är hur man är som person.

Varför inte sluta använ-
da ordet kvinnopräster 
och istället enbart tala om 
präster. Vad tillför det dis-
kussionen? Är det viktigt 
att veta vilket kön en präst 
har? Vi skulle önska att 
man slutade tala om kvin-
nopräster eftersom varje 
gång man gör det gör man 

också uppdelningen i präs-
ter och... kvinnopräster. De 
är inte jämställda i det ske-
det utan helt plötsligt har 
vi riktiga präster som får 
benämnas som präster och 
sedan har vi andra klas-
sens präster, kvinnopräs-
terna. Tala om präster som 
präster helt enkelt. 

UNgdOmeNS kyRkOdAgAR 
2013 geNOm
mARi pUSkA, präst 
jONA gRANLUNd, tf Ungdoms-
arbetsledare
eRikA fORSbLOm, teolog
mARcO hARjU, teolog

”Är det viktigt att 
veta vilket kön en 
präst har? Vi skulle 
önska att man slu-
tade tala om kvin-
nopräster.”

”Gud bevare oss 
från en musikklyfta 
och häftiga kollisi-
oner mellan guds-
tjänstsyn. Vi kan 
samtala och lyfta 
fram de gåvor både 
medarbetare och 
medlemmar har.”

Dagens lösen 
2014
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Bibelord och en kort 
psalmvers, dikt eller 
reflektion för årets 
alla dagar.
Fontana Media hft. 2490

Jubileumsbok om Borgå stift 
som hunnit fylla 90 år! 
Artiklar av: Gustav Björkstrand, 
Stig Kankkonen, Birgitta Sarelin, 
Björn Vikström m.fl.
Fontana Media hft.

Med sikte på tiden!
Med sikte på framtiden
– Borgå stift 90 år

Årskalendern 
Ecclesia 2014
Behändig fick-
kalender med kyr-
koårets alla högtider 
och bibeltexter.
Fontana Media 
ringpärm

www.fontanamedia.fi • tfn (09) 612 615 30 • info@fontanamedia.fi  • Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors
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De senaste åren har jag inte känt 
av vintermörkret särskilt mycket. 
Med två små barn i 3 och 5-årsål-
dern finns det inte så mycket tid för 
sådant. Det är hålligång mest hela 
tiden ändå. Kanske är det snarast 

regn och köld som känns av ef-
tersom det blir mera att tänka på 
med kläder för barnen då. Möj-
ligen är det viktigare för mig un-
der vintermånaderna att motio-
nera regelbundet. Motion brukar 
vanligtvis göra susen mot hängig- 
het. Och känner jag mig trött så tar 
jag en dubbelespresso och knäp-
per på sollampan vid köksbor-
det. Det brukar hjälpa. Sedan är 
det alltid trevligt att ha någon bra 
filmserie att se på. Just nu betar 
min fru och jag igenom samtliga 
avsnitt av Downton Abbey som 
hon fick till julkapp.

Två snögubbar står och sam
talar. D

en ena säger till den andra: –
 Var inte fånig, det är klart att ingen skapat oss, du m

åste väl förstå att vi har utvecklats från snöflingor.

NÄSTA VECKA träffar vi kvinnan som kom till Finland 
för att kämpa mot människohandel.

Åk buss med Peter Söderqvist
Vasa

0500-162 120
touring.partner@kolumbus.fi

Anne-Marie Rudnäs, läkare, 
Nykarleby

I många år gruvade jag mig i förväg 
för regnet, tristessen och mörkret, 
som smyger sig på i oktober och 
kulminerar i november. Med åren 
har jag dock fått lära mig att hös-
ten och mörkret inte är så farliga. 
Som många andra levande varel-
ser och växter så går också jag in i 
en form av viloperiod, som tydli-
gen är viktig för mig. Min energi- 
nivå går allmänt ner, mitt behov 
av umgänge minskar. Kreativite-
ten och de goda ideérna håller sig 
långt borta. Tomas Sjödin beskriver 
något av detta på ett så befriande 
sätt i sin senaste bok ”Det händer 
när du vilar”. Han beskriver hur 
fleråriga växter anpassar sig till 
vintern och går i dvala. De tar en 
paus, härdas och avmognar. På lik-

nande sätt kan vi människor be-
höva viloperioder för att senare 
igen kunna blomstra. Vi behöver 
inte vara alerta och högproduce-
rande jämt även om samhällskli-
matet låter oss förstå det. Det ger 
mig tröst att tänka att de där tråki-
ga mörka månaderna kanske hjäl-
per mig att avmogna som person. 
Då kan jag lättare stå ut också med 
dem och det de gör med mig. Under 
den mörka perioden får jag söka 

livskraft i sådant som jag vanligen 
njuter av: en långpromenad i na-
turen, gärna med en vän, en berö-
rande bok, god choklad, att sjunga, 
gå på konsert, tända ljus eller en 
brasa i spisen, äta en god middag 
med familjen, bada bastu, gå till 
kyrkan. Många små saker, som i 
sig inte är speciella eller kostsam-
ma, men som lyser upp mitt höst-
mörker tills adventstidens och ju-
lens ljus och värme förändrar min 
sinnesstämning och jag vaknar till 
liv igen. Lagom till julen har jag i 
allmänhet återfått livskraften och 
stämmer ärligt in i Topelius´ord i 
hans barndomskyrka ”Min Herre 
och min konung, kom! Till hög, till 
låg, till rik, till arm, kom glad och 
hjärtevarm.”

Från mörker till ljus
Genom fönsterrutan silar något överraskande. 
Ljus? Ljus! Dagarna blir äntligen längre och hop-
pet om sol tänds igen. Hur har du orkat hit? 
Ibland handlar det om de små sakerna i livet: 
doften av nybryggt morgonkaffe, kvällsprome-
naden med hunden, körövningarna. 
      KP bad fyra läsare berätta vad som hjälper 
dem att orka vandra genom vintermörkret.

Vintermörkret har egentligen in-
te besvärat så mycket. Visserligen 
blir man kanske lite tröttare, men 
då får man sova lite längre. Tiden 
har börjat gå så snabbt (kan be-
ro på åldern) att man inte riktigt 
hinner besväras av mörkret.

Jag brukar i regel dyka ner i min 
musikaliska kreativitet på hösten 
och det sysselsätter en samtidigt 
som man kanske är lite mer ned-
stämd och det gör att man hittar 
den kreativa ådran lättare.

Att motionera regelbundet trots 
att vädret ibland är både blött och 
mörkt gör att man håller sig i bättre 
form både kroppsligt och mentalt. 
Jag joggar och skidar 3 ggr/ vecka 
oberoende av väder.

Hösten och mörkret är dessut-
om en ypperlig tid att läsa böcker 
och passa på att vila.

När man vilar kommer man 
närmare sitt inre och då har man  
även bättre tid och möjlighet att 
fundera kring de stora frågorna.

Att bo i Finland har sina sidor 
och ska man bo här så är det bäst 
att man försöker se det fina i al-
la årstider.

Vårvintern som är i antågande är 
dessutom en fantastisk vacker års-
tid - och då är det inte långt till 
sjösättning, för då hissar jag segel!

David Strömbäck, företagare/musiker, Närpes

Jag brukar dyka 
ner i min musika-
liska kreativitet.

Vi behöver inte 
vara alerta och 
högproducerande 
jämt.

deN möRkA 
tiden på året 
påverkar oss 
på många sätt. 
Foto: sXC.HU

Kim Groop, universitetslärare,  Åbo

Motion brukar van-
ligtvis göra susen 
mot hängighet.

Nu känns det lättare att svara på 
frågan när vi har fått både snö och 
sol. Både snön och solen ger ljus och 
det är viktigt för mig för att orka. 
När jag är mitt uppe i arbetslivet 
och har mycket omkring mig, tän-
ker jag inte så mycket på om det är 
mörkt eller ljus, trots att det säkert 
påverkar min aktivitetsnivå. Visst 
kan mörkret i stunder kännas be-
friande, när man själv känner sig 
dyster och nedstämd. Då känns det 
bara bra att allt omkring mig också 
är dystert och mörkt, till och med 
vädret. En sak jag har iakttagit hos 
mig själv är förmågan att drömma. 
En riktigt mörk och dyster mor-
gon kan jag i mina drömmar för-
flytta mig till en vacker solig som-
mardag. Vad härligt det känns. Det 

får mig att le, åtminstone inom-
bords. Dessa små ögonblick ger 
glädje och hopp och kraft att orka en 
stund vidare trots mörkret. Det är 
en härlig förmåga hos oss männis- 
kor att kunna drömma och hop-
pas. Hoppet ger perspektiv. Just nu 
är det så här, men vi vet att solen 
och ljuset finns där. Efter mörk-
ret blir det ljus.

Helena Ewalds, utvecklingschef, Borgå

Det är en härlig 
förmåga hos oss 
människor att kun-
na drömma och 
hoppas.


