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LEDAREN: Bibeln och nåden är goda verktyg som de 
finlandssvenska laestadianerna har till sitt förfogande. 
Men de gammellaestadianska rötterna sitter djupt.
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”Allt ska prövas! 
Att inte tillåta 
det är ett under-
kännande av sin 
egen undervis-
ning.”

LEDARE JOHAN SANDBERG

Kristi kropp lider 
med Skutnäs

När eN del av Kristi kropp lider, 
mår hela kroppen illa. Den här 
bibliska sanningen kan myck-

et väl tillämpas för Jakobstads fridsförening där 
man nu kämpar för att göra skäl för sitt namn. 

Sedan pedofilskandalen för fyra år sedan har 
föreningen inlett en process med förnyelse. Som 
ett steg i den här processen ordnade föreningen 
ett seminarium i sitt bönehus i Skutnäs. Där redo-
gjorde professorn i kyrkohistoria Jouko Talonen för 
den laestadianska väckelsens historia sedan 1845.

Allt är iNte frid inom fridsföreningarna. Talonen 
visade att det aldrig varit så. Rörelsen har splitt-
rats ett antal gånger. Rauhan Sana dit de finlands-
svenska fridsföreningarna hör är i dag en av de sju 
huvudriktningar som har fler än tusen anhängare.

Utmaningen och viljan i Skutnäs och troligen 
hela den finlandssvenska laestadianska rörelsen 
är nu att förhindra att historien upprepar sig. Ex-
akt samma utmaning som moderkyrkan har. 

AvslöjANdeNA om övergreppen i Skutnäs kom som 
en blixt från en klar himmel i december 2009 då 
förövaren redan dött. Han var predikant med stor 
auktoritet i rörelsen, hans ställning motsvarade i 
det närmaste påvens. Än idag har han anhängare 
som förnekar att övergreppen skedde.

Anhängarna förhindrar den helandeprocess 
som de drabbade nödvändigt behöver. Förne-
kelsen förorsakar också splittringen, både inom 
de drabbade familjerna och inom fridsförening-
en. Det är tragiskt. 

 
När skANdAleN vAr ett faktum valde fridsfören-
ingen en ny styrelse. Predikantens anhängare av-
polletterades från centrala poster. Sedan dess har 
styrelsen arbetat målmedvetet med att hjälpa de 
drabbade och att förnya verksamheten. Det har 
inte varit lätt. De har ständigt jobbat i motvind 
och blivit utsatta för personliga påhopp av pre-
dikantens anhängare. Det har man stått ut med 
för att hålla ihop föreningen. Frågan är hur länge 
man orkar.

Även om anhängarna sak-
nar formell makt i Skutnäs 
i dag så kan man fortfaran-
de skönja en rädsla för dem.

eN fortsAtt process av he-
lande och förnyelse är nöd-
vändig i Skutnäs. Såren ef-
ter skandalen är ännu inte 
läkta. Som lemmar i Kristi 
kropp bör vi alla stöda dem 
i processen.

Verktygen har rörelsen redan. Talonen kallade 
det oersättligt; Bibeln, rättfärdigheten genom tron 
och nåden. Pröva allt utgående från det.

Men för att Kristi kropp ska kunna stöda krävs 
också att man tillåts stöda. Hela den laestadianska 
rörelsen präglas fortfarande av en slutenhet där 
man i rädsla för villoläror bara ger de egna pre-
dikanterna tillträde till predikstolen. Det är inte 
hälsosamt. Ingen människa kan utlägga Guds ord 
i Bibeln så rent och oförfalskat. Det är varje kris-
tens ansvar att själv kunna pröva vad som är gu-
domligt och vad som är mänskligt i tal och skrift. 
Allt ska prövas! Att inte tillåta det är ett under-
kännande av sin egen undervisning.

Inte för 
bekväm 
i sin tro

Rolf Blauberg är en relativt ung, för-
samlingsaktiv man. Han är en av de 
där som – som en kollega uttryckte det 
– ”egentligen inte finns”. Själv värjer 
han sig lite inför den klassificeringen.

– Jag kan räkna upp åtminstone fem 
andra män i min ålder i Helsingfors som 
också är aktiva i en församling. Men of-
ta känns könsfördelningen sådan att 
majoriteten av de församlingsaktiva är 
flickor eller kvinnor.

Vad det beror på är något kyrkan och 
församlingarna funderat över länge. 
Endel ordnar snickerikurser eller bör-
jar bygga båtar på talko för att locka 
männen till församlingen.

– Det är säkert jättebra, men är det 
det pojkar eller unga män behöver? Det 
är könad verksamhet från första bör-
jan. Den här verksamheten borde vara 
uttalat öppen både för män och kvin-
nor, pojkar och flickor.

Han vill inte erbjuda traditionellt 
”manlig” verksamhet till pojkar och 
män.

– Jag tror inte att det är den bilden av 
manlighet kyrkan ska förstärka, för det 
är inte en manlighet av i dag eller en 
mångsidig manlighet. Om vi nu mås-
te tala om manlighet överhuvudtaget. 
Jag tror inte att vi ska befästa stereo-
typier om att män håller på med tunga 
fysiska sysslor. Kyrkan borde till ex-
empel ordna diskussionsgrupper för 
pojkar där de får diskutera manlighet 

och tala om att det att vara man i för-
sta hand är att vara människa och in-
te att vara på ett visst sätt.

Den rationella mannen
En annan stereotypi som kan stänga 
ut män från kyrkan är den att män är 
rationella varelser medan kvinnor är 
känslosamma och kan tro också på så-
dant som inte går att bevisa: till exem-
pel på Gud.

– Då blir en man kanske tvungen att 
rationalisera bort tron. En tro går ju inte 
att förklara, det är ett val att tro.

Själv har han inte funderat så mycket 
på det där rationella eftersom han haft 
en barnatro. Det är först under senare 
år han börjat ifrågasätta sin tro. 

– Det hör till att man går igenom kri-
ser och funderar på vad man tycker. 
Ibland tänker jag att det inte nödvän-
digtvis är okej att jag blir så bekväm 
med min tro att jag konstaterar att jag 
är troende, för det blir så lätt oreflek-
terat. Då lever jag inte heller aktivt in-
ne i den där tron utan invaggar mig i en 
trygghet. Jag hade en lång diskussion 
med en vän som inte har något emot 
att jag tror i sig men inte kunde förstå 
att jag inte regelbundet ifrågasätter vad 
jag tror på. Att jag nöjer mig med det 
utan att utmana mina föreställningar 
och läsa Bibeln och fråga mig ”vill jag 
faktiskt tro på det här?”. Det ändrade 
faktiskt lite på mina vanor.

Numera försöker han regelbundet 
hitta stunder då han hinner fråga sig 
själv vad han tror på och varför.

– Jag tänker att ju äldre jag blir desto 
oftare möter jag situationer som jag inte 
mött tidigare, där jag kommer till korta, 
situationer där jag behöver få mig själv 
att gå ihop med det jag tror på eller få 
omvärlden att gå ihop med det jag tror 
på. Jag har ofta blivit besviken på an-
dra och också på mig själv. 

Våga misslyckas
Han tror att det i allmänhet är svårt för 
människor att förlåta sig själva.

– Den villkorslösa nåden som finns 
inbakad i det kristna budskapet är vik-
tig. Jag behöver både välsignelse, ge-
menskap och syndernas förlåtelse för 

Rolf Blauberg vet att det inte bara är kvinnor utan 
också män som går in i duktighetsfällan. Han vill nyan-
sera bilden av manlighet. En man behöver inte vara en 
hjälte, han får misslyckas. Det kristna budskapet är att 
du blir förlåten och får börja på nytt.

TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

PROFILEN: ROLF BLAUBERG
”Om du misslyckas en gång med 
att leva ett gott liv har du alltid en 
chans att börja på nytt.”
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Lekholmen får egna ungdomsledare
lägerliv. Församlingarnas 
lägerö Lekholmen utanför 
Helsingfors kommer att hö-
ja profilen nästa sommar.

– Det finns planer på att 
församlingarnas ungdoms-
verksamhet helt ska flytta 
ut till Lekholmen på som-
rarna. Alla tre Helsingfors-
församlingar ska ansvara för 
en period och anställer var-
sin ungdomsarbetsledare 
för den tiden, berättar Ste-

fan Forsén, kyrkoherde i 
Matteus församling.

Också samfälligheten 
kommer att bidra med medel 
för anställning av personal.

Målet är att skapa mer 
verksamhet på holmen ut-
över de barn- och konfir-
mandläger som ordnas av 
församlingarna.

– Tidigare har lägren va-
rit en sak för sig och den 
öppna holmboverksamhe-

ten en sak för sig. Nu hop-
pas vi att det motsatsför-
hållandet ska försvinna, sä-
ger Ulf Skogström vid sam-
fälligheten.

– Målet är Helsingfors-
ungdomar ska ha en plats 
att komma till som är bety-
delsefull för dem, där det är 
lätt att möta Gud och var-
andra och där församlingar-
na har personal på plats för 
att garantera verksamhe-

tens kvalitet, säger Forsén.
De gamla holmledar-

tjänsterna finns inte kvar.
– De praktiska städ- och 

underhållsuppgifterna har 
ökat mycket på holmen un-
der de senaste åren, kon-
staterar Skogström.

Nu ska församlingens 
personal få koncentrera 
sig på besökarna. Servicen 
sköts via underleverantörer.

 ¶ NiNa Österholm

att det händer att jag ställer upp mi-
na ideal så högt att jag sällan når upp 
till dem. Och jag tror att jag inte alltid 
ställer upp mina ideal enligt min egen 
förmåga utan efter normer som kom-
mer utifrån. Det är något som vi talar 
för lite om när det gäller pojkar. Det 
finns klara bilder om hurdan en man 
är: han är rakryggad, klarar av att all-
tid vara ärlig och hederlig. Det är fina, 
allmänmänskliga dygder, men ingen 
kan alltid leva upp till dem. Många ton-
årspojkar tror att en man ska vara nå-
gon sorts hjälte. Men du kan inte vara 
en hjälte i allt du gör.

Det kristna tron att det alltid finns 
förlåtelse, att man har ett egenvärde 
oberoende av sina prestationer, gör det 
kanske lättare att misslyckas.

rolf BlAuBerg 
har forskat i sve-
rigefinska böcker 
om klass och 
kön. – Där är det 
så gott som alltid 
männen som 
far illa, medan 
kvinnorna kan 
hitta en trygg-
het i skolan och 
klättra uppför 
pinnarna på 
klasstrappste-
gen. Männen blir 
alkoholister eller 
knarkar ihjäl sig.

ROLF BLAUBERG

LITTERATURVETARE SOM SIKTAR 
PÅ ATT BLI MODERSMÅLSLÄRARE. 
28 ÅR.

MEDLEM I JOHANNES FÖRSAMLINGS 
FÖRSAMLINGSRÅD I HELSINGFORS.

INTRESSERAD AV JÄMSTÄLLDHETS-
FRÅGOR OCH HUR KYRKAN MÖTER 
MÄNNISKOR. VILL JOBBA FÖR ATT 
UNGA SKA KÄNNA ATT DE HAR EN 
PLATS I KYRKAN OCH I SINA FÖR-
SAMLINGAR.

– Oavsett vad någon annan säger så 
har jag en religion som säger att jag är 
alltid värd en annan chans. Det finns 
åldrar då det som föräldrarna säger 
till dig inte räcker. Det skadar ald-
rig att höra det från annat håll ock-
så. Om hela samhället hela tiden sä-
ger ”du måste lyckas, du måste lyck-
as” så väger det inte så tungt även om 
dina föräldrar säger att misslyckande 
är ett sätt att lära sig. Det betyder att 
här hemma duger du som du är men 
när du går ut genom dörren så duger 
du inte längre.

Själv tror han på att vi behöver ha 
rum att misslyckas. Det är en möjlig-
het, något man kan lära sig av. Annars 
sker ingen utveckling.

– Det tycker jag är en så fin tanke: du 

är aldrig färdig som människa utan det 
finns alltid  plats för utveckling. Det är 
inte en skyldighet att utvecklas, det får 
inte vara en skyldighet, men det är ett 
privilegium. Om du misslyckas en gång 
med att leva ett gott liv har du alltid en 
chans att börja på nytt.

Rolf Blaubergs avhandling i littera-
turvetenskap handlar om klass, etnici-
tet och kön i sverigefinsk litteratur. Han 
har funderat mycket på hur vårt sam-
hälle ser ut, om det någonsin är okej 
att blunda för andras problem.

– Till kyrkans uppgift hör att få syn 
på alla, utan att särskilja mellan indi-
vider. Alla måste vara välkomna utan 
förbehåll. Det är lättare att säga än att 
leva upp till, men det är idealet och så 
måste det vara.

det Blir många skriftskolläger på Lekholmen i sommar 
men också öppen verksamhet för alla Helsingforsunga.
Foto: KP-arKiV/mao holmBerG
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FÖRSAMLINGSVAL. När 
det blir val i Esbo i höst 
finns det en risk för att 
mer än hälften av för-
samlingsrådets medlem-
mar byts ut. Då måste 
de som suttit med länge 
vara redo att fungera som 
mentorer för de nya.

TEXT: SOFIA TORVALDS  
ILLUSTRATION: MALIN AHO

När Esbo svenska försam-
lings församlingsråd skulle 
bestämma vem som skulle 
sitta i valnämnden inför för-
samlingsvalet märkte med-
lemmarna att det var många 
som inte planerade att ställa 
upp för omval.

– Runt hälften, tippar för-
samlingsrådsmedlem Stig 
Kankkonen som också hör 
till dem som knappast stäl-
ler upp i höstens val.

Det är just i dessa tider de 
som sitter i församlings- och 
kyrkoråden börjar snegla på 
varann och ställa sig själva 

frågan: Vill jag fortsätta? Har 
jag uträttat det jag ville el-
ler satsar jag hellre på nå-
got annat?

– En tumregel som jag hört 
om är att om en tredjedel av 
medlemmarna i ett förtro-
endeorgan byts ut, då ga-
ranteras kontinuiteten. Om 
hälften är nya är det ganska 
radikalt, säger Kankkonen.

– Men det beror också på 
dem som blir kvar. Om de 
alla suttit i bara en period är 
det kanske inte så bra att det 
kommer så många nya med-
lemmar. Men om de har lång 
erfarenhet tror jag att det går 
bra.

Själv tvekar han att ställa 
upp för omval inte på grund 
av bristande intresse för ar-
betet utan på grund av brist 
på tid. Lite bekymrad känner 
han sig då han tänker på för-
samlingsråden och rekryte-
ringen av nya medlemmar.

– Den naturliga kontak-
ten till kyrkan blir allt tun-
nare. Om en person som haft 
liten kontakt till både kyr-
ka och församling sedan ska 
sitta och bestämma om för-
samlingens angelägenheter 
kan det bli en utmaning. Här 
tror jag att kyrkan och för-
samlingen måste känna sitt 
ansvar.

Han menar att det handlar 
både om att veta något om 
teologi och att veta något om 
hur kyrkan och församling-
arna är uppbyggda.

– Man måste veta vad Kyr-
kostyrelsen är, vad de  olika 
utskotten gör. Jag tror att det 
finns en risk för att en nyin-
vald medlem i församlings-
rådet blir frustrerad. Han 
eller hon tror kanske att det 
bara är att bli invald och fräsa 

på och glömmer hur många 
formaliteter församlingsrå-
det måste beakta. Då kan he-
la systemet kännas gammal-
modigt, stelt och styvt.

Ställ frågor!
Annika Olsen-Nyberg har 
suttit i Esbo svenska för-
samlings församlingsråd i 
två perioder. Hon säger att 
det finns både risker och för-
delar med att medlemmar-
na byts ut.

– Det finns en kunskap 
som går förlorad när de som 
suttit med länge försvinner. 
De har kunnat förklara så-
dant som inte varit tydligt 
för nybörjarna. Å andra si-
dan bidrar nya rådsmed-
lemmar med nya synvink-
lar och nya sätt att se på sa-
ker och ting.

Själv är hon i princip be-
redd att ställa upp för ny-
val, men vill inte fatta be-
slutet riktigt än.

– Om man vill ta del av 
arbetet genom att sitta med 
i olika utskott måste man 
räkna med att det kräver en 

del tid. Jag vill vara säker på 
att jag hinner med det inn-
an jag tackar ja.

Vad tycker då Annika Ol-
sen-Nyberg att krävs av den 
som ställer upp i försam-
lingsvalet?

– För mig själv har det 
handlat om att ha en genu-
in medmänsklighet och en 
tanke om att alla försam-
lingsmedlemmar ska få sin 
beskärda del av församling-
ens verksamhet. Den som 
sitter med i församlings-
rådet lär sig också förstå 
vad som ligger bakom be-
slut som för en utomståen-
de kan verka orimliga.

Hon har själv upplevt att 
medlemmar som suttit med 
länge och är vana med den 
kyrkliga byråkratin kan 
fungera som mentorer för 
nya medlemmar.

– Själv har jag känt att jag 
blivit väl emottagen och att 
det varit lätt att kolla saker 
jag varit osäker på med er-
farnare medlemmar. Mitt 
råd till nya rådsmedlem-
mar är: fråga, fråga, fråga!

Röda kors 
i pannan
Ett tiotal besökare vid 
askonsdagens finska 
gudstjänst i Karleby läm-
nade kyrkan med ett 
korsformat brännmärken i 
pannan.

Askblandningen som 
pastor Hannu Kuusnie-

mi tillverkat enligt kyr-
kohandboken visade sig 
skada huden på en del 
besökare, skriver Koti-
maa24.

– Det verkar som om 
blandningen av aska från 
gran och tall med vatten 
orsakar en reaktion, säger 
Kuusniemi och föreslår att 
tillverkningsanvisningarna 

i handboken ses över.  
Enligt kemiprofessor 

Pipsa Hirva uppstår lätt 
en basisk lösning när man 
blandar aska och vatten. 
Starka baser är frätande.

Ett av förslagen som 
gjorts i diskussionen på 
prästernas Facebooksida 
är att man endast använ-
der aska utan vatten. 

Nya Dödahavsrullar funna
Nio pergament från Dödahavsrullarna som upptäcktes 
på 1940-talet har återupptäckts i Jerusalem. De mini-
mala dokumenten har legat bortglömda i Israel Anti-
ques Authoritys klimatreglerade lager i över sextio år.

Det lär dröja innan forskarna kan studera perga-
mentsbitarna. Först ska man göra förberedande forsk-
ning.

Forskarna räknar med att de kan innehålla överrask-
ningar, men ändå inga sådana som revolutionerar det 
andliga livet, skriver The Times of Israel.  

”Lehtola var själv kan-
tor sex år i en försam-
ling. Ändå är det den 
tre år långa tjänstle-
digheten han minns 
varmast. Kyrkan var 
inte hans plats.”

HBL intervjuar Jan Lehtola, 
som skiljer mellan orgel-
konsten och kyrkan.

JERUSALEM PERGAMENTFYNDSPELAR ORGELKARLEBY ASKONSDAG

Mitt råd till nya 
rådsmedlemmar 
är: fråga, fråga, 
fråga!
Annika Olsen-Nyberg

Påven 
fick 
betyg

deN här våren sitter många församlingsrådsmedlemmar och grubblar över om de ska ställa upp i höstens församlingsval. Blir det stopp – eller en 
period till?

Kontinuitet eller nystart?

PÅVEN. Franciskus första 
år har varit spännande 
för dem som analyserar 
katolska kyrkan.

TEXT: SOFIA TORVALDS 

För ett drygt år sedan, den 
13 mars, blev Jorge Mario 
Bergoglio påven Franciskus. 
Hans första år har analyserats 
av många: Är han den räddare 
katolska kyrkan längtat ef-
ter? Eller har ingenting hänt?

Det svar de flesta verkar 
komma till är både ja och nej.

Franciskus har blivit känd 
för sin ödmjukhet: för att kö-
ra en urgammal bil, vägra bo 
i det påvliga residenset och 
omfamna svårt sjuka männ-
iskor i ett försök att ge dem 
deras värdighet tillbaka. Det 
här, menar den schweizis-
ka teologen Hans Küng i tid-
ningen The Economist, är en 
ändring i sig, ett framgångs-
rikt försök att rädda den ka-
tolska kyrkan. Samtidigt, 
skriver samma tidning, för 
påven en politik som är ho-
nom välbekant från hemlan-
det Argentina. En Vatikan-
diplomat sammanfattar tak-
tiken med orden: Franciskus 
känner bara till en sorts poli-
tik, och det är Peronism. Till 
den taktiken hör den klas-
siska populistiska metoden: 
att över huvudet på eliten 
försöka nå folket med hjälp 
av gester och kommentarer 
som får stora rubriker.

De flesta som analyserar 
Franciskus första år är över-
ens: påven har redan hun-
nit skaffa sig många fiender, 
kanske framför allt bland de 
italienare som har ett starkt 
nätverk och mycket makt i 
Vatikanen.

Det som många vanli-
ga katoliker förväntar sig är 
konkreta förändringar: me-
ra utrymme och makt för 
kvinnliga teologer, en mil-
dare syn på skilsmässa och 
preventivmedel. Som det 
nu är glider katoliker på de 
flesta håll i världen allt längre 
från kyrkans officiella lära. 
En färsk undersökning vi-
sar att det numera främst är 
katoliker i Asien och Afri-
ka som är på samma linje 
som Vatikanen när det gäl-
ler många centrala frågor om 
tro och attityder.
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Esbo delat  
om pengar  
till missionen
UNDERSTÖD. I en jämn 
omröstning beslöt kyrko-
fullmäktige i Esbo att inte 
återinföra understöden till 
Slef och Sley.

TEXT: NINA ÖSTERHOLM

Sedan 2007 har Esboförsam-
lingarna inte beviljat bud-
getmedel åt Svenska luther-
ska evangeliföreningen (Slef) 
och dess finska motsvarig-
het (Sley) på grund av orga-
nisationernas syn på homo-
sexuella och för att de inte 
godkänner kvinnor i präst-
ämbetet.

Tidigare i vintras såg det ut 
att bli en ändring i bidrags-
politiken inom Esbo. Ge-
mensamma kyrkorådet rös-
tade i februari för att bidra-
gen till Slef och Sley skulle 
återinföras.

Gemensamma kyrkofull-
mäktige, som har beslutan-
derätt i ärendet, röstade än-
då ner förslaget med röster-
na 29–26 på sitt möte för-
ra veckan.

– Jag är av den åsikten att 
alla missionsorganisationer 
borde behandlas lika, säger 
Stig Kankkonen, medlem av 
kyrkofullmäktige.

Han hänvisar till det nya 
avtalet som Kyrkostyrelsen 
slutit med alla missionsorga-
nisationer gällande gemen-
sam finansieringen av mis-
sionsarbetet. Avtalet innebär 
att det internationella arbe-
tet samordnas och varje mis-
sionssällskap har nu för-
bundit sig vid att verka en-

ligt kyrkans missionsstrategi 
och verksamhetsprinciper.

– Men avtalet har tyvärr 
varit i kraft en så kort tid att 
alla fullmäktigeledamöter in-
te riktigt vågade lita på vad det 
egentligen betyder. Jag hop-
pas att det nya avtalet ska vä-
ga tyngre med lite ålder på 
nacken, säger Kankkonen.

Egna utsända stannar
Torsten och Tua Sandell är 
sedan februari Esbo svenska 
församlings utsända i Främ-
re Asien genom Slef.

– Fullmäktiges beslut på-
verkar inte paret Sandells 
arbete. Församlingen kan 
själv välja vilka missionä-
rer de stöder. Det är det en-
skilda församlingsrådet som 
fattar beslut gällande av-
talsmissionärer. Fullmäkti-
ge råder över budgetmedel 
till missionsorganisationer-
na, säger Roger Rönnberg, 
kyrkoherde i Esbo svenska 
församling.

Han tycker att frågan om 
missionsunderstöden är 
mångfacetterad även om 
han förstår fullmäktiges be-
slut att inte stöda Slef och 
Sley.

– Alla ska följa samma 
spelregler, vi har lagar om 
jämställdhet som gäller 
också kyrkan. Å andra si-
dan vill jag ju tro att det nya 
avtalet med Kyrkostyrelsen 
gör att alla organisationer nu 
börjar följa dessa regler.

Stöden till missionsorga-
nisationerna behandlas år-
ligen av gemensamma kyr-
kofullmäktige i Esbo.

Unga vuxna söker 
varandra i kyrkan
BORTTAPPAD. Det finns 
få naturliga samlings-
former i kyrkan för unga 
vuxna utan barn. Många 
söker en meningsfull 
gemenskap.

TEXT: NINA ÖSTERHOLM

För närvarande hör närmare 
90 procent av 15–19-åringar-
na till kyrkan. Därefter bör-
jar siffrorna dala.

– Jag tycker att vi i för-
samlingen brister på den här 
punkten, det saknas funge-
rande modeller för hur vi ska 
möta unga vuxna och vuxna 
utan barn, konstaterar Da-
niel Jakobsson, ungdoms-
ledare i Matteus församling 
i Helsingfors.

I veckan arrangerade Mat-
teus församling ett ”möjlig-
hetsmöte” där man efterlys-
te idéer för församlingens 
arbete bland unga vuxna. 
Under mötet, som samla-
de en handfull intressera-
de, steg kyrkans egen ung-
domsriksdag, Ungdomens 
kyrkodagar (UK), fram som 
en idealbild av församlingen.

– På UK känner jag mig 
hemma, det är ett av mina 
andliga hem, sa Rolf Blau-
berg och fick medhåll av de 
flesta närvarande.

En av hemligheterna med 
UK ligger i kontinuiteten.

– Det är ofta samma 
människor, lite äldre ungdo-
mar, som återkommer un-
der flera år. Trots att du kan-
ske flyttat till en ny studie-
ort träffar du ändå dina gam-
la bekanta på UK. Det är lite 
som en klassträff, säger Pa-
tricia Högnabba, teolog och 
ungdomsledare i Matteus.

Enligt henne är gemen-
skap det allra viktigaste för 
människor. Utmaningen lig-
ger i att hitta de som söker 
en gemenskap och att byg-
ga upp den. 

Att bygga upp relationer 
och gemenskap gäller in-
te bara mellan unga vuxna 
utan också i relation till för-
samlingens anställda.

– Jag har märkt att unga 
vuxna som har en stark 
känsla för den egna försam-
lingen ofta kommer från för-
samlingar där ungdomsar-
betet länge letts av samma 

personer. Det är jätteviktigt 
att det finns någon som man 
känner igen när man kom-
mer till kyrkan.

Lägerlängtan
Det som också kom fram 
under mötet var att speci-
almässor som Puls, Taizé  el-
ler kvällsmässor svarar mer 
på de unga vuxnas behov 
jämfört med vanliga hög-

mässor. I allmänhet önska-
des lågtröskelverksamhet, 
kaffe och samtal eller tal-
koträffar där man gör nå-
got konkret medan man um-
gås. Dessutom önskades oli-
ka former av läger.

– Vi vet att läger är den 
viktigaste verksamhetsfor-
men för ungdomar. Det är 
väl självklart att unga vuxna 
också har lägerlängtan kvar, 

kommenterar Högnabba. 
Under kvällen diskutera-

des också vad som är för-
samlingens uppgift. Är det 
verkligen kyrkans grej att 
koka kaffe, bjuda på mat 
och erbjuda plats för fri ge-
menskap?

– Det tycker vi att det är. 
De här unga vuxna är vår 
församling och att de träf-
fas har ett värde i sig.

gemeNskAp med varandra, runt en kopp kaffe eller över en bit mat, är vad unga vuxna 
önskar sig av kyrkan. Ungdomens kyrkodagar lyfts fram som en idealbild av församlingen. 
Foto: KP-arKiV/NiNa Österholm

torsteN och tuA Sandell är utsända via Esbo svenska 
församling och Slef. Deras understöd påverkas inte.  
Foto: KP-arKiV/JohaN saNDBerG
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Barnarbetet måste bort
Genom Ethos aktiefond Sverige är Svenska kyrkan ak-
tieägare i Stora Enso. Bolaget äger 35 procent i pakis-
tanska Bulleh Shah. Kyrkan kräver nu bolaget på en 
handlingsplan och löfte om oberoende granskning av 
arbetet för att säkerställa barnens bästa.

- Vi följer Stora Ensos agerande, både i Kina och i Pa-
kistan. Gör vi bedömningen att vi inte får gehör för våra 
krav eller om vi tycker att framstegen är för långsamma 
så överväger vi att sälja, säger Sara Nordbrand, som ar-
betar med hållbara investeringar på Svenska kyrkan.

Kyrkorna 
mörknar för 
miljön
Den 29 mars uppmanar 
Världsnaturfonden WWF 
oss att släcka alla onödi-
ga lampor för en timme. 
Många kyrkor deltar ock-
så i år. Bland annat i Åbo 

kommer såväl Domkyr-
kan, Mikaelskyrkan, Mar-
tinskyrkan, S:t Marie kyrka 
som Pikis kyrka att släcka 
all utomhusbelysning 
klockan halv nio på kvällen.

Earth Hour är världens 
största klimatjippo. Årets 
slogan lyder ”Use your 
Power” (ung. Använd din 
energi).

JIPPO KLIMATETIK AKTIER
”Det är nog en 
aning förtretsamt 
att Päivi Räsänen 
i sitt arbete som 
minister har an-
svar för kyrkliga 
frågor.”
Biskop Irja Askola i 
en intervju i Helsingin 
Sanomat.

BISKOP ÅSIKT

Naturen kan hela och vårda 
eN huNd på promenad vill gärna ha kontakt med Mariitta Koskiniemi. 

”I dag behövs 
grönomsorgs-
lantgårdar där 
mänskor med 
särskilda behov 
är delaktiga i en 
meningsfull sys-
selsättning.”

Mariitta 
Koskiniemi

Det är ingen ny erfarenhet att natu-
ren har en positiv inverkan på män-
niskans hälsa. Men det är först un-
der senare år som den insikten har 
använts professionellt för att främja 
hälsan. På finlandssvenskt håll på-
går det första projektet Grön omsorg i 
Österbotten sedan ifjol. På finskt håll 
har motsvarande verksamhet funnits 
sedan 2008.

Grön omsorg innebär hälsofräm-
jande verksamhet med hjälp av na-
tur, djur och lantlig miljö.

– Jag tror att vi alla vet att vi mår 
bättre efter en tur i naturen. Det finns 
forskning som visar hur positiv inver-
kan djur och natur har på oss. Vår puls, 
vårt blodtryck, våra hormoner, med 
mera, påverkas. Även kognitivt märks 

HÄLSOFRÄMJANDE. Projektet Grön 
omsorg i Österbotten hoppas inspirera 
företagare att satsa på hälsofrämjande 
verksamhet med natur och djur.

TEXT OCH FOTO: YVONNE DJUPSJÖBACKA

särskilda behov. 
På landsbygden fanns förr många 

lantgårdar och kontakten med djur 
och natur fungerade ofta av sig själv. 

– I dag behövs grönomsorgslantgår-
dar där människor med särskilda be-
hov får vara delaktiga i meningsfull 
sysselsättning i lantlig miljö. Tanken 
är att de ska få känna att de vårdar, 
inte att de utsätts för vård.

Vårdande trädgårdsmiljöer
Även trädgårdar kan vara en viktig re-
kreationskälla och få oss att må bättre. 
Själv har Mariitta Koskiniemi en stor 
trädgård och dit söker sig gärna besö-
kare för en stunds avkoppling.

– I många äldreboenden har man ta-
git med trädgården på ett professionellt 
sätt i vården och det har visat sig att 
också äldre med svår oro blivit lugna i 
naturens närhet.

Tanken med projektet är att företag 
med verksamhet inriktad på grön om-
sorg ska användas mer i den offentli-
ga vården. 

Information sprids via seminarier, 
studiebesök och nätverksträffar som 
ordnas av projektet i Österbotten och 

också genom de besök i kommuner 
som projektkoordinator Lena Kallio-
koski och Mariitta Koskiniemi gör.

– När vi börjar prata om Grön om-
sorg med kommunala tjänstemän in-
om social- och hälsovårdsväsendet vet 
de inte riktigt vad det betyder, men se-
dan visar det sig att de nog känner till 
naturens betydelse till exempel inom 
åldringsvården och att de redan i viss 
utsträckning använt sig av den.

Till exempel i Åbo använder staden i 
vårdsyfte ett företag som regelbundet 
kommer med skolade hundar till åld-
ringshemmen. I Toiska familjehem i Il-
majoki, som tar hand om utsatta barn, 
används hästar i terapisyfte.

– Projektet kartlägger intresset för 
grönomsorgsföretagsamhet i Österbot-
ten och undersöker vilka behov som 
finns här.

Huvudman för projektet är Centria 
yrkeshögskola och finansieringen fås 
till 88 procent av Europeiska regiona-
la utvecklingsfonden via Österbottens 
förbund. Projektarbetare Mariitta Ko-
skiniemi är anställd av Folkhälsans för-
bund för det här projektet, som avslu-
tas den sista december i år.

det att vi blir mer koncentrerade och 
lugnare i naturen, säger Mariitta Ko-
skiniemi, som är projektarbetare.

Grön omsorg i vården är framför allt 
tänkt för människor med speciella be-
hov. Då avses människans alla behov, 
inte bara fysiska sådana. Även själen 
och anden behöver må bra.

– Vi räknar ofta det vi gör när vi är 
ute som det viktigaste. Men själva va-
randet i naturen är jätteviktigt för hälsa 
och välmående.  Då får vi en relation 
mellan kropp och själ och det kan an-
vändas i terapisyfte. Det har vi glömt 
bort i vårt stressamhälle.

Den andliga delen berör människan 
på det djupaste planet. Mariitta Ko-
skiniemi känner att hon har kontakt 
med naturens skapare när hon rör sig 
i naturen. 

– Jag bejakas som den jag är och blir 
mer sann som människa.

Naturen anses ha en speciellt helan-
de effekt på människor som lider av 
utmattning och sjukdomar.

– Det gäller även handikappade, 
personer med missbrukarproblem, 
psykiska problem, utbrändhet, min-
nesstörningar eller barn och unga med 
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VÅGA FRÅGA

Sociala färdigheter övas
Vi har två dagisbarn, 3 och 5 år 
gamla. Det är mycket syskonrivalitet 
mellan dem även om de också kan 
leka långa stunder fint tillsammans. 
Hur gör man för att minska avund-
sjukan och få dem att sluta vara 
våldsamma mot varandra?

diN frågA har inte några enkla svar, men 
den är viktig att ställa. I barndomen och 
i de trygga relationerna inom familjerna 
har vi de bästa förutsättningarna att lä-
ra oss att hantera svåra känslor som av-
undsjuka och ilska. Där tillägnar vi oss 
de grundläggande mönster som vi senare 
använder när vi hanterar konflikter. En 

del föräldrar vänder ryggen till, tänker att det är bäst att låta 
barnen lära sig av varann. Det kan leda till att den som är fy-
siskt eller psykiskt starkare dominerar över sina syskon. An-
dra föräldrar griper alltid in och tar över. Det kan leda till att 
barnet börjar manipulera föräldrarna för att få sin vilja ige-
nom. Så hur ska man bete sig? 

jAg tror det är bra att barnen själva får ta ansvar för sin rela-
tion till varandra. Men ibland behöver de få resonera med oss 
vuxna. Barn känner ofta varandras personlighet bättre än vi 
föräldrar gör, men de behöver oss som bollplank. Ibland mås-
te vi gripa in och sätta gränser. Barnen tränar sina sociala fär-
digheter och inlärningen ska ske i växelverkan med varandra 
och med oss vuxna. Målet är inte att vi aldrig ska behöva gri-
pa in, eller att barnen alltid ska vara sams, men att barnen lär 
sig hantera sina känslor i de svåra situationerna.

Avundsjuka är en jobbig känsla, som jag tror har sin grund 
i en oförmåga att känna sig älskad. Att vilja ha det som den 
andra har är inget onaturligt. Men om det ger mig en out-
härdlig känsla handlar det om något annat än den röda bi-
len som just nu är i fokus. Ibland behöver barnen bara hjälp 
med att skifta fokus. Barn som lätt behärskas av sin avund-
sjuka behöver mycket bekräftelse på att de är älskade. Ty-
värr leder avundsjukan ofta till det motsatta. Vi blir irritera-
de och avvisande mot dem. Vi uthärdar inte att se de käns-
lor som vi inte själva kommer till rätta med. På latin heter 
avundsjuka invidia. Det betyder oförmåga att se. Det syf-
tar på oförmågan att se det vi har. 

 
När BArN blir våldsamma behöver de hjälp. Vi behöver skyd-
da den som är svagare, men den starkare kan också behö-
va stöd. Problemet uppstår inte i det ögonblick när någon 
börjar skrika på mamma. Då behöver vi sätta oss ner till-
sammans med barnen och fundera på vad som är svårt. 
Genom att tillsammans hitta andra sätt att lösa konflik-
ter, och visa var gränserna går, gång efter gång, lär vi bar-
nen att hitta sätt att hantera konflikter utan våld. Det kan 
handla om att byta lek, att kompromissa, eller enkla reg-
ler för hur länge någon får ”panta” på en leksak. Här kan 
barn vara väldigt uppfinningsrika och överraskande gene-
rösa mot varandra. Lycka till.

 ¶ JaN-eriK ”NaN-
Ne” NyBerG
är familjerådgivare 
och svarar på 
läsarfrågor 
om familj och 
relationer. 

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

PÅ TVÄREN SOFIA TORVALDS

Den religiösa dialekten
Häromdagen gjorde jag ett 
dialekttest på nätet. Jag 
fick sex poäng av tio och la 

ut resultatet 
på Facebook. 
Fem av de där 
sex poäng-
en fick jag ge-
nom att gissa. 
Jag skäms inte 

särskilt över det här, trots 
att jag själv kommentera-
de mitt resultat med att jag 
borde ”skickas nånstans för 
att lära mig prata som folk”.

Jag är inte dialektkunnig, 
nej. Men för det mesta har 
jag klarat mig bra ändå ef-
tersom jag inte rört mig i di-
alektkretsar.

Genast började jag 
grubbla över om man kun-
de göra ett liknande test för 
det religiösa språket. Till ex-
empel så här: Vad betyder 
ordet återlösning? a) en ke-
misk process b) något hot-
fullt som man inte vill va-
ra med om c) att Jesus fri-
köpte mig ur syndens … – 

och genast märker jag att 
så fort man förklarar ett re-
ligiöst ord snubblar man på 
nya.

Det är så man börjar kän-
na sig riktigt irriterad.

Och då tänker jag: det re-
ligiösa språket får aldrig va-
ra en djungel, något man 
måste genomtränga för att 

nå fram till en betydelse. 
Man kan inte kräva att folk 
ska ha en sådan envishet 
och längtan att de vill ma-
növrera sig genom meta-
forerna.

Säger du ”lammets blod” 
finns det en massa männ-
iskor som inte förstår vad 
du menar men samtidigt 

blir irriterade och framkal-
lar bilder av karikatyrkristna 
i sitt inre. Men det hemska 
är att efter ett tag vänjer du 
dig vid uttrycken. Det oge-
nomträngliga bli genomlyst. 
Karikatyren bleknar. Då har 
du rört dig tillräckligt länge i 
religiösa kretsar.

Ska det vara så?

Lagom passar bra 
när brödet blir till 
VÅRT DAGLIGA 
BRÖD. Konsten att 
höfta gör bakandet 
roligare och ta vad du 
har-brödet förnöjer.

TEXT OCH FOTO:  
CHRIBBE AARNIO

För inte så länge sedan stöt-
te jag på en artikel om foto-
grafen Arno Rafael Mink-
kinens teori om Helsingfors 
busstation. På stationen finns 
många bussar som startar på 
samma rutt. Du väljer en av 
bussarna, men redan efter 
ett par hållplatser inser du 
att många andra också valt 
samma buss. Det börjar bli 
packat och ont om sittplat-
ser så du åker snabbt tillba-
ka och väljer en annan buss. 
Men poängen är att alla bus-
sar är fullsatta i något skede. 
Det är bara om du åker länge 
nog med den valda bussen 
som du hittar en unik rutt.

Minkkinens teori: håll ut 
och lita på din vision. Som 
livsvisdom är den ovärder-
lig. Som hobbybagare har jag 
inspirerats av min mormor. 

Hon skrev en gång ett recept 
till min syster, där måtten-
heterna var ”lagom” och 
”passligt”.

Jag känner på en deg om 
den kräver en ”rejäl näve” 
eller bara ”passligt” med 
mjöl till för att bli perfekt 
(även det en mycket sub-
jektiv värdering). Att hit-
ta tre halvfulla mjölpåsar i 
skåpet och göra ett ta vad 
du har-bröd är mitt sätt att 
baka. Läser jag ett recept så 
stänger jag gärna boken inn-
an jag sätter i gång. För det 
här brödet rekommende-
rar jag att variera de torka-
de frukterna, kanske mjöl-
sorterna och varför inte gö-
ra den på surdeg i stället för 
jäst? Välj det som passar din 
busslinje.

de torkAde frukterna och mjölsorterna kan varieras för att göra det här brödet lämpligt för just dig.  

Vårt dagliga bröd
är en serie recept och 
tips på hur man får till 
olika sorters läckert 
matbröd. Serien publi-
ceras i vartannat num-
mer av Kyrkpressen. 

BRÖD MED TORKAD FRUKT OCH VALNÖTTER

• Lös upp jästen i vatt-
net. Tillsätt vetemjöl och 
salt. Knåda tills degen släp-
per kanterna. Låt degen vi-
la i en lätt oljad plastbunke 
i minst tre timmar, eller ett 
dygn i kylskåp. Fördegen 
gör jäsningen kraftigare och 
brödet får bättre smak. 
 
BortgörNiNg
• Lös upp jästen i vattnet. 
Blanda med fördegen, ca 10 

dl vetemjöl, speltflingorna 
och sockret. Knåda försik-
tigt ihop. Tillsätt smöret lite 
åt gången. Arbeta sist in de 
torkade frukterna och val-
nötterna. Tillsätt ev. mera 
vetemjöl.
• Låt degen vila 1 h. Lägg 
sedan upp degen på ett 
mjölat bord och dela i två 
bitar. Rulla ihop till två run-
da bollar och låt vila 10 min.
• Smörj två brödformar. 
Forma bitarna till bröd och 
lägg i formarna. Låt jäsa i 
ca 45 min., täckta med duk.
• Värm ugnen till 250 gra-
der. Spruta in vatten med 
en blomspruta innan du 
lyfter in formarna. Fukten 
mjukar upp degytan så att 
brödet kan expandera.
• Sänk temperaturen till 
180 grader efter fem mi-
nuter. Låt bröden gräddas, 
men lufta ugnen en gång till 
efter en kvart. Grädda brö-
den ytterligare en kvart. 
Stjälp upp bröden på ett 
galler. Lägg bröden ytterli-
gare fem minuter i ugnen, 
så att brödet får fin skorpa.

fördeg 
• 2 1/2 dl vetemjöl 
• en bit jäst stor som en ärta 
• 1 dl vatten 
• en halv nypa salt
deg / BortgörNiNg 
• 10-12 dl vetemjöl 
• 5 dl vatten 
• 25 gr jäst 
• 2 1/2 dl speltflingor 
• 2 1/2 dl russin 
• 2 1/2 dl torkade tranbär
•  70 gram valnötter (kros-
sade med mortel) 
• 100 gr smör (rumstem-
peratur) 
• 2 msk socker
• 20 gr smör till formarna



8 LIV & TRO KYRKPRESSEN TORSDAG 20.3.2014 • NR 12
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Innehåll enligt biskop   Björn
TEXT: MAY WIKSTRÖM

Herdabrev kallas den bok som en bi-
skop förväntas skriva någon gång un-
der sin ämbetstid. Det är en slags teo-
logisk varudeklaration och program-
förklaring. På lördag utkommer Björn 
Vikström med sitt, Mer än ord.

Man kan undra vilken tid på dygnet 
en medial och upptagen biskop över-
huvudtaget skriver en teologisk bok. 
Och sitter traditionen med herdabrev 
längre i vår tid?

– Svaret på den första frågan syns väl 
i det faktum att det har tagit mig fyra år 
… Men det här var något jag ville göra 
och tycker är viktigt. Våra präster har 
så lite tid att fördjupa sig i teologi. De 
läser in sig på det de ska tala om, men 
det blir inte av att fördjupa sig. Jag vil-
le skriva till dem, eftersom det är bi-
skopens ansvar att syssla med teologi.

Å ena sidan … å andra
Av tradition är just prästerna den hu-
vudsakliga målgruppen för herdabre-
vet. Det vill Vikström inte hymla med. 
Men eftersom han ger sig i kast med 
vad folkkyrkan ska vara framöver hop-
pas han att boken ska intressera på ett 
bredare plan, ”folket” – kyrkans folk. 
En grundtanke är att kyrkan ska for-
mas gemensamt av kyrkans medlem-
mar, anställda och förtroendevalda. I  
skrivprocessen ser han tydligt sin egen 
kamp som teolog. 

– För mig har det alltid varit väldigt 
viktigt med folkkyrkans låga trösklar. 
Samtidigt har jag med åren kommit till 
att det här med att vara kristen mås-
te göra en skillnad. På vilket sätt ska 
tron  synas och bli kropp? Utan att fus-
ka bort den öppna och välkomnande 
folkkyrkan behöver vi veta att tron är 
något mer än bara ett passivt vilande i 
den öppna famnen.

I nästa veva skyndar han sig, precis 
som han gör boken igenom, att beto-
na att det inte får leda till en indelning i 
”bättre och sämre” kristna. Han ser själv 
sin ambivalens tydligt – så pass att han 
ursäktar den i sitt inledningskapitel.

– Jag försöker jobba mellan olika per-
spektiv och hitta en väg framåt. Luth-
ersk folkkyrkoteologi har tagit avstånd 
från pietismens syndakataloger. Det är 
bra, men det har slagit över i en pas-
sivering i folkkyrkan. I kristendomen 
finns det en inbyggd förväntan att vi 
ska vara en Kristus för vår nästa. In-
te enbart som en allmän godhet, utan 
som något just tron inspirerar oss till.

Vikström menar att den pluralistis-
ka kultur vi lever i tvingar kyrkan att 

”I kristendomen finns det en in-
byggd förväntan att vi ska va-
ra Kristus för vår nästa. Inte enbart 
som en allmän godhet, utan som 
något just tron inspirerar oss till.”
Björn Vikström

VÄGSÖKARE. Björn Vikström brottas 
med den undflyende och fascinerande 
frågan om innehåll – trons och kyrkans. 

definiera vad den är. 
– Den enhetskultur där kyrkan var 

en självskriven del finns inte längre. Då 
blir det på ett nytt sätt angeläget att för-
klara :”Vad är egentligen poängen med 
att vara kyrka?”. 

Från att ha varit ”en svuren vän av 
folkkyrkan” anser han därför att det är 
en nödvändighet att höja kyrkans pro-
fil. Men då måste den också få grepp 
om vad den vill vara.

– Jag hoppas att det jag har skrivit 
ska inspirera – och kanske provoce-
ra – till samtal. Att någon hittar argu-
ment i min bok, någon kanske argu-
ment mot den.
Det är du beredd att ta?
–Ja, självklart! Fastän insändare och 
annat kan kännas nedrivande så är det 
viktigaste ändå att samtalet mellan dem 
som tänker olika inte tystnar.

Bibelsynen svårast
Svårast att få till pränt var kapitlet om 
Bibeln och hur den ska läsas. Ska den 
tolkas? I hur hög grad? Ska den inte tol-
kas alls? Vilka följder får det?

Synen på Bibeln ligger bakom de sto-
ra smärtpunkterna i folkkyrkan, de 
som hafsigt ofta kokas ner i offentlig-
heten till låsta poser som handlar om 
kvinnor i prästdräkt och inställningen 
till homosexuella. Teologiskt handlar 
det inte om ”för” eller ”mot” utan om 
hur man ser på Bibeln. Den klyftan är 
djup, och den syns också i Borgå stift.

Björn Vikströms syn är att Bibeln 
måste tolkas som en helhet. I herda-
brevet skriver han: ”Bibeltrohet handlar 
om att ta denna pågågende tolkningshisto-
ria på allvar och beakta att en tradition hålls 
levande bara om den ständigt tolkas på nytt 
in i nya människors situation och språk”.

– Vi lurar oss själva om vi inte erkän-
ner att det finns spänningar inom Bi-
beln, bibelverser som säger det ena och 
andra som säger det andra. Då måste vi 
välja hur vi ska tolka dem, säger han.

På frågan om kyrkan kan rymma dem 
som tänker diametralt olika i det här fal-
let svarar han med en allvarsam suck:

– Det lyckas, så länge som vi inte ifrå-
gasätter varandras ärliga uppsåt. Om vi 
kan enas om kärnan i tron.
Och vilken är den?
– Dopet och nattvarden, och att vi kan 
bli räddade genom Jesus, om man sä-

görA skillNAd Biskop Vikström söker en tro som syns utan att bli andligt högmod.  
Foto: aNDers eKlUND
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Innehåll enligt biskop   Björn

Bibelsynen väckte reaktioner
tro i kris. Ung österbott-
nisk teolog från väckelse-
bygd möter universitets-
teologi: Går det att behål-
la tron när gamla grundvalar 
skakas? Tro i kris är skriven 
av den John Vikström som 
kom ut på andra sidan om 
brottningen med den his-
torisk-kritiska bibelsynen. 
Den teologen dristar sig i 
herdabrevet bland annat 
att välkomna den tilltagan-
de - och för många kyrk-
liga så ovana och oroan-

de - sekulariseringen. Te-
sen är att den kan leda till 
något annat än passiv re-
lativism. Vikström talar om 
en frigjord tro, som handlar 
om att bli myndig både som 
människa och bibelläsare.

Hans bibelsyn får kritik. 
Svenska lutherska evang-
eliföringens årsmöte avger 
en offentlig deklaration som 
hävdar Bibelns ofelbara san-
ning och auktoritet, och de 
som har sympatiserat med 
Vikströms linje tillrättavisas.

Gräsrötterna ska ge växten
gräsrotskyrkAN. Erik  
Vikström börjar förfat-
ta boken utan aning om att 
det är sitt första herdabrev 
han skriver. Den är ett be-
ställningsverk för präster-
nas regelbundet återkom-
mande synodalmöte och 
tonen i den är därför klart 
akademisk.

Grundtemat är hur kyrkan 
ska gå ut med sitt budskap. 
I kyrkans väsen ser han en 
gemenskap som både bju-

der in och går ut i ”världen”, 
en centrifugal och en cen-
tripetal kraft. Han teoretise-
rar kring de organisatoris-
ka ramarna och förutsätt-
ningarna för en missione-
rande och evangeliserande 
kyrka. Gräsrotsbegreppet 
blir namnet för hur kyrkan 
byggs underifrån av själv-
ständiga, handlande indi-
vider i lokalförsamlingen i 
samverkan med dess äm-
betsbärare.

Oastänkande inför millennieskiftet
edeN och ANdeN. På tröskeln 
till 2000-talet har världen 
sett att naturen har gränser 
och att en profan apokalyps 
inte är otänkbar. Den skym-
tar i avskogning, förorening 
och vattenbrist. Erik Vik-
ström erbjuder ett alternativ 
till en parallell ökenutbred-
ning i kyrkans liv: oasförsam-
lingen och -gruppen. De ska 
vara växtplatser för förny-
else, drivna av oasmännis-
kor i en gemenskap som be-
främjar ödmjukhet, sanning 
och kärlek – men också en 

anspråkslös personlig livs-
stil. I stället för inåtvärmande 
klickar ska oaserna vara livs-
centrum som får kyrkan att 
växa inifrån.

Boken kan ses som andligt 
visionär. Författaren avstår 
uttryckligen från att diskute-
ra kyrkans strukturer. Däre-
mot behandlas uppdelningen 
mellan präster och lekmän 
grundligt. Själva lekmanna-
begreppet är enligt honom 
olyckligt och skymmer den 
bibliska uppfattningen om al-
la kristnas prästadöme.

Förståelse för utanförskapet
i diN hANd. Erik Vikström 
har med 24 år som biskop 
för Borgå stift troligen luth-
erskt biskopsrekord i mo-
dern tid. Han tredje herda-
brev kan läsas som en själv-
biografi där han delar sitt liv 
och sina andliga vanor. Stil-
kontrasten till broderns bok 
är stor, och intressant nog 
avslöjas ännu en troskris i 
mötet mellan en ung Vik-
ström och universitetsteolo-
gin. Reaktionen blir däremot 
en annan: Där John interna-
liserar den historisk-kritiska 
bibelsynen förkastar Erik den 
och blir något av en radikal. 
Samtidigt sker det brytning-
ar i stiftet. Luthersk inremis-
sion föds och ett tag är den 

unge prästen Vikström ute i 
kylan. Han cyklar längs ga-
tan med två lånta kollekthå-
var med känslan av att finnas 
i den kyrkliga periferin. I her-
dabrevet skriver han att de 
minnena bidrar till hans hy-
potes att alla villiga krafter 
borde få rymmas i kyrkan. I 
hans ledarskap syns det i en 
viss förståelse för dem som 
fortsättningsvis motsätter sig 
att prästämbetet öppnats för 
kvinnor år 1988. Situationen 
skapar en ambivalent spän-
ning i stiftet som syns fort-
farande.

Boken är berörande, per-
sonlig, själavårdande och 
varm. Den blir flitigt läst 
också bland lekmännen.

Öppet hus för hela folket
frAmtideNs folkkyrkA.  
När Gustav Björkstrand 
skriver sitt herdabrev är det 
örnblicken som granskar lä-
get. Här möter vi den verk-
lighet där eroakirkosta.fi re-
dan är vardagsmat, där det 
finns stadsdelar där färre än 
hälften tillhör folkkyrkan.

Så, vart bär bygget, enligt 
biskop Björkstrand? Med 
heldragna linjer både fram-
åt och bakåt i tiden skissar 
han bilden av en sönder-

fallande enhetskultur. Men 
han missar inte att notera 
att många finländare – och 
än fler finlandssvenskar – 
fortfarande har starka band 
till sin kyrka. Hans slutsats 
är därför att tanken att en 
utveckling som ”rensar” de 
icke-aktiva medlemmarna 
från kärntruppen av troende 
inte medför något gott för 
kyrkan – utan tvärtom är 
ett svek mot merparten av 
de döpta medlemmarna”. 

ger det riktigt enkelt. Mycket annat är 
… jag vill inte säga rekvisita, för det lå-
ter så slumpmässigt … men allt handlar 
om hur den här kärnan tar sig uttryck 
i vår tro. Det är fascinerande att efter 
alla dessa århundraden hittar vi fort-
farande nya infallsvinklar i Bibeln för  
tron. Det här är min väg. Jag vill dela 
med mig av den, av min tro och hop-
pas att det kan inspirera.

Blir interna frågor
Den aktuella frågan om könsneutrala 
äktenskap hör till de svåra bitarna för 
kyrkan. Björn Vikström anser att kyr-
kan borde förbereda sig på den på för-
hand hellre än i efterskott.

För ett tag sedan gick han ut på Face-
book med att kyrkan troligen mår bäst 
av att ge avkall på vigselrätten ifall äkten-
skapet blir könsneutralt i lagstiftningen.

Det gör inte att kyrkan slipper undan. 
Då måste den internt diskutera om par 
som kommer för att välsigna sin bor-
gerliga vigsel kan vara både hetero- och 
homosexuella. 

– Visst flyttar frågan i och med det 
in i kyrkan och det gör den inte lättare. 
Men jag vill i alla fall pröva tanken och 
tycker att det är viktigt att vi för den 
diskussionen. Jag har väldigt svårt att 
se att kyrkan inte skulle välsigna ock-
så homosexuella par, något jag argu-
menterar för i boken, säger Vikström. 
Finns det frågor där det inte finns något ”å 
andra sidan” från ditt håll?

– Den punkt där jag har varit tvung-
en att vara bestämd, är att de som in-
te kan samarbeta med kvinnor som är 
präster inte kan bli kyrkoherdar och  att 
nya medarbetare med den synen inte 
kan prästvigas. Det här användandet av 
en maktposition känns inte bra. Men 
jag ser inte någon annan väg.
Hur vill du bemöta de läsare som eventu-
ellt känner sig mariginaliserade eller för-
kastade på grund av sin bibelsyn?
– Mitt första svar är att det definitivt in-
te har varit min avsikt. Det jag vill och 
har försökt säga, också till mig själv, är 
att vi behöver bjuda in varandra, be-
söka varandra, trots våra olikheter. Vi 
ska våga mötas och sitta kring samma 
bord och dela vår tro, vårt hopp och 
våra bekymmer.

Om kapitlet om bibelsynen var svå-
rast att skriva, vilken passage är han 
då mest nöjd med? Biskopen sneglar 
ner på det snyggt layoutade omslaget. 
Tvekar.

–Det är där jag beskriver kärnan i vår 
tro, som jag ser uttryckt i Jesu död på kor-
set. Det där när han säger: ”Fader, i dina 
händer lämnar jag min ande”. Det är jag 
nöjd med. Att jag fick med det.

Så skrev de längs vägen
– herdabreven i modern tid

Politisk polarisering 
och regeringar som 
sprack. President-
makten stark. Kall-
la kriget i avspän-
ningsfas med topp-
möten och nedrust-
ningssamtal.

• Kekkonen
• Taistoism
• ESSK

 
 

Kekkonen avgår. 
SDP dominerar poli-
tiken. Den gröna rö-
relsen spirar. Över-
hettad tillväxt och 
kasinoekonomi.  

• Juppie 
• Tillväxt 
• Finlandisering 

Kraftig ekonomisk 
baksmälla. Sovjet-
unionen faller, och 
banden österut los-
sar. Finland får EU-
medlemskap. 

• Lama
• Koncensus 
• Nokia 
 
 

 

Nationell politik in-
ternationaliseras 
i frågor om miljö, 
väpnade konflikter, 
världsekonomi.

• Terrorism
• Globalekonomi
• Eroakirkosta 
 

Pluralism och 
mångkultur på bred 
front i politik, åsik-
ter och tro. Politi-
kernas och medier-
nas makt- och in-
formationsmonopol 
är historia.

• Stödpaket
• Könsneutralt
• Sociala medier
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Seder 
kan 
brytas
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

Vilka traditioner som den laestadianska 
väckelsen i Svenskfinland bör omvär-
dera blev inte specificerade under det  
seminarium som hölls i Skutnäs böne-
hus i Jakobstad senaste vecka. Semina-
riets inledare, professorn i kyrkohisto-
ria vid Helsingfors universitet Jouko Ta-
lonen undviker medvetet den frågan.

– Det är inte min roll, säger han. Mitt 
syfte är att folk ska tänka efter själva. 
Om man serverar färdiga åsikter gör 
de inte det. För att skapa konstruk-
tiv dialog måste man respektera an-
dras åsikter. 

Några exempel på diskutabla tradi-
tioner från andra förgreningar inom 
laestadianismen ger Talonen ändå. Från 
den så kallade Leevi Älvgren-inrikt-
ningen nämner  han förbuden mot bil-
der, blommor, hattar, mössor, kjolar, 
förkläden,vita skjortor och slips, ring-
ar och armbandsklockor för män, radi-
on, teven, instrument, prydnader och 
långa gardiner.

– Jag tror, men är inte helt säker, att 
de håller fast vid förbuden än i dag, sä-
ger han. Bland västlaestadianerna bär 
inte männen slips vid sammankoms-
terna medan kvinnorna bär huvudu-
kar.

Två aspekter kan man enligt Talo-
nen inte ge avkall på; Bibelns auktori-
ten och rättfärdiggörelsen genom tron. 

– Det är gemensamt för alla luthe-
raner. Alla traditioner ska prövas ut-
gående från dessa två.

Till de goda traditionerna räknar 
Talonen bland annat en levande för-
samlingsgemenskap där den kristna 
kärleken konkret förverkligas, mis-
sionen, det diakonala arbetet och de 
kända psalmerna. Dit räknar han ock-
så etiken kring de tio budorden och det 
dubbla kärleksbudet.

–De traditioner som kan diskuteras 
bygger vanligtvis på kulturen som ut-

vecklats från bondesamhället på lands-
bygden under 150 år. Där det skett en 
förändring  finns det också  rörelsemån.
Finns det vanor och bruk inom rörelsen i dag 
som kan anses strida mot Bibeln?

– Rent allmänt kan man se brott mot 
individens frihet som sådana. Man 
måste respektera människans autono-
mi och samvete. Grunden till all sjä-
lavård måste uppstå ur det personli-
ga behovet av själavård och inte som 
krav utifrån. Samvetet ska  grunda sig 
på Guds ord och inte på någon annan 
människas åsikt.

Talonen syftar här på det som kall-
lades hoitokokous, själavårdsmöten som 
var vanliga inom gammelleastadianis-
men på sjuttiotalet. Där uppmanade, 
och i vissa fall även tvingade ledarska-
pet medlemmarna till en offentlig och 
förnedrande själavård. Från dessa mö-
ten bär rörelsen än i dag djupa sår. 

– Men det utesluter inte att man på ett 
kärleksfullt sätt kan tillrättavisa män-
niskorna.
Kan man ur ett bibliskt perspektiv se to-
baksrökningen som en skadlig tradition? 
Den skapar ett fysiskt beroende som kan 
ta fokus från Kristus.

– Ja. Man kan nog säga att den all-
mänt accepterade rökningen och be-
roendet av tobak inom laestadianis-
men är ett problem.

Några råd vill Talonen inte ge de fin-
landssvenska laestadianerna.

– De lokala medlemmarna får stå för 
de konkreta frågorna.

Olika  musikstilar, bland annat rap-
musik hörde till de frågor som disku-
terades på seminariet. 

– Laestadianerna förhåller sig till  po-
pulärkultur på ett annat sätt än de övri-
ga väckelserörelserna, konstaterar Ta-
lonen utan att ta ställning i frågan.

Gemensam linje saknas
Teologiestuderande Lennart Ventin 
kan, även om han formellt inte hör 
till rörelsen räknas som en lokal röst. 

Han håller med Talonen om att Bibeln 
och nåden inte kan förändras.

– Det finns en mentalitet där en del-
har en stark åsikt i en fråga utan att 
kunna basera den på Bibeln.  

Ventin ser också ett problem i att 
predikanterna saknar en gemensam 
teologisk linje.

– Inom LFF (se faktaruta) har vi 
ingen central organisation som drar 

leNNArt veNtiN ser positivt på den förnyelseprocess som kommit i gång i 
Skutnäs. 

”Predikanter 
med olika åsik-
ter kan predi-
kar efter varan-
dra under sam-
ma stormöte.  
Det skapar för-
virring.”

Lennart Ventin

LAESTADIANISM. Inom den laesta-
dianska väckelsen finns traditioner 
som är goda och bör bevaras. Men det 
finns också traditioner som kan disku-
teras.
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jouko tAloNeN  har koll på kyrko-
historien och splittringarna inom den 
laestadianska väckelsen.

upp de teologiska linjerna. Varje 
fridsförening verkar självständigt. 
Det här betyder att vi kan ha predi-
kanter med olika åsikter som predi-
kar efter varandra under samma stor-
möte. Det skapar förvirring. 

Fyraårig process
Efter pedofilskandalen som skakade 
Skutnäs bönehus för fyra år sedan in-
leddes ett förnyelsearbete inom för-
eningen. Seminariet som nu hölls är 
det första i sitt slag och en del i den 
processen.

–Det var en bra diskussions–öpp-
ning, anser Ventin. Man kan inte för-
vänta sig alltför snabba förändringar i 
tankesättet eftersom processen börja-
de så sent som för fyra år sedan.

Ventin, som gjort sin avhandling om 
laestadianismen ser att man i Skutnäs 
nu orienterar sig mera mot en allmän 
evangelisk teologisk linje.

– I och med den nya styrelsen tap-
pade förespåkarna av den traditionel-
la laestadianska församlingssynen sin 
röst. Deras syn påminner om den som 
finns inom gammelleastadianismen, 

 Efter skandalen valde Skutnäs en 
styrelse som driver en ny linje mot me-
ra demokrati, en mångsidigare verk-
samhet och en större öppenhet både 
inåt och utåt.

– Majoriteten av föreningens med-
lemmar har sannolikt redan länge 
önskat den förändring som sker i dag. 
Men de har hittills förhindrats av auk-
toriteter som suttit på centrala posi-
tioner. I och med skandalen föränd-
rades önskemålen till krav och mino-
riteten som hållit kontrollen förlora-
de sin röst. Att man kunde genomföra 
förändringarna så snabbt visar på att 
behovet fanns där tidigare.

– Processen som kommit i gång är 
viktig men det finns mycket kvar att 
göra ännu. Det här är bara en början.

LAESTADIUS’ ARV  
HAR SPLITTRATS

• Den laestadianska väckelsen bör-
jade i norra Sverige 1845. Den är den 
största väckelsen som utgått från 
Norden, där också de flesta medlem-
marna finns.
• Har anhängare även i Nord- och 
Sydamerika, Asien och Afrika.
• Gammellaestadianerna har idag 
100 000 anhängare (90 000 i Finland), 
de förstfödda 25 000 (10 000) och 
Rauhan Sana 25 000 (7 000). Lyngen-
riktningen i Norge har 8 000 anhäng-
are, Törölä-riktningen 5 000 i USA 
och Pollari-riktningen (Independent 
Apostolic Lutheran Church) 3 000 i 
USA. De övriga grupperingarna har 
färre än 1 000 anhängare.
• Laestadianernas fridsföreningars 
förbund LFF som förenar de finlands-
svenska laestadianernas föreningar 
hör till Rauhan Sana.
• Riktningen Livets ord ska inte för-
växlas med frikyrkan med samma 
namn.

Den stora 
delningen 

1900

Gammel-
laestadianer

(östlaestadianer)

Pollari 
1920

Rauhan Sana 
1934

Törölä 1972

Livets ord
1960-61

Nyväckta

Kolkuttajat 1950Förstfödda
(västlaestadianer)

Leevi 
Älvgren
1964-65

Lyngen

Juhani Raattamaa (1811-1899)
Lars Leevi Laestadius (1800-1861)

där man anser sig vara de enda rätt 
troende, säger Ventin.

– Har man uppfattningen att den 
Helige Ande bara finns i den här för-
samlingen så känner sig alla som har 
en annan åsikt att de står utanför Guds 
rike och frälsningen. Det är orsaken till 
traumat man nu diskuterar inom rö-
relsen. Domen är Guds, inte vår, sä-
ger Talonen.

Det finns en djupare fråga som Ven-
tin anser att man ännu inte lyft på bor-
det. 

–  Förnyelse kan inte bara handla 
om samlingsformer och traditioner, 
säger han. Vi måste också fundera på 
vad det betyder att vi är laestadian-
er till skillnad från andra konservati-
va lutherska gemenskaper. Är det nå-
got i teologin som vi speciellt vill hål-
la fast vid?

 Även om Skutnäs går i bräschen för 
förnyelsen av rörelsen följer de an-
dra fridsföreningarna inte efter i sam-
ma takt.

–  De upplever att behovet av förny-
else inte är lika akut hos dem då de in-
te haft samma problem som Skutnäs. illUstratioN: maliN aho                                 Källa: JoUKo taloNeN
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30 x bibeltolkning för barn
BOK

Bibelberättelser för barn i 
Norden.

Förlag: Fontana Media

30 nordiska författare och 
illustratörer återger bibel-
berättelser kortfattat och 
barntillvänt. Urvalet överras-
kar inte, däremot skriben-
ternas olika förhållningssätt 

till stoffet. Vissa håller sig 
ängsligt nära förlagan, andra 
moderniserar djärvt som Ti-
na Sakura Bestle vars Jesus 
har ”röntgenblick precis som 
Stålmannen”. Dylika grepp 
höjer kanske ögonbryn men 
är långt mer effektiva än då 
egen tolkning saknas, som 
hos Anne Kristin Aasmundt-
veits ”Sara och Hagar”, så 
avskalad att den är obegrip-
lig. Skaran skribenter är bro-

kig. Vissa är vassa stilister. 
Vissa kan, som Monica Vik-
ström-Jokela, ta ner liknel-
ser på vardagsnivå.

Även bilderna varierar, 
från Otto Dickmeiss ro-
mantisk-groteska till Johan 
Andreassons Disney-flir-
tande bildspråk. Stringens 
saknas, men bilderna syn-
liggörs i kontrast mot var-
andra. Jag gillar när fanta-
sin får flöda som hos Mette 
Marcussen vars vilda col-
lage av skapelsen rymmer 
både Hattifnattar och nakna 

Adam och Eva utan strate-
giskt utplacerade löv. Också 
Lena Frölander-Ulfs sobra 
Ester fastnar på näthinnan, 
liksom det effektfulla svarta 
uppslaget efter Jesu död.

Någon redaktör finns in-
te. De medverkande har 
fått tolka och gestalta fritt, 
vilket många gjort. Bardur 

Oskarson har valt att av-
bilda Jesus som hund och 
lärjungarna som kaniner. 
Med denna konstnärliga fri-
het har man vunnit mycket, 
men också förlorat något. 
Det blir lite väl spretigt. Och 
anakronistiskt när David 
görs till ”popsångare” och 
kung Salomo har tv! Ändå 
finns mycket gott att säga 
om helheten. Att boken inte 
är tillrättalagd och strömlin-
jeformad är samtidigt dess 
svaghet och styrka.

 ¶ maria lasséN-seGer

Andlighet 
och hållbara 
värderingar 
museitrend

södrA trAppAN i det andra Goetheanum som Steiner var arkitekt för.  
Foto: emma

Det övergripande temat för vårens ut-
ställningar på EMMA-museet (Espoo 
Museum of Modern Art) är andlighet.  
Temat presenteras i två  uställningshel-
heter som är intimt förknippade med 
varandra: Vardagens formgivare – Rudolf 
Steiner och utställningen Feel the Spirit 
vars huvudattraktion är den svenska 
konstnären Hilma af Klints verk. 

Rudolf Steiner (1861–1925) var filo-
sof, vetenskapsman, journalist, konst-
när och estetiker, världsförbättrare och 
mystiker.

– Här i Finland tänker vi kanske 
främst på Steinerskolor och -pedago-
gik när vi hör hans namn. Men han var 
en renässansmänniska och ett univer-
salgeni som startade en  europeisk me-
gatrend, säger Pilvi Kalhama som är 
museichef på EMMA-museet.

Steiner ägnade hela sitt liv åt att fun-
dera över hur man skapar en bra miljö 
för människor att leva i.

– Han ville skapa en balans mellan 
människans andliga sida och den fy-
siska omgivningen.

Rudolf Steiner föddes i Kraljevic i 
Österrike-Ungern som son till en järn-
vägsarbetare. Han studerade vid Wiens 
tekniska högskola och bedrev studier 
också i filosofi, litteratur och historia. 
Han fördjupade sig i naturvetenskap, 
filosofi och estetik.

En tid var han generalsekreterare för 
Tysklands teosofiska sällskap men han 
bröt med dem och grundade ett antro-
posofiskt sällskap 1913. I Steiners an-
troposofi blandas tysk idealism med 
kristen esoterism och mysticism. Han 

KONSTUTSTÄLLNINGAR. Existentiella funderingar och andlighet är 
heta teman vid olika konstmuseer och utställningar runtom i världen. 
– Man kan knappast tänka sig något som skulle ligga mera i tiden. 
Det är en motreaktion till allt effektivetstänkande och globala ekono-
miska trender, säger museichef Pilvi Kalhama.

TEXT: TOMAS VON MARTENS 

hade religiösa upplevelser redan som 
barn och år 1899, som 38-åring, upp-
levde han ett livsavgörande inre möte 
med Kristus, ett möte som han skri-
vit om i sin självbiografi. Hans religi-
ösa tankar baserade sig helt på hans 
egna upplevelser och har inte mycket 
gemensamt med konventionell kris-
tendom.

Bland annat ansåg han att Kristus var 
central i alla religioner men att Kristus 
i andra religioner gick under andra be-
nämningar. Han tyckte att alla religio-
ner var sanna i sin egen kulturella kon-
text och att historisk kristendom behö-
ver förändras i takt med människans 
fortgående andliga evolution.

Vill ge existentiell inspiration
Museichef Pilvi Kalhama betonar att 
museet inte tar ställning för eller emot 
Steiners tankar.

– Vi för inte fram någon lära utan 
vill inspirera besökarna till existen-
tiella funderingar. Att tänka över våra 
värderingar har konsekvenser på lång 
sikt för oss alla, säger Kalhama.

Museets intresse är främst all den 
konst, arkitektur och formgivning som 
Steiners tänkande gett upphov till. 

– Steiner är också pionjär inom orga-
nisk formgivning tillsammans med ka-
talanen Antoni Gaudi och Frank Lloyd 
Wright från Förenta staterna.

Steiner intresserade sig även för  jord-
bruk (biodynamisk odling) och färger-
nas inverkan på människans humör.

– Han utvecklade eurytmin, en rö-
relsekonst inom Waldorfpedagogiken. 

leNA frölANder-ulf har 
illustrerat Ester i den nya 
nordiska barnbibeln.

”Vi vill inspire-
ra besökarna 
till existentiella 
funderingar. Att 
tänka över våra 
värderingar har 
konsekvenser 
på lång sikt för 
oss alla.”

Pilvi Kalhama



KULTUR 13KYRKPRESSEN TORSDAG 20.3.2014 • NR 12
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Splittrat om gudstjänsten
BOK

Här är en strand

Författare: Jonas Eek 
Förlag: Verbum

Gudstjänstens är med sitt 
minskande deltagarantal i 
kris. Jonas Eek bekymrar 
sig för detta i Här en strand 
och försöker ge inspiration 

till förnyat engagemang i 
gudstjänstarbetet.

Eek förstår gudstjänsten 
som ett viktigt alternativ till 
världens individualism och 
konsumism. Genom att 
delta i gudstjänsten för-
mår människan motarbe-
ta denna samtidstendens. 
Med stöd i framför allt reli-
gionspsykologi vill han dock 
visa att människan fjärmats 
från gudstjänsten på grund 

av okunskap om liturgins 
betydelse och upplevelsen 
att gudstjänsten inte längre 
ger något. Genom bilden av 
gudstjänsten som en strand 
dit de döptas gemenskap 
dras vill Eek ge förslag på 
hur kyrkan bör tänka om sin 

gudstjänstutveckling.
Den hundra sidor långa 

boken är lättläst. Sär-
skilt kapitlet om religions-
psykologi innehåller vikti-
ga poänger, men samtidigt 
känner jag att Eek vill för 
mycket och för kortfattat 
tar upp teman som inte ut-
vecklas tillräckligt väl. Läsa-
ren riskerar därför att läm-
nas med viktiga poänger 
om gudstjänsten utan till-
räckligt konkreta idéer för 
att utveckla den. Inte hel-
ler hans förslag till förnyel-

se problematiseras tillräck-
ligt väl, utan riskerar till och 
med att förstärka den indi-
vidualism och konsumism 
som Eek vill motarbeta ge-
nom att bygga gudstjänst-
förnyelse kring det som 
”säljer”.  

Eek har alltså fina idé-
er som han gärna hade fått 
utveckla. Hans hoppfulla 
ton mitt i gudstjänstkrisen 
ger förnyat engagemang i 
arbetet med församlingsli-
vets centrum.

 ¶ FreDriK PortiN

Klarsynt i Lewis anda
BOK

Korsfäst Konung

Författare: Timothy Keller 
Förlag: CredoAkademin

Timothy Keller, författare 
och pastor för församling-
en Redeemer på Manhat-
tan, har kallats för en nutida 
C.S. Lewis och gör åtmins-
tone delvis skäl för epite-
tet.  Korsfäst Konung är en 
grundlig apologetisk be-
traktelse av Jesu person och 
uppgift utgående från det 
actionfyllda Markusevang-
eliet.

Kellers sätt att närma sig 
Bibeln är som om han ut-
gick ifrån att han kommer 
att förstå vad som står där. 
Kursiveringen är min, och 
åskådliggör vad jag upplev-
de mest njutbart med bo-
ken. Det finns kanske fler 
som känner igen sig i att bi-
belläsningen ofta går ut 
på att läsa allt det bekan-
ta och uppbyggliga, för att 
sedan flacka med blicken 
över de där knepiga verser-
na? Keller går rakt på. För-
klarar vad det står i grund-
texten, påminner oss om 
vad Jesus nyss har sagt el-
ler snart kommer att säga, 
var han befinner sig när han 
talar, vart han far strax ef-
teråt. Och vips inträder lo-
giken, som ju givetvis har 
funnits där hela tiden för 
den som väntat sig den. Det 
är ett uppfriskande icke-re-
ligiöst sätt att närma sig Bi-
beln, utan skygglappar och 
förutfattade meningar.

Keller hänvisar också of-
ta tillbaka till författaren 
Markus och hans motive-
ringar för att betona något 
visst. Utöver det lägger Kel-
ler fram evangeliernas be-
visföring i äkta domstols-

stil. Till min lättnad går luf-
ten ur några av mina eg-
na frågetecken, till exempel 
den om olivträdet som Je-
sus förbannade. Inte för 
första gången belyser bo-
ken hur torftig texten kan bli 
när man läser den utan för-
ståelse för grundtexten och 
det kulturella kontext den 
skrevs i. (För att inte ta-
la om bristfälliga översätt-
ningar, eller det faktum att 
vårt svenska språk inte all-
tid kan bjuda på samma 
språkliga nyanser.)

Timothy Keller har gjort 
sig känd som en pastor som 
ömmar för den moderna, 
urbana människan som fått 
kritiskt tänkande med mo-
dersmjölken och har svårt 
att närma sig tron. När Kel-
ler är som bäst är han så-
ledes briljant och lättfatt-
lig i sin apologetik. När han 
är som sämst går han väl 
långt i en av sina favoritme-
toder, den att parafrase-
ra ”vad Jesus egentligen sä-
ger i det här stycket”.  Kel-
ler skriver givetvis också på 
ett sätt som är präglat av 
hans egen kultur: den ame-
rikanska förkunnarstilen är 
generös med löften om för-
ändring så fort vi har för-
stått en viss sak och verk-
ligen tagit den till oss. Men 
det är ändå petitesser i en 
bok som är skriven med 
stor innerlighet och kun-
skap, och som lyckas med 
det svåra konststycket att 
ställa framför oss en levan-
de, verklig, relevant Jesus.  
Keller är på samma gång in-
tellektuell och ivrig, lugnt 
argumenterande och pas-
sionerat evangeliseran-
de. Och ja, han citerar flitigt 
C.S. Lewis.  Korsfäst Konung 
hamnar definitivt i hyllan för 
uppbygglig läsning.  

 ¶ JoaNNa NylUND

”Rudolf Steiner var en 
renässansmänniska 
och ett universalgeni 
som startade en euro-
peisk megatrend. ”
Pilvi Kalhama

Jag tycker att man kan se en stark likhet 
mellan eurytmin och modern dans som 
kom senare, tycker Kalhama.

Utställningen om Rudolf Steiner, 
hans tankar och formgivning har för-
verkligats av Vitra Design Museum, ett 
av världens mest kända design- och ar-
kitekturmuseer. 

Människans inre värld
– Den abstrakta målarkonsten har si-
na rötter i den tidens andliga rörelser 
som spiritism, teosofi och antroposofi. 
Senare har den abstrakta konsten gått 
sina egna vägar.

Utställningen Feel the Spirit presente-
rar Hilma af Klint (1862–1944) som an-
ses vara en av Sveriges mest betydan-
de konstnärer. Hennes produktion var 
länge okänd och i sitt testamente ville 
hon att hennes konst skulle hållas hem-
lig i tjugo år efter hennes död. Först år 
1986 blev konstvärlden medveten om 
henne och världsberömd blev hon år 
2013 i och med Biennalen i Venedig och 
Moderna Museets retrospektiva vand-
ringsutställning.

Hilma af Klint försörjde sig som tradi-
tionell porträtt- och landskapsmålare, 
men skapade samtidigt en esoterisk och 
hemlig konst. Genom sitt bildspråk vil-
le hon avbilda människans inre värld.

– Hennes andliga målningar var ab-
strakta långt innan Vassily Kandinsky, 
Kashimir Malevitsh och Piet Mondrian, 
som anses ha utvecklat den abstrak-
ta konsten.

En diskussion om den abstrakta kon-
stens pionjärställning skulle ha varit 
henne likgiltig.

– Det centrala var innehållet som be-
skrev olika dimensioner av det andliga.

Förutom Hilma af Klint visar utställ-
ningen Feel the Spirit konst av islän-
ningen Olafur Eliasson, den tyske per-
formance- och videokonstnären Jo-
seph Beuys och de finska konstnärer-
na Jussi Niva och Silja Rantanen.

Utställningarna Feel the Spirit och Var-
dagens formgivare – Rudolf Steiner är öpp-
na fram till den 11 maj.

porträtt Av Rudolf Steiner. Foto: emma.

museichef pilvi Kal-
hama framför en tavla 
av Jussi Niva som ingår 
i utställningen Feel the 
Spirit. Foto: tVm 

stoleN är formgiven 
av Joris Laarman. 
Foto: emma

TERMER OCH 
ORD I ARTIKELN

• Teosofi är en filosofisk 
lära som går tillbaka än-
da till 200-talet och som 
blomstrade under med-
eltiden. En esoterisk 
(hemlighetsfull) lära som 
anser sig ge sina följe-
slagare djupare insik-
ter i andlighetens natur. 
Teosofiska sällskap finns 
runtom i världen, även i 
Finland. 

• Antroposofi är en and-
lig filosofi som grunda-
des i början av 1900-ta-
let av Rudolf Steiner, 
efter att han brutit med 
teosoferna. 

• Esoterism kan syfta på 
hemliga läror och fördol-
da kunskaper knutna till 
hemliga sällskap. Esote-
riska läror finns inom de 
flesta religioner. En bred 
definition på ordet är al-
la andliga läror som faller 
utanför mera konventio-
nella former av religions-
utövning. 

• Mysticism är närbe-
släktat med ordet eso-
terism och kan syfta på 
olika andliga tekniker 
och metoder eller mysti-
ka andliga läror. 

• Organisk formgivning 
är en filosofisk riktning 
inom arkitektur och de-
sign där man eftersträvar 
harmoni mellan män-
niskans andliga/mentala 
och materiella verklighet 
och omgivning. 

• Eurytmi är en rörel-
sekonst som lärs ut in-
om Waldorfpedagogi-
ken (Steinerskolor). Den 
har både en medicinsk-
terapeutisk inriktning 
och används inom scen-
konst. 

• Waldorfpedagogik eller 
Steinerpedagogik är en 
pedagogik som baserar 
sig på en antroposofisk 
människosyn där män-
niskan är en helhet av 
kropp, själ och ande. 

• Spiritism är övertygel-
sen att människan kan 
få kontakt med de avlid-
nas andar. 

• (Tysk) idealism är en 
filosofi som ser männis-
kans medvetande och 
ande som det primä-
ra och verkligare än ma-
terien.

joNAs eek är tidigare stiftsteolog och 
numera utgivningschef på Verbum. 
Foto: VerBUmFÖrlaG

förfAttA-
reN timothy 
Keller (f.1950) 
är grundaren 
av Redeemer 
Presbyterian 
Church i New 
York.
Foto: DaViD 
sacKs/creDo-
aKaDemiN
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Mixa och Matcha FRÅGESPORT. Mixa och matcha dina kunskaper i Kyrkpressens frågesport. 
Vår nästa tävlande är Torsten Fagerholm. Konstruerad av Jesper von Hertzen.

MEDTÄVLARE: TORSTEN FAGERHOLM

Namn: Torsten Fagerholm.
Ålder: 32.
Yrke eller titel: Chefredaktör för Affärsmagasinet Forum.
Hemort: Helsingfors.
Favoritmat och -dryck: Varierar enligt vecka och årstid 
men risotto sitter alltid bra. Och vittvin.
Lyssnar helst på: Allätare vad gäller musik, men gärna 
tyngre musik och jazz.
Favoritidrottsgren- och/eller -lag: Fotboll. 
Rekommendera en bok!: Consider Phlebas av Iain M. 
Banks.
Skulle vilja resa till: Japan har varit på listan länge.
Tråkigaste hemgörat: Tvätta fönster som jag borde göra 
nu när jag ser vårsolen.
Slogan eller motto: Tag risker!
Min åsikt om frågesporter: Nu hade jag maximal tur! 
Ibland har man tur.

frågesportsresultAt: 23/25. Svaren:
Skidorter & land: a-5, b-1, c-2, d-4, e-3
Påvar & deras riktiga namn: a-2, b-3, c-4, d-1, e-5
Värdstäder för vinter-OS & årtal: a-5, b-2, c-4, d-2, e-3
Oscar för bästa kvinnliga huvudroll & 60-tals filmer: a-5, 
b-4, c-3, d-2, e-1
Stora sjöar & land: a-3, b-4, c-5, d-1, e-2

SKIDORTER & ALPLÄNDER

a) Zermatt    1) Österrike
b) Lech     2) Frankrike 
c) Val d’Isere   3) Tyskland
d) Courmayeur   4) Italien
e) Garmisch-Partenkirchen  5) Schweiz

Resultat: 5/5.

PÅVAR & DERAS RIKTIGA NAMN

a) Paulus VI   1) Joseph Alois Ratzinger
b) Johannes Paulus I  2) Giovanni Battista Enrico 

Antonio Maria Montini
c) Franciskus  3) Albino Luciani
d) Benedictus XVI   4) Jorge Mario Bergoglio
e) Johannes Paulus II  5) Karol Józef Wojtyła

Resultat: 5/5.

VÄRDSTÄDER FÖR VINTER-OS & ÅRTAL

a) Nagano  1) 2002
b) Salt Lake City  2) 1994
c) Vancouver  3) 2006 
d) Lillehammer  4) 2010
e) Turin   5) 1998

Resultat: 3/5.

OSCAR FÖR BÄSTA KVINNLIGA HUVUDROLL & 60-TALSFILMER

a) Katherine Hepburn  1) Two Women
b) Elizabeth Taylor   2) Mary Poppins
c) Julie Christie   3) Darling
d) Julie Andrews   4) Who’s Afraid of 

Virginia Woolf
e) Sophia Loren   5) Guess Who’s  

Coming to Dinner
Resultat: 5/5. 
 

STORA SJÖAR & LAND/LÄNDER DÄR DE FINNS

a) Titicacasjön   1) Ryssland
b) Tonle Sap   2) Kenya/Etiopien
c) Stora Björnsjön   3) Bolivia/Peru 
d) Onega    4) Kambodja
e) Turkanasjön   5) Kanada

Resultat: 5/5.

Är biskop ditt 
drömjobb?

Biskop BjörN Vikström hade blivit ombedd att ta med ett föremål som hör ihop med hans jobb när han besökte Gran-
hultsskolan. Vikström hade packat med sig biskopsstaven, eller kräklan, som är en symbolisk herdestav.

är du lika bra som jag på fotboll, vem hamnar i helvetet 
och har du husdjur, var några av de frågor som ställdes.

skolBesökeN vAr en del av programmet vid biskopsvisi-
tationen i Grankulla församling förra veckan.

SKOLBESÖK. De svenska skolorna i Grankulla hade 
biskop Björn Vikström på besök förra veckan. Eleverna 
i Granhultsskolan hade samlat in 38 roliga, personliga 
och svåra frågor till biskopen.

TEXT OCH FOTO: NINA ÖSTERHOLM
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ÅBOLANDS PROSTERI 

 ¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 23.3. kl 10: Marie bebå-
delsedags högmässa i kyrkan, 
Backström, Wikstedt, Lehtonen. 
Efter högmässan våffelstekning 
och kyrkkaffe utomhus på kyrk-
backen.
On 26.3. kl 18: Veckomässa med 
taizésånger i kyrkan, Backström, 
Lehtonen. Kyrkokören medverkar.
Nagu kapellförsamling:
Sö 23.3. kl 11: Predikogudstjänst i 
kyrkan, Granström, Taulio.
Korpo kapellförsamling:
Sö 23.3. kl 15: Marie bebådelse-
dags familjegudstjänst i Korpo 
kyrka, Killström, Granlund, Maj-
sans barnkörer. Efter gudstjäns-
ten våffelkalas i församlingshem-
met med program och lotteri till 
förmån för insamlingen Gemen-
samt Ansvar.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 23.3. kl 11: Högmässa i kyrkan, 
Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 23.3. kl 11: Högmässa i kyrkan, 
Vuola.

 ¶ ÅBO
lö. 22.3: kl. 15 Kammarkören 
Tolvans Mariakonsert i Domkyr-
kan, Birgitta Forsman – dirigent, 
Markku Hietaharju – orgel. Fritt 
inträde, programblad 10€/st till 
förmån för insamlingen Gemen-
samt Ansvar.
sö. 23.3: kl. 12 Högmässa i Dom-
kyrkan. Bäck (pred), Westergård 
(lit), Danielsson. Kammarkören 
Tolvan (dir. Birgitta Forsman) 
medverkar.
ons. 26.3: kl. 12 Frukostklubben 
på Svenska Klubben (Aurag. 1) 
Björn Nalle Öhman ”Ekumenik i 
praktiken, samarbete mellan de 
olika församlingarna i Åbo?” 
kl. 13-15 Café Orchidé, Aurelia (1 
vån.). Vi funderar på Filipperbre-
vet med Jonathan Westergård. 
kl. 18 Veckomässa, Aurelia (1 
vån.), Öhman.

ÅLANDS PROSTERI

 ¶ HAMMARLAND
23.3 Jungfru Marie bebådelsedag 
(Vårfrudagen): 
Högmässa kl 12 i Hammarlands 
kyrka. 
Ingemar Johansson, Carl Micael 
Dan. 
Kyrkokören medverkar.
Marthorna serverar familjemid-
dag för välgörenhet i Catharina-
gården: kl 13-17. Vuxna 12€, 7-12 
år 6€ och där under gratis. Lot-
teri. Välkommen!

 ¶ JOMALA
Sö 23.3 kl 14: (obs tiden) Familje-
gudstjänst, Syrén, Winé, Hansen, 
Erlandsson, barnkörerna och 
blåsgruppen. Efter gudstjänsten 
servering i Olofsgården, Röda 

Korsavdelningens vårmöte, ta-
velutställning med S:t Olofs kyrka. 
Är du villig att låna ut en tavla, 
kontakta R Syrén, 040-5137711

 ¶ MARIEHAMN
23.03: Litterär högmässa kl. 11 i 
S:t Görans, M B, J D, Carmen Dea 
Vokalensemble.
26.03: Morgonmässa kl. 08.30 i 
S:t Görans, M B, G K.
27.03: Torsdagslunch kl. 12 på 
Margaretagården. Pris 7€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 
19500.

 ¶ SUND-VÅRDÖ
Söndag 23.3 kl. 11.00: Gudstjänst 
i Vårdö församlingshem. Katarina 
Gäddnäs, Benita Muukkonen. Kö-
ren medverkar.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

 ¶ KORSNÄS
To 20/3 20.00: (Obs! tiden) Pro-
jektkören i Församlingshemmet.
Fre 21/3 13.00: Silvergruppen i 
Församlingshemmet. Gäst: mis-
sionär Linnea Klemets. Sånggrup-
pen Silver Sisters medverkar.
Lö 22/3 14.00: Pysselcafé för 
Nordkorea i Församlingshemmet.
Sö 23/3 11.00: Gudstjänst i 
Kyrkan, Guy Kronqvist, Deseré 
Granholm. Efteråt kyrkkaffe i För-
samlingshemmet till förmån för 
missionen.
Må 24/3 13.00: Korsbäck mis-
sionssyförening i Bystugan.
Ti 25/3 19.00: Sångkväll för 
Gemensamt Ansvar i Försam-
lingshemmet med Luthersalens 
musikgrupp. Servering, lotteri, 
tavelauktion.
On 26/3 13.00: Vänstugan i För-
samlingshemmet.
To 27/3 13.00: Solglimten i För-
samlingshemmet.
To 27/3 19.00: Molpe bönehusfö-
renings årsmöte i Bykyrkan. För-
utom de stadgeenliga ärendena 
behandlas frågan om revision av 
föreningens stadgar.

 ¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Församlingsafton: lö 22.3 kl 
19 i K.stads förs.hem, Albert 
Häggblom, T Bergman, sång av 
Laudatekören under ledn. av Sam 
Lindén, servering
Gudstjänst: sö 23.3 kl 10 i Lapp-
fjärd, A Häggblom, Martikainen, 
sånggrupp, kyrkkaffe. Kl 12 semi-
narium om bibelsitsar
Högmässa: sö 23.3 kl 18 i Sideby, 
Saarinen, Nilsson, Glädjedrop-
parna, kyrkkaffe
Pensionärssamling: on 26.3 kl 
11.15 i K.stads förs.hem, Hellman, 
Nilsson
Pensionärssamling: to 27.3 kl 
11.30 i Sideby, gäst: minnesskö-
tare Stina Bärnlund

 ¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Lö 22.3 kl 9.30: Kvinnofrukost i 
Norrnäs bönehus, tema: ”Fester 
med rester” Gun Åbacka. Avgift 
5 euro.

Lö 22.3 kl 18: Samling i Nämpnäs 
bönehus, Stefan Snellman, Stig-
Erik Enkvist.
Lö 22.3 kl 18: Aftonmusik i Kaskö 
kyrka.
Sö 23.3 kl 12: Gudstjänst pred. 
Stefan Snellman, Lassus, Lindén, 
S:ta Maria församlingskör.
Sö 23.3 kl 15: Samling i Hele-
nelunds byagård, Snellman, 
Enkvist.
Må 24.3 kl 14: Missionssymöte i 
Luthergården, gäst Rut Åbacka. 
Pjelax, Böle, Väster- o Öster Yt-
termark inbjudna.
Må 24.3 kl 15: Töjby bönehusföre-
ning r.f:s årsmöte i sparbanken.
Ti 25.3 kl 13: Symöte i Norrnäs 
hos Etel Broman.
To 27.3 kl 13: Samling i Böle by-
stuga.
Övermark
Sö 23.3 kl 10: Gudstjänst Lassus, 
Wikstedt. Gideoniterna på besök.
On 26.3 kl 13: Pensionärssamling 
i förs.hemmet, Övermark pensio-
närskör med Anja medv.
Pörtom
To 20.3 kl 13: Pensionärssamling 
i förs.hemmet. Talare: Ingmar 
Rönn. Pensionärskören medv.
Sö 23.3 kl 14: Gudstjänst och 
konfirmanddag, Sundqvist, Lid-
man, Legato.
Sö 23.3 kl 15.30: Skriftskola i förs.
hemmet.
On 26.3 kl 19: Finska gruppen i 
förs.hemmet.

KORSHOLMS PROSTERI

 ¶ BERGÖ
Fr kl 20: Ungdomskväll i försam-
lingshemmet. Se Facebook!
Sö kl 14: Gudstjänst, Björklund, 
Brunell
Må kl 10: Föräldra-barn
Ti kl 13: Missionssyföreningen
On kl 18: Kyrkokören övar i för-
samlingshemmet

 ¶ KORSHOLM
Må bra-dag till förmån för Ge-
mensamt Ansvar: lö kl 10-14 i 
Smedsby förs.gård, med olika 
aktiviterer och program för vuxna 
och barn, inträde 5€ - barn gratis, 
servering av paj, sallad och kaffe.
Gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan, 
Berg, Nordqvist-Källström.
Allsångsafton med psalmer: sö 
kl 18 i församlingshemmet, medv 
musikskolans elever, Bergström-
Solborg, Westerlund.
Missionssyförening: må kl 13 i 
Smedsby förs.gård.
Förmiddagsandakt: ti kl 11 i 
Smedsby förs.gård, Bergström-
Solborg.
Karagruppen: ons kl 14 i Smedsby 
förs.gård, Lindblom.
Morgonfrukost för kvinnor: lö 
5.4. kl 9.30 på Hotell Vallonia i 
Smedsby, 
Malin Lindblom talar över ämnet 
”kristen i det heliga landet”, fru-
kostens avgift 10€, anm senast 
1.4. till Febe Westerlund 044-
3226707 eller pastorskansliet 
3560500.

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 DANIEL BJÖRK

Plötsligt händer det
på lördAg efter TV-nyheterna är det dags. Tusentals fin-
ländare sätter sig i sofforna med kupongen framför sig 
på bordet. De gula bollarna rullar ner i röret en efter en. 
Alla vet att chansen att vinna är försvinnande liten, men 
ändå. ”Tänk om ...?” Tanken finns där och många leker 
säkert med den ibland. ”Vad skulle hända om det blev 
jag idag? Om jag blev Lotto-miljonär? Mitt liv skulle ald-
rig mera vara sig likt.” Finländarna lär vara det folk som 
spelar mest lotto i hela världen. Chansen att vinna är 
en på 15 380 937 men alltid är det ju någon som vinner.

jAg uNdrAr hur Maria kände det efter att ängeln Gabriel 
lämnat henne och hon satt ensam på sitt rum igen den 
där natten för länge sedan. Av alla hus i alla byar i he-
la Israel hade Gud utvalt henne. Säkert frågade hon sig 
varför just hon. ”Var hälsad, du högt benådade!” hade 
ängeln sagt, ”du har funnit nåd hos Herren.” (Luk 1:28, 
30) Jag vet inte om hon kände det som en lottovinst. Sä-
kert var hon lite osäker på vad allt det här skulle kom-
ma att betyda. Åtminstone skulle hennes liv aldrig bli 
sig likt igen, den saken var säker. ”Jag är Herrens tjäna-
rinna. Må det ske med mig som du har sagt.” hade hon 
sagt. Vad annat kan man säga när en ängel hälsar på?

du och jAg är i samma situation som Maria. Hur otroligt 
det än kan låta så har Gud utvalt dig och kallat dig. Din 
kallelse är en annan än Marias men Gud har en dröm 
och en längtan för just ditt liv. Skaparen av hela univer-
sum är stor och helig bortom allt vad vi kan tänka. ”Stor 
är Herren, högt är han prisad, ingen kan fatta hans stor-
het.” skriver kung David. (Ps 145:3) Ändå ser Gud just dig.

Gud vill att också du ska få bära hans son inuti dig och 
han vill sända dig till en värld som behöver Honom. Du 
kan få vara Guds utsträckta hand för en annan männis-
ka. Du kan få vara ett mirakel för någon.

vArje år lämnar vi finländare lottovinster för otroliga 6 
miljoner euro outlösta. En fantastisk rikedom kan tyck-
as som bara ligger där och väntar på att bli upplockad. 
Att få vara sedd och kallad av Gud är ändå större än nå-
gon lottovinst. Jag vill inte lämna den vinsten outlöst. 
Jag vill säga ja till Guds kallelse för mitt liv. Herre, hjälp 
mig att be Marias bön också idag: ”Jag är Herrens tjäna-
re. Må det ske med mig som du har sagt.”

Daniel Björk är församlingspastor i Petrus församling.

DANIEL BJÖRK är för-
samlingspastor i Petrus 
församling i Helsingfors 
sedan 2009. 

Björk är född i Larsmo 
och har bott och stude-
rat i Stockholm, Åbo och 
London. Numera är han 
bosatt i Helsingfors.

Han är gift med Re-
becka och har två sö-
ner: Emanuel 2,5 år och 
Theodor 3 månader.

När tillfälle ges går han 
gärna på gym eller trä-
nar kampsport.

Daniel Björk skriver 
betraktelsetexter i Kyrk-
pressen i det här numret 
och under de komman-
de tre veckorna.

VECKANS PERSON

”Pappa, tack för 
att du ser mig. 
Hjälp mig i dag 
att be som Ma-
ria: ”Jag är Her-
rens tjänarinna. 
Jag vill göra som 
han önskar, så 
att hans plan kan 
bli verklighet.” 
Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

58, 56, 57, 303 
(N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Festen i fastan
Marie bebådelsedag är något så ovanligt som en fest-
dag mitt i fastan. Dagen har firats länge och förr var den 
en ännu tydligare festdag än i dag. Förutom att man fi-
rat Jesu mor handlade dagen förr också om vårens an-
komst. Tidigare kopplades dagen ihop med vårdagjäm-
ningen och man sade att vintern övergår i vår just på 
Marie bebådelsedag.

Det återvändande dagsljuset satte också igång hön-
sens äggproduktion och det är av den anledningen man 
passat på att festa till det med våfflor den här dagen.

OM HELGEN UNG AKTIVIST?
Har du visioner och tankar om vad din församling 
borde göra, hur ska kyrkan se ut, vill du påverka?

Inspirationsdag inför församlingsvalet lördagen 17 
maj 2014 för dig som är 18-35 år och funderar på 
att aktivera dig i valet i höst!

Mera info på Facebook (Ung aktivist) eller 

”När mina öron 
hörde din hälsning 
sparkade barnet 
till i mig av fröjd.”

Läs mera i Luk. 1:39-45

”Pigga pianon och 
vilda violiner.” 

Elever från Östra Hel-
singfors Musikinsti-
tut sjunger och spelar 
i Matteuskyrkan mån-
dag 24.3 kl. 18.30

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
21–27.3

FÖRSTA LÄSNINGEN
1 Mos. 3:8-15

ANDRA LÄSNINGEN
Gal. 4:3-7

EVANGELIUM
Luk. 1:39-45

Marie bebådelsedag. Te-
mat är ”Herrens tjäna-
rinna”.

HELGENS TEXTER

illUstratioN: Pia holm
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 ¶ KVEVLAX
Karakaffe: to kl 9.15 i ds.
Andakt: vid Funisgården kl 13.30, 
Lundström, Andrén.
Junior: to kl 14-16 i ds.
Församlingskretsens årsmöte: to 
kl 18 i ds.
Öppet hus: fr kl 18-21 i Fyren.
Morgonfrukost för kvinnor o 
män: lö kl 9 i fh. Anki Ekman 
berättar om Guds ingripande. 
Förbönsämnen kan lämnas in på 
morgonen eller på förhand till 
Ruth Vesterlund. Anmälan senast 
18.3 till Ruth 044-0462312 eller 
pastorskansli 3462300. Vid behov 
kan skjuts ordnas, ring Ruth. Av-
gift för frukosten 5 €.
Högmässa: sö kl 10, Anders 
Lundström, Kyrkokören, kantor 
Rodney Andrén, organist Rabbe 
Forsman.
Bön för bygden: må kl 19 i Krub-
ban.
Pensionärskören övar: on kl 12 i fh.
Junior: to 27.3 kl 14-16 i ds. 
Hjälpsändningsresa till Tahku-
ranna och Pärnu: 26-28.5. Alla 
välkomna med! Resa o. logi ca 
100 euro. 4 platser kvar i minibus-
sen, möjligt att ta personbilar. 
Anmäl till Henrik Östman 044-
5462311 eller henrik.ostman@evl.
fi senast 13.4.

 ¶ MALAX
Gudstjänst: sö 23.3 kl 10 i kyrkan. 
Norrback, Brunell.
Bibel- och bönegrupp: måndagar 
kl 10-11.30 i Socken.
Träffpunkt Socken: Loppisförsälj-
ning måndagar kl 15-19. Onsdagar 
kl 10-14 aktiviteter och samvaro 
för daglediga, soppa och kaffe till 
självkostnadspris. Loppis.
Karacafé: ti 25.3 kl 10 i Socken. 
Arr. Äldrerådet och Folkhälsan i 
Malax.

 ¶ PETALAX
Gudstjänst: sö 23 3 kl 11 Björk-
lund, Vidjeskog

 ¶ REPLOT
Gudstjänst: i Replot sö kl. 10. Ka-
ski, Mitts.
Högmässa: i Björkö kl. 12.30. Ka-
ski, Mitts.
Mathörna: i Björkögården ons 
26.3 kl. 13. Anmäl för maten 
senast må 24.3 till Barbro Läh-
desmäki eller Jarl Nystrand. Mat 
8 €/pers

 ¶ SOLF
Högmässa: sö kl. 10, Henrik 
Östman. Erika Nygård. Efter hög-
mässan kyrkkaffe i fh. Kaj-Mikael 
Wredlund från Kyrkans Utlands-
hjälp informerar om Gemensamt 
Ansvar 2014 och visar bilder från 
och berättar om Guatemala.
Pensionärssamling: on kl. 13. 
Gäst: Hörselrådgivare Kati Norr-
gran.

 ¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Bön o lovsångskväll: lö 22.3 kl. 18 
i Kryptan.
Högmässa: sö kl. 13, Janne Hän-
ninen, Tor-Erik Store, Mikael 
Heikius. Efter högmässan svensk-
språkigt infotillfälle i Kryptan med 
rekrytering av frivilliga till mis-
sionsfesten 6-8.6 i Vasa.
Morgonbön: to 27.3 kl. 9, Gunnar 
Särs, Monica Heikius.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm. Evans 
Orori, Johanna Välimäki.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Gudstjänst: sö kl. 10, Janne Hän-
ninen, Dan Andersson.

SUNDOM KYRKA
Kvällsmässa: sö kl. 18, Pär Lidén, 
Dan Andersson.

PEDERSÖRE PROSTERI

 ¶ ESSE
Fr 21.3 kl.13.30: Andakt i Esselun-
den, Granlund, Johansson.
-kl.14.15: Andakt i Essehemmet, 
Granlund, Johansson.
-kl.19: STUGOkväll i församlings-
stugan, Björkman.
Lö 22.3 kl.19: Sammankomst i 
Punsar bönehus, Matti Rahja. 
Servering. Radiering 98,0 mhz.
-kl.19: Musikafton i kyrkan. Med-
verkar gör ’styrelsegruppen’, Qu-
noskören, Lars-Erik Björkstrand. 
Altarandakt Kaj Granlund. Varmt 
välkommen! KU i Esse
Sö 23.3 kl.10: Gudstjänst, Gran-
lund, Johansson, Samuel Fors-
blom på trumpet. Dörrvärdar: 
Ytteresse övre.
-kl.14: Gudstjänst i Signegården, 
Granlund, Johansson.
-kl.14: Sammankomst i Punsar 
bönehus, Matti Rahja och egen 
predikant.
-kl.19: Sammankomst i Punsar 
bönehus, Matti Rahja. Obs tiden!
Må 24.3 kl.13.30: Symöte i Hen-
riksborg, Smeds.
Ti 25.3 kl.18: Scout i församlings-
stugan.
On 26.3 kl.18.30: Bibelsamtal i 
Punsar bönehus.

 ¶ JAKOBSTAD
Sö 12: Högmässa i kyrkan, Eng-
lund, Björk, Östman, Kyrkokören.
15: Sammankomst i Skutnäs 
bönehus.
18: Fokus i FC. ”Allt är inte Gud 
som glimmar – om prövning”, 
Björk. Barnfokus.
Ti 13: Tisdagssamling på Station I, 
Jan-Erik Nyman.
To 19: Kvinnocafé i FC. ”Israel i ord 
och bild”, Mia Anderssén-Löf.
Fr-Sö 28-30.3: Ung OAS i Kyr-
kostrands förs.hem. Se www.
ungbloggen.fi.
Ti (1.4) 18: Samling kring sorgen 
i FC, Marianne Sandström, Eng-
lund, Östman.

 ¶ KRONOBY
Skriftskola: lö 22.3 kl 9.00-12.00 
i fh
Gudstjänst: sö 23.3 kl 10.00, pred 
Barbro Berglund, lit. Norrback, 
kantor Mikael Heikkilä.
Konsert med Mittimillan, ”Always 
there”: sö 23.3 kl 19.00, Heidi 
Storbacka, piano Mikael Svarvar, 
violin Kristine Hänninen, dir. Linda 
Jansson
Dagklubben: anmälningar för 
hösten tas emot av Lilian Bäck 
0447210334 eller lilian.back@evl.
fi, från 4 år i första hand men även 
3 åringar.
Vandra genom Bibeln: lö 29.3 kl 
9.30-17.00 i fh, Albert Häggblom. 
Lunch och kaffe, förhandsanmäl-
ningar kronoby.forsamling@evl.fi 
eller tel 8345016 (endast 25-26.3) 
senast 26.3. Barnpassning. Mera 
info SLEFs hemsida.

 ¶ LARSMO
To 20.3 kl. 18 Nattvard: vid Sand-
lunden, Lassila, Wiklund.
- kl. 18.30 Kvinnocafé: i försam-
lingshemmet.
Lö 22.3 Bibelseminarium: vid 
Inremissionshemmet. ”Äktenska-
pets hemlighet”. 
- kl. 10 Äktenskapets hemlighet, 
Stig-Olof Fernström. 
- kl. 13 Gaykulturens utmaning, 
Ari Puonti. 

- kl. 16 Följden av en ny syn på 
äktenskapet för kyrka och sam-
hälle, Peter Östman. 
- kl. 19 Kvällsmöte ”Att hitta sin 
sexuella identitet”, Puonti, Las-
sila, Eivor och Nils Johansson. 
Anmälan om kost och logi till In-
remissionshemmet, tel.728 2010.
Fre 21 - sö 23.3 Hjälpledarweek-
end: vid Inremissionshemmet.
Sö 23.3 kl. 10 Familjegudstjänst 
med dop: Lassila, Wiklund, sång 
av barnkörerna Septimen och Ok-
taven samt av dagklubbsbarnen.
- kl. 18 Sångkväll: i Västerby 
bönehus, Peter Thylin, sång av 
Anna-Lena Anderssén och flick-
orna Gäddnäs. I samband med 
serveringen säljer juniorledarna 
bakverk till förmån för minior- 
och juniorverksamheten.
Kvinnoweekend vid Inremis-
sionshemmet: Fre 4.4 kl. 18 -lö 
5.4 kl.15. Tema: Du är ÄLSKAD av 
Gud. Kostnad 44 € för kost och 
logi (egna lakan), 24 € enbart 
kost. Anmälan till Larsmo pas-
torskansli, tel. 728 1555, larsmo.
forsamling@evl.fi eller Susanna 
Östman, susanna.ostman@ymail.
com, som också ger mera info.  
Anmälningstid 20 – 26.3.2014! 
Meddela i anmälan om behovet 
av logi, specialdiet. Tag med Bibel 
och anteckningsmaterial. Arr: 
LFF:s familjearbete och Larsmo 
församling. Kvinnor i alla åldrar 
varmt välkomna!

 ¶ NEDERVETIL
Ungdomssamling: fr 21.3 kl.19.30 
i fh.
Högmässa: sö 23.3 kl.12.00 i fh, 
Norrback, A-C Lindbäck-Haals , 
Damkören.
Läsmöte: sö 23.3 kl. 14.00, Slotte 
läslag. Eva Fredriksson-Lidsle och 
Krister Lidsle.
Läsmöte: on 26.3 kl. 19.00, Mu-
rick läslag. Anna-Lena och Sture 
Högnäs.

 ¶ NYKARLEBY
NYKARLEBY
Fr kl 19 Temakväll: fh, Forslund. 
Tema: Johannesevangeliet
Sö kl 18 Kvällsgudstjänst: fh, 
Sandvik, Amanda Strandvall och 
Hanna Forsén, tvärflöjt
Må kl 18 Kenyamission: fh, Gustav 
Åbonde
Ti kl 19 Läsmöte: Forsby byagård, 
värdar Birgitta och Harald Dahl-
fors, Rut och Jan-Erik Linqvist
On kl 18.30 Årsmöte: Socklot 
bönehus
-kl 19 Läsmöte: Socklot bönehus, 
värdar Gunnel o Jan-Erik Seger-
vall, Britt-Mari o Boris Strandén
To kl 13 Pensionärssamling: fh, 
gäst Lars-Erik Björkstrand
MUNSALA
Sö kl 10 Gudstjänst: Forslund, 
pred Per Svenfelt, Sune Sundelin
Ti kl 19 Missionskafé: Pensala bö-
nehus, Stina Sandkvist
Loppis 5-6.4: fh, för Gemensamt 
Ansvar. Boka eget bord före 28.3: 
Camilla 040-5287992, el. skänk 
hela, rena kläder o saker, Bojan 
040-1470121.
JEPPO
To kl 19 Läsmöte: hos Gunilla och 
Olav Jungarå för Östra övre läslag.
Fr kl 15 Bibelstudium: böneh. 
Harry Holmberg
Sö kl 18 Förbön- och lovsångs-
mässa: fh. Lovsångsband, före-
bedjare, servering.
Ti kl 18.30 ”Face to face”: fh.
To kl 13 Missionssymöte: klubb-
lok. Gäst: Albert Häggblom.
Sö 30.3 kl 11: Gudstjänst med 
stora och små. Efteråt lunch i fh. 

Mos, köttfärssås mm pris 5e/
pers, 25 e/familj. Anmälan se-
nast ons 26.3. till pastorskansliet 
7642153 el Astrid 050 3688554

 ¶ PEDERSÖRE
Andakt i Pedersheim: 
- Fr 14 Häggblom 
- To 27.3 kl. 17.30 Kållby frids-
förening
Ungdomskväll: Fr 20 med KSG-
gänget i Bennäs kyrkhem
Sångkväll till förmån för Gemen-
samt Ansvar: Lö 19 i Flynängens 
bönehus, Pedersöre församlings 
manskör, Manskören Adorate, dir. 
N-O Frantz, D. Häggblom, Hägg-
blom, lotteri, servering
Gudstjänst: Sö 10 i kyrkan, Kyr-
kokören, Häggblom, Sandstedt-
Granvik. D. Häggblom, textläsare 
Hilkka Nygård, dörrvärdar Karby
Sammankomst: Sö 15 i Flynäng-
ens bönehus, Staffan Snellman
Kvällspredikan: Sö 18 i Kållby bö-
nehus, Bengt Strengell
Sång- och musikkväll: Sö 19 i 
kyrkan, församlingens körer och 
kantorer, Häggblom
Bönegrupp: Ti 18.30 i Bennäs 
kyrkhem
Årsmöte: On 18.30 Bennäs böne-
husförening
Symöten: 
- Må 13 i Forsby bykyrka 
- Ti 13.30 i Sundby byahem, Emet 
- To 27.3 kl. 13 Symöte i Kållby 
bönehus
Anmäl till dagklubben 2014-15: A. 
Snellman tfn 040-3100448 eller 
via www.pedersoreprosteri.fi > 
Pedersöre församling före 15.4.

 ¶ PURMO
Ikväll kl 19: Maria-träff i prästgår-
den (obs platsen!)
Konsert: i kyrkan lö 22.3 kl 14. 
Mittimellan kören o Heidi Stor-
backa. Programblad säljs vid 
dörrarna.
Högmässa: sö 23.3 kl 10 i kyrkan 
och kl 12 i Åvist. Khden, kantorn. 
Kyrkokören medv i kyrkan.
Missionssamling: i Lillby pens. 
bost ti 25.3 kl 13
Städtalko: i Drängstugan on 26.3 
kl 18
Sö 30.3 Familjegudtsjänst: i 
Kyrkhemmet. Gruppen JoyKids 
o Mathias Forsblom medv. Ef-
teråt lunch (7€ vuxna, 4 €barn 
5-12 år) Anm f lunchen till Carina 
0403100465 senast ti 25.3
Hjälpsändningsresa till Narva i 
Estland: 25-28.4 ca pris 245€. 
Mera info o anm. Isabella 
0403100463.
Parafton: lö 5.4 lö 19 i Purmog. 
Sixten och Lotte Snellman, Nik 
Österlund, Husband m solister. 
Mat o kaffe 20€/par. Anmäl se-
nast 28.3 till Fredrik Djupsjöbacka 
0407349713, lotass@multi.fi

 ¶ TERJÄRV
Konsert med kören Mittimillan: i 
kyrkan lö 22.3 kl 19 ”Always the-
re”, gästsolist: Heidi Storbacka, 
piano: Mikael Svarvar, violin: 
Kristine Hänninen, dirigent: Linda 
Jansson. Programblad 10 eur.
Gudstjänst: sö 23.3 kl 10, khden, 
Stefan Lönnquist.
Missionscafé: ti 25.3 kl 13, förs.h, 
A. Lönnquist med hemlig gäst.
Sorgegruppen samlas: on 26.3 kl 
13 förs.h.
Finsk bibelgrupp: hos Irja och 
Vilhelm Dahlvik on 26.3 kl 18, O. 
Åivo.

REGION 2

DOMPROSTERIET

BORGÅ
SÖ 23.3 KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYR-
KAN, Eisentraut-Söderström, Lindgård, 
Söderström, Amigo Choral kören, Sören 
Lillkung, dirigent, Henrik Wikström, pia-
nist, Simon Lampenius gudstjänstgrupp.
KL. 19: KAMMARMUSIK I LILLA KYRKAN, 
Jaana Holopainen, violin, Heikki Hä-
mäläinen, cello, Eric-Olof Söderström, 
piano

LAPPTRÄSK
Sö 23.3 kl. 12: Marie Bebådelsedagens 
festhögmässa i kyrkan, Anita Widell, Mia 
Aitokari, Cantando
On 26.3 kl. 9.30: Vuxen-barngruppen i 
församlingshemmet, Elin Lindroos
To 27.3 kl. 18.30: Tjejgruppen i försam-
lingshemmet, Elin Lindroos
Sö 30.3 kl. 12: Högmässa i kyrkan, Stina 
Lindgård, Camilla Wiksten-Rönnbacka
OBS! Diakon Susann Stenberg ny tele-
fonnummer från 1.4 tfn: 044 722 9239
Mer information på vår hemsida: www.
lapptraskevl.fi och på Facebook.

LILJENDAL
Sö 23.3 kl. 10: Högmässa i Sävträsk ka-
pell, Anita Widell, Mia Aitokari
Ti 25.3 kl. 9.30-: Vuxen-barngrupp i 
Kantorsgården, Katarina Nyholm
Lö 29.3 kl. 15: Tvåspråkig knattekyrka 
för alla familjer i Sävträsk kapell. Vi firar 
också fyra-åringarna, Stina Lindgård, 
Katarina Nyholm, Camilla Wiksten-
Rönnbacka
Sö 30.3 kl. 10: Högmässa i Sävträsk 
kapell, Stina Lindgård, Camilla Wiksten-
Rönnbacka
OBS! Sö 30.3 kl. 18: Sångkväll med Re-
frängen i Sävträsk kapell INHIBERAD!
Liljendal församling fyller 100 år: Väl-
kommen med på festhögmässa 6.4 kl.15 
i Liljendal kyrka och därefter kyrkkaffe 
på Mariagården.
Pastorskansliet: öppet onsdagar 9-15. 
Övriga dagar per telefon på nummer 
044 722 9241.

LOVISA
Högmässa: sö 23.3 kl 12 i kyrkan, af 
Hällström, Tollander. Efter högmässan 
sommarskriftskolans lektion i försam-
lingsgården
Bibelstudiegruppen: ons 26.3 kl 18 i 
Holken, Alexandersg. 11.
Morgonkaffe: to 27.3 kl 8.30 i Tikva

PERNÅ
Högmässa: sö 23.3 kl. 10.00 i kyrkan, 
Robert Lemberg, Paula Jokinen.
Pensionärssamling: to 27.3 kl. 12.00 i 
Sarvsalö Byagården.

SIBBO
SIBBO KYRKA: Sö kl 12 familjemässa 
Stefan Djupsjöbacka, Lauri Palin, Barn-
kör, Mittemellankör, Kyrkokör. Ingen 
söndagsskola. Marthornas kyrksöndag 
med kaffe i Prästgården efter mässan. 
Gun Lundell talar om frivilligarbete.
OBS!: Mässa i N. Paipis bykyrka flyttad 
till 6.4 kl 10.
Kungens klubb: Må kl 15:30, Kyrkoby 
församl. hem.
Välsignelse av församlingsutrymmet 
Manna: Ti kl 16-18, öppna dörrar. Välsig-
nelse kl 18. Kaffeservering. Adr. Hälsov. 
2, Söderkulla, Apotekshuset.
Sexeuroslunch: On kl 12, Kyrkoby för-
saml. hem. Andakt: Kjell Lönnqvist.
Veckomässa på Linda: To kl 14, Katja 
Korpi.
Brainstormingkväll för frivilliga inom di-
akonin: To 27.3 kl 18:30 på Prästgården. 
Kom med och dela idéer och bli inspire-
rad av vad Du kan göra inom diakonin. 
Ann-Christine Wiik, Ann-Lis Biström.
Veckomässa på Elsie: Fr 28.3 kl 10, 
Korpi.
Kyrkobröderna: Fr 28.3 kl 18:30, Kyr-
koby församl. hem. Fredrik Geisor talar 
under temat ”Livet efter döden”.

HELSINGFORS PROSTERI

JOHANNES
Fr 21.3
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.
Sö 23.3
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Busck-Nielsen, Terho, Almqvist, Enlund. 
Tomas Vokalensemble. Vinterkonfir-
manderna konfirmeras. Kyrkkaffe.
kl. 16: Familjemässa i S:t Jacobs kyrka. 

Repo-Rostedt, Henricson. S:t Jacobs 
barnkör. Servering.
Må 24.3
kl. 10-12: Café Kardemumma. Tvåsprå-
kigt café i S:t Jacob.
kl. 10–11.30:Familjeträff i Hörnan.
kl 17.45–20: Samtalsgruppen Bibel, tro 
och tvivel i Hörnan, Högbergsgatan 10. 
Kisa Korkman.
Ti 25.3
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan. Anna 
Maria Böckerman
kl. 13: Träffpunkt för seniorer & dagle-
diga i Högbergsgården, Högbergsgatan 
10 E. Carl-Fredrik Geust berättar om 
”Bombningar av Helsingfors 1944”.
kl. 18: Mariavesper i Johanneskyrkans 
krypta. Busck-Nielsen, Enlund.
On 26.3
kl. 14–15.30: Mariakretsen, Högbergs-
gatan 10 E, 2 vån. Ollberg
kl. 14–15.30: Obs! Ingen diakoniträff, vi 
deltar kl 18 i Novellkafé på Drumsö bib-
liotek, Smedjeviksvägen 10a
kl. 16–18.30: Family fun på S:t Jacobs, 
S:t Jacobs kyrka. Information nenne.lap-
palainen@evl.fi.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Lindström, Enlund.
Obs! Kansliet stängt 26.3.2014
To 27.3
kl. 19-21: Regnbågscafé i Hörnan. Hög-
bergsgatan 10, för HBT-personer och 
andra intresserade. Tomas Ray.
Lö 5.4. kl. 9.30–15: håller vi en ”Må 
bra”- dag i Högbergsgården. På pro-
grammet bl a avslappning, måla eller 
skriva till musik, linedance. I priset 30€ 
ingår morgonmål, lunch och kaffe. An-
mälningar till nenne.lappalainen@evl.fi 
eller Barbro Ollberg tfn 050-380 06 56  
senast 28.3.
Anmälningar till Johannes församlings 
sommar dagläger för barn: senast 25.4. 
Mer information på Johannes försam-
lings hemsida.
Middagsbön i Johanneskyrkan må-fr 
kl. 12

MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Matteusbilagan ingick i Kyrkpressen 
förra veckan.
MATTEUSKYRKAN:  Åbohusvägen 3
Sö 23.3 kl. 12: högm, Ahlfors, Mauriz 
Brunell, Marianne Sundroos och Matteus 
kyrkokör. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Må 24.3 kl. 18: Kvinnor mitt i livet (2 
vån).
Må 24.3 kl. 18.30: Pigga pianon och vil-
da violiner. Elever från Östra Helsingfors 
Musikinstitut sjunger och spelar. Serve-
ring till förmån för Gemensamt Ansvar 
-insamlingen. Fritt inträde, välkommen.
On 26.3 kl. 17.30: öppen förbönsgrupp 
(2 vån).
On 26.3 kl. 19-21: Matteusmiddag. Mid-
dag för Unga Vuxna. Pris 2€. Anmälning 
via FB.
To 27.3 kl. 13: torsdagsträffen, Hallvar (2 
vån). En grupp för Dig som vill ha trevlig 
gemenskap med sång och samtal. Kaf-
feservering.
Samtalslunch för 70+
Fredag 28.3 kl. 12 med temat: Global 
fostran, vad är det? Anmäl till Matteus 
församlings kansli, matteus.fors@evl.
fi eller tfn 050-380 3933 senast ti 25.3 
kl. 14.
Samtalslunch för 65-69 åringar: 
Fredag 11.4 kl. 12 i Matteussalen, ingång 
via kansliet. Anmäl till Matteus försam-
lings kansli, matteus.fors@evl.fi eller tfn 
050-380 3933 senast ti 8.4 kl. 14.

PETRUS
www.petrusforsamling.net
fre 21.3:
- kl. 10 Babyrytmik: i Månsas kyrka. 
Smörgås, kaffe o saft efteråt. Ledare 
Liisa Ahlberg.
- kl. 10 Musiklek: i Hagasalen, Vesperv. 
12 A. För 0-5 åringar och föräldrar. 
Smörgås, kaffe o saft efteråt. Ledare 
Sussi Leskinen.
lö 22.3:
- kl. 10.30 Kvinnobrunch: i Hagasalen, 
Vespervägen 12 A. En annorlunda kvin-
nobrunch med vår gäst Elsa Norkko 
som talar om hur det är att leva som 
en kristen kvinna i ett muslimskt land. 
Anmälan senast 20.3 till Majvor Sjövall 
050 343 59 90.
sö 23.3:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs kyrka. 
Björk, Ahlberg. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby gamla 
kyrka. Sandell, Hilli.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i Hagasalen, 
Vespervägen 12 A. Puls ordnas varje 
söndag samma tid! Tips: Kom lite tidi-
gare och umgås över en kopp kaffe före 
Gudstjänsten! En chans att träffa nya 
och gamla vänner. Vi ses. :-) 
- kl. 18 Mariamusik: i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksvägen 15. Musik av bl.a. T. 
Kverno, M. Reger och K-E Gustafs-
son. Vokalensemble med sångare från 

Musikandakt
Musikandakt från S:t 
Marie kyrka i Åbo. Pre-
dikant Margareta Puiras. 
Sång: Charlotta Kerbs, 
Gisela Sjöblom, Lotten 
Thilman-Gustafsson, 
Sonja Jägerskiöld. Pia-
no: Peter Södergård och 
saxofon Kaj Kulla.  
Sö 23.3 kl. 14.20 på Yle Fem, repris: 26.3 kl. 16.10.

TV-GUDSTJÄNST

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 21.3 Marina Wiik, Helsingfors (re-
pris från 28.2.2012) Lö 22.3 8.53 Fa-
miljeandakt. Noas ark. Catarina Olin 
och barn berättar historier om livet i 
Noas ark. Må 24.3 Tomas Ray, Hel-
singfors Ti 25.3 Anette Nyman, Pe-
dersöre Ons 26.3 Barbro Näse, Ka-
ris (repris) To 27.3 Henrik Nymalm, 
Borgå.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 21.3 Ulla Holmberg, Närpes Lö 
22.3 17.58 Ett ord inför helgen, Olaus 
Petri-kyrkan i Helsingfors. Sö 23.3 
Helena Rönnberg, Helsingfors Må 
24.3 Åsa Westerlund, Ekenäs (repris 
från 28.3.2011) Ti 25.3 Björn Elfving, 
Vasa (repris från 24.1.2011) Ons 26.3 
Christine Konno, Helsingfors To 27.3 
Leif-Göte Björklund, Åbo.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 23.3 Högmässa med Rikssven-
ska Olaus Petri-församlingen i Hel-
singfors. Predikant och liturg: Timo 
Viinikka. Kantor: Hanna Laakkonen-
Yang. Körer: Olaus Petri-kören, le-
dare Taru Muranen och Schola Olaus 
Petri, ledare Valter Maasalo. Textlä-
sare: Göran Andersson.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA
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Oulunkylän seurakunta och Petrus för-
samling. Maija Pesonen-Kareinen, Liisa 
Ahlberg, Ville Perkkiö, Peter Hilli och 
kyrkoherde Bengt Lassus. Arr.: Petrus 
församling i samarbete med Oulunkylän 
seurakunta. Fritt inträde.
ti 25.3:
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka, Kom-
munalv. 1. För 0-5 åringar och föräldrar. 
Smörgås, kaffe o saft efteråt. Ledare 
Sussi Leskinen.
- kl. 13 Dagscafé: i Månsas kyrka. Bodil 
och Halvar Sandell, program, “bingolot-
teri”, samtal, andakt.
- kl. 17.15 Petrus barnkör: i Munkshöj-
dens församlingshem, Raumovägen 
3. Alla barn från 5 år uppåt varmt väl-
komna! Ledare Liisa Ahlberg.
- kl. 19 Förbön och tack: i Munkshöj-
dens kyrka. Pekka Reinikainen, Sjöman, 
Ahlberg.
on 26.3:
- kl. 13.30 Bibeleftermiddag: i Hagasa-
len. Med Stig-Olof Fernström.
to 27.3:
- kl. 10 Musiklek: i Munksnäs, Lukas-
gården, Munkstigen 2. För 0-5 åringar 
och föräldrar. Smörgås, kaffe o saft 
efteråt. Ledare Sussi Leskinen.

HELSINGFORS PROSTERI
TOMASMÄSSA: 
4. söndagen i fastan ”Midfastosönda-
gen” den 30.3 (obs dagen) kl. 18 i Tomas 
kyrka, Rönnvägen 16, med temat Livets 
bröd Joh. 6:24-35. Välkommen!
Kyrkomusikfestivalen ”Klang i kyrkan” 
2014: 
med temat ”Över gränser”. Mer info: 
www.kirkkosoikoon.fi. Festivalen är 
tvåspråkig.
Öppningskonsert: 
På J.S. Bachs födelsedag 
fre 21.3 kl.19  
Tyska kyrkan, Unionsgatan 1 
Biljetter 12/ 8€  
Ensemble Il Pomodoro,  
Mikael Helasvuo flöjt,  
Markku Mäkinen cembalo,  
Jussi Seppänen cello.
Kompositionskonsert: 
SVEN DAVID SANDSTRÖM 
ti 25.3.2014 kl.20 
Tempelplatsens kyrka, Lutherg. 3 
Biljetter 15/10 € 
Kammarkören Kaamos 
dirigent Dani Juris 
Zagros Ensemble
FROM BACH TO BÄCK…AND BACK: 
lö 29.3.2014 kl.19  
Tempelplatsens kyrka 
biljetter 20/15 € 
Eric Ericsons Kammarkör (första kon-
serten i Helsingfors) 
dirigent Fredrik Malmberg 
Continuo- ensemble
Avslutningskonsert: 
C.P.E. BACH: MATTEUSPASSIONEN 
sö 30.3.2014 kl.18 
Berghälls kyrka, Östra Prästgatan 2 
Biljetter 28/20 € 
Helsingfors barockorkester 
Eric Ericsons Kammarkör 
Kajsa Dahlbäck, sopran 
Anna Graca, alt 
Tuomas Katajala, tenor 
Aarne Pelkonen, baryton 
dirigent Aapo Häkkinen 
Konserten radieras Yle Radio 1
”En liten pilgrimsvandring” on 
26.3.2014: 
Start från Kampens kapell, Narinkens 
torg kl. 10. Vi vandrar till Tempelplatsens 
kyrka, Luthergatan 3, dit vi beräknas 
komma kl.10.30. Där lyssnar vi till en 
Improvisationskonsert med Sid Hillen 
vid pianot. Vandringen fortsätter till 
Mikael Agricolakyrkan, lunch kl.12.15 i 
Café Agricola. I kyrkan finns det möjlig-
het att lyssna till emeritus biskop Eero 
Huovinen, som på finska föreläser om 
”Påskens glädje” kl. 13-14.30. Vår sista 
anhalt är den katolska kyrkan St Henriks 
katedral vid St Henriksplatsen 1. 
I avgiften, 10 € ingår lunch och kaffe. 
Info Kristina Jansson-Saarela, tfn 09 
2340 2540 och Marja Aho, tfn 09 2340 
2541, tfn 09 2340 2538.
Församlingsvalet 2014 ”Tro på det 
goda”: Kandidatuppställningen avslutas 
15.9. Förhandsröstning 27-31.10. Valda-
gen är söndag 9.11. dvs. på fars dag.
Kampens kapell: är öppet vardagar 7-20 
och veckoslut och helgdagar 10-18.
Församlingarnas samtalstjänst 50 år: 
dejourerar på tfn 01019-0072 (från ut-
landet +358 1019 0072) varje kväll kl.20-
24. En webbaserad hjälptjänst finns på 
adressen 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 23.3. um 11 Uhr: Gottesdienst 
(Panzig)

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

ESBO
Högmässor sö 23.3. Marie bebådel-
sedag: 
Esbo domkyrka kl. 12.15. Ertman, Malm-
gren, Wikman. Marthornas kyrksöndag. 
Kyrkkaffe i Sockenstugan. 
Olars kapell, Månskivan 4 (OBS platsen!) 
kl. 10.30. Rönnberg, Bengts. Gemen-
samt Ansvar-lunch.
Ungdomskvällar: Sode, Sököv. 14, varje 
on kl. 17-20. 
Kretsar för pensionärer & daglediga kl. 
13-15: Träffdax i Köklax kapell ti 25.3, 
Sökö kapell ti 25.3, Kalajärvi kapell to 
27.3.
Infotillfälle om församlingsvalet 2014: 
Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 
4, to 3.4 kl. 18.30. Öppet för alla som vill 
veta mer om vad valet går ut på, vad 
man kan göra för att kandidera och hur 
man kan påverka som förtroendevald.
Gemensamt Ansvar-insamling med 
sparbössor: Entresse lö 22.3 kl. 11.30-16.
Församlingsdagar 4-8.4: 
“Lev helt enkelt!” i Sökö kapell fre 4.4 
kl. 18 – 20. Temakväll kring vad vi kan 
göra för miljö och hållbar livsstil. Panel-
debatt med Bettina Sågbom som le-
dare, deltagare är Kerttuli Boucht, Giséla 
Linde, Bernt Nordman, Minna Näsman 
och Susanna Söderholm.
“Andlig simskola” i Olars kyrka lö 5.4 
kl. 11.30–15: Program för hela familjen. 
Sångstund med skribasånger för alla 
åldrar kl. 11.30-12.30 , sopplunch kl. 
12-13, andlig simskola med biskop Björn 
Vikström kl. 13, pysselverkstad och 
teater för barn: “Östersjöns riddare” kl. 
13 och 14.
Festhögmässa i Esbo domkyrka: sö 6.4 
kl. 12.15. Barntimme i församlingsgår-
den kl. 12 – 13.30. Festligt kyrkkaffe kl. 
13.30. Lovsångsmässa i Köklax kapell 
sö 6.4 kl. 16.
Musik ur Jesus Christ Superstar: i Es-
bovikens kyrka må7.4 och ti 8.4 kl. 19. 
Fritt inträde, kollekt för Gemensamt 
Ansvar.
Mer info: www.esboforsamlingar.fi
Se också Esbobilagan i detta nummer 
av KP!

GRANKULLA
To 20.3 kl 10-11 Lovsång och bön: i övre 
brasrummet.
Kl 18 Terminalvård i Grankulla: Ekkullas 
festssal, Klappträskvägen 1. Läkare Heljä 
Lotvonen och sjukhuspastor Maritta 
Kirilä berättar om terminalvård ur pa-
tientens och den anhörigas synvinkel. 
Kvällsandakt pastor Anna-Kaisa Tuomi. 
Kaffeservering från kl 17.30. 
Arr. Grankulla stad och församlingar.
Kl 18.30 Bibelkväll: i Sebastos, Carola 
Tonberg-Skogström.
Kl 19-21 Facebook-mottagning: Daniel 
Nyberg.
Sö 23.3 kl 10 Singelföräldracaféträff: i 
Sebastos, Marina Paqvalén.
Kl 12 Högmässa: Johanna Södö, Barbro 
Smeds. Kaffe i nedre salen.
Må 24.3 kl 16-18 Ungdomskväll: i 
Klubb 97.
Ti 25.3 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. 
Minnesverser och – album, Birgitta Bo-
ström inleder.
Kl 15 Tvåspråkig mentalvårdsgrupp: i 
Sebastos.
Kl 17.30 Mammornas smyckeskväll: i 
dagklubben.
Kl 18 Damkören Grazia: i övre salen.
On 26.3 kl 13.30 Kyrkosyföreningen: i 
övre brasrummet.
Kl 18 Psalmkväll: i kyrkan, Heli Peitsalo.
To 27.3 kl 10-11 Lovsång och bön: i övre 
brasrummet.
Kl 19-21 Facebook-mottagning: Daniel 
Nyberg.
Ti 8.4 Församlingsutfärd till Åbo: Vi be-
söker S:t Henriks ekumeniska konstka-
pell och muséet Aboa Vetus & Ars Nova 
samt äter lunch i Änglarestaurangen. 
Start kl. 9.00 från S-market (norra), och 
retur ca kl. 18. Deltagaravgift 20 €. An-
mälan senast den 1.4 till pastorskansliet, 
tfn 09- 512 3722.

KYRKSLÄTT
Latinamerikansk kväll: fre 21.3 kl. 18 i 
församlingshemmet, Församlingsvägen 
1, Kyrkslätt. Hälsningar från Guatemala, 
gospeldans, centralamerikansk mat. 
Pris 10 € till förmån för Gemensamt An-
svar. Tvåspråkig kväll. Välkomna!
Familjegudstjänst med skapelseberät-
telsen som tema: sö 23.3 kl. 11 i Masaby 
kyrka. Dagklubbsbarnen deltar. Sopp-
lunch. Kollekten uppbärs som torrvaror, 
t.ex. som kaffepaket. Heikel-Nyberg, 

Åkerlund och Joki. OBS! Ingen högmässa 
i Kyrkslätts kyrka!
Seniorgruppen – samtalsgrupp för män: 
må 24.3 kl. 13.30 på Mikaeligården. 
Tovningsgruppen: ti 25.3 kl. 17 i Oasen.
Sommardagsläger på Lyan: vardagar 
2-19.6 kl. 9-17. Pris: 50 €/vecka för för-
samlingsmedlemmar. Anmälan senast 
den 3.4 per epost jenny.akerlund@€vl.fi 
eller tel. 050 376 1488.
Kyrkoherdeämbetets tel. (09) 8050 
8292:  
www.kyrkslattsvenska.fi

TAMMERFORS
Sö 23.3: Högmässa kl 10.30 i Pyynikki 
församlingshem, Ilkka Turkka,Paula 
Sirén och Nice Voice.
Ti 25.3: Mammor, pappor o barn kl 
10 SvG
Ti 25.3: Tisdagsklubben SvG kl 13.30-
14.30 och kl 14.30-15.30
Ons 26.3: Diakonikretsen kl 13 SvH, Vår-
konsert med musicerande gäster.

VANDA
Högmässa: sö 23.3 kl. 10 i Helsinge kyr-
ka S:t Lars. K.Andersson. N.Fogelberg. 
På Marie bebådelsedagen firar vi 
högmässa med marthornas  kyrko-
gångsdag. Efter högmässan bjuder för-
samlingen på kyrkkaffe i Bagarstugan. 
Diakon Gun Pettersson berättar om 
Gemensamt Ansvar 2014 och och sin 
resa till Guatemala. Ingen högmässa i S:t 
Martins kapell.
Familjecafé: må 24. 3 kl. 9-12  Martin-
risti församlingscentrum i samarbete 
med Folkhälsan.
ViAnda -kören: övar ti 25.3 kl. 13.15 – 
15.30 på Helsinggård, Konungsv. 2
Sjöskog-kretsen: samlas ti 25.3 kl. 13 
hemma hos Maja Åkerlund-Wikström, 
Stenbergsgr.5.
Allsång på Folkhälsanhuset: ons 26.3 kl. 
14. Gunnar Weckström leder allsången 
och Nina Fogelberg ackompanjerar vid 
pianot.
Missionskväll: to 27.3 kl. 18-20 i Bagar-
stugan, Kurirv. 1. Tema: Opuwo kyrkas 
20-årsjubileum med kvällens gäst 
Håkan Sandell. Andakt: Kaj Andersson. 
Servering. 
Församlingens födelsedagsfest för pen-
sionärer: hålls onsdagen den 9 april kl.13 
i Prostgården. 
Obs datum!! Anmälan senast 31.3 till 
pastorskansliet per telefon 09 8306 
262 eller till diakon Heidi Salminen 050 
3301828.
Dagsläger för barn i förskolan och 
åk 1-6: blir det 2-6.6, 9-13.6 och 16-
19.6 kl. 8.30 -16.30 på Helsinggård, 
Konungsv. 2, 01300 Vanda. Mera info 
om lägret ger Alexandra Blomqvist 050 
5668266. Lägeranmälan senast 11.4 görs 
med blanketten som finns på www.
vandasvenskaforsamling.fi

RASEBORGS PROSTERI

BROMARV
Sö 23.3 kl. 10: Gudstjänst, Tom Berg-
man/Sofia Lindroos.

EKENÄS
Konsert till vänskapen och kärleken 
till nästan: 
Lördag 23.3 kl. 16 konserterar orkestern 
Ladies & Gents i Ekenäs kyrka. Konsert-
programmet utgör en omfattande och 
intressant helhet av gospelmusik, klas-
siska miniatyrverk och andliga ballader. 
Dessutom framförs orkesterns egen 
produktion mässan AD TE DOMINE. Pro-
grambladsintäkterna stöder till en del 
insamlingen Gemensamt Ansvar 2014.

INGÅ
Fre 21.3 kl 18-24: ungdomshuset öppet.
Lö 22.3 kl 18: konsert i Ingå kyrka 
- Kammarkören Gloria, Gustafsson 
Burgmann.
Sö 23.3 kl 10: konfirmationsmässa i Ingå 
kyrka. Hellsten, Gustafsson Burgmann.
Sö 23.3 kl 16: ladysauna i Prästgården.
Må 24.3 kl 18.30: bibelgruppen i Präst-
gården.
To 27.3 kl 14-16: församlingsträff i för-
samlingshemmet för pensionärer och 
daglediga.
Verksamhet på finska:
La 22.3 klo 10.00: lähetyspiiri Bläck-
hornetissa.
La 22.3 klo 17.00: nuorten ilta nuor-
tentalossa.
Tii 25.3 klo 13: lauluryhmä seurakun-
tasalissa.
Tii 25.3 klo 17: varhaisnuorten kerho 
Rantatiellä.
Ke 26.3 klo 16.45: rukouspiiri Bläck-
hornetissa.
Ke 26.3 klo 18: raamattupiiri Bläckhor-
netissa. 
Perheleiri Rövassin leirikeskuksessa: 
26.4-27.4.2014. Viimeinen ilmoittau-

tumispäivä on 4.4.2014 (puh 0400-
449578/Eeva Makweri tai sähköpostit-
se: eeva.makweri@evl.fi).

KARIS
Högmässa: Sö 23.3 kl. 12 i S:ta Katarina 
kyrka. Yngvill Martola predikar. Barnkö-
ren medverkar. Kyrktaxi från centrum 
(vanliga rutten). Kyrktaxi från Svartå: 
Romsarby kl. 11.00, Lindnäs kl. 11.05 
och Svartå centrum kl. 11.10. OBS! ingen 
högmässa i Svartå kyrka.
Bibelgruppen: Må 24.3 kl. 14 Bibelgrup-
pen i Svartå kyrkstuga.
Kvällsbön i fastetid: On 26.3 kl. 19 i S:ta 
Katarina kyrka. Kvällens tema: Bröd. 
Denna fastetid funderar vi kring Vår 
Fader-bönen. Vi träffas på onsdagarna 
kl. 19.00 i S:ta Katarina kyrka. Tema för 
övriga kvällar: Förlåt!, Prövning, Det 
onda.

SJUNDEÅ
Diakonikretsen: fr 21.3 kl.13 i förs.hem-
met, Gun Venäläinen.
Mässa: sö 23.3 kl. 12 i kyrkan, Riitta Mä-
enpää, Anna Karlsen.
Tvåspråkiga gruppen för mental hälsa: 
ti 25.3 kl. 15 i Capella, Gun Venäläinen 
040 533 6946.
Kyrkobröderna: ti 25.3 kl. 16 i försam-
lingshemmet, Riitta Mäenpää.

SNAPPERTUNA
to 20.3 kl 16: skribaträff i Langansböle
to 20.3 kl 18-21: ungdomskväll i 
Langansböle
to 20.3 kl 19: övar kören i prästgården
Sö 23.3 kl 12: Gudstjänst med Tom 
Bergman och Pia Nygård. Kören med-
verkar
Gemensamt Ansvar-veckoslut i Snap-
pertuna: 
Inkommande veckoslut 22-23.3 har 
Snappertuna församling flera program 
till förmån för insamlingen GA. På 
lördagskvällen kl.18 bjuder gruppen 
Kvarnrot (Kati Kvarnström,sång, och 
Teddy Granrot,ackompanjemang) med 
textläsare Pirjo Lucander på Maria-
konsert i kyrkan. De delar med sej av 
tankar kring Jungfru Marias liv i form 
av sånger och texter. Konserten, som 
är starkt tankeväckande och innerlig, 
omfattar musik från 1500-talet till nu-
tidsmusik. Inträdet är fritt men man kan 
understöda insamlingen genom att köpa 
programblad a 10€. 
På söndagen hålls enligt vanlig ordning 
Maria bebådelsegudstjänst kl.12 i kyr-
kan. Där deltar Snappertunakören och 
efter tillfället kan man avnjuta kyrklunch 
i Prästgården till ett pris av 7€/vuxen 
och 3€/barn  7-13 år, barn under 6 år 
grats. Lotteri. Intäkter från denna går 
också direkt till Gemensamt ansvar-
insamlingen. 
Välkomna alla ut till Snappertuna i 
helgen!
ti 25.3 kl 9.30-11: familjekafé i Langans-
böle

TENALA
To 20.3 kl. 18: Bönekväll i församlings-
hemmet.
Sö 23.3 kl. 12: (Obs tiden!), Gudstjänst, 
Elsa Tenhonen/Sofia Lindroos/Tvärföljt: 
Daniela Piipponen. Efteråt ansvarslunch 
i församlingshemmet. Kyrkskjutsar.
On 26.3 kl. 18.30: Församlingsträff hos 
Kira och Stig Forsström, Trollshovda-
vägen 579.

ESBO STIFT

LOJO
Sö 23.3. kl. 13.00: Gudstjänst i Virkby 
kyrka. Kuismanen, Rajalin-Tymura. 
Marthorna medverkar i gudstjänsten. 
Kyrkkaffe, kyrktaxi.
Sö 6.4. kl. 13.00: Högmässa i Lojo 
kyrka. Kuismanen, Saario. Kyrkvärd Ilse 
Rantanen. Kyrktaxi.
Vid behov av kyrktaxi eller taxi till 
svenska kretsen: kontakta chauffören 
Marko Kytölä tel 040 546 5549 senast 
dagen innan. Taxin kostar 5,00€ tur 
och retur.

TUSBY
Tvåspråkig mässa i Tusby kyrka: sö 
23.3. kl 10. Pastor Tiina Partanen, predi-
kant Minna Ruuttunen, medverka pastor 
Satu Mäkinen. Kantor Eero Hartikainen. 
Viihdekuoro Essut, Klemetskog Kyrko-
sångare. Kyrkkaffe.

Tolvan sjunger för GA
Lördag 22.3 kl. 15 ger Kammarkören Tolvan en konsert 
till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar i Åbo 
domkyrka. Konserten är ett samarbete mellan Åbo 
svenska församling och Åbo domkyrkoförsamling.

På programmet finns det klassiska verket Palestri-
nas Missa Brevis samt mindre kända svensken Au-
gust Södermans Sacrala sånger med orgel ackompan-
jemang. Birgitta Forsman dirigerar kören och diplo-
morganist Markku Hietaharju spelar orgel. Hietaharju 
framför även ett solostycke på orgel mellan körverken.

Vandra genom Bibeln
29 mars ordnas en bibeldag ”Vandra genom Bibeln” i 
Kronoby församlingshem från kl. 9.30–17.00. 

Under ledning av Albert Häggblom vandrar vi med 
hjälp av våra olika sinnen igenom de stora dragen i 
Gamla testamentets 39 böcker. Tillämpningar görs 
också till nuet och det egna livet. Barnpassning och 
bokförsäljning. Anmälan för lunch och kaffe senast 
onsdag 26.3 till Kronoby församling eller på www.slef.fi. 
Häggblom förrättar också söndagens gudstjänst kl. 10 i 
Kronoby kyrka. Arr. Kronoby församling.

KONSERT KAMMARKÖR BIBELDAG I KRONOBY

PÅ GÅNG

DAVID EBERHARD från Sverige be-
söker Kredu, Kristliga Folkhögsko-
lan i Nykarleby 26.3. Eberhard är 
psykiater, författare, tidigare Skav-
lan-gäst och 6-barnspappa. Under 
dagen på Kredu föreläser han på 
temat ”Hur barnet tog makten”.
Anmälan till skolan.

Göra lärjungar i vardagen
ekumenisk träningshelg med
Operation Mission, Sverige
28/3 kl 19, Metodistkyrkan
29/3 kl 10, 15, 18, Betesdakyrkan
30/3 kl 10, Betesdakyrkan, 

kl 16 Missionskyrkan
info: 050 – 46 70 231

till vårt kreativa och framåtsträvande arbetslag. Tjänsten kan 
sökas senast torsdagen den 3 april 2014 kl. 15.00. För tjänsten 
behöver du ha högre högskolexamen eller examen av mellersta 
graden (tidigare B-kantor. Lista över godkända examina finns i 
Kyrkans författningssamling 108/2010). Dessutom behöver du 
ha utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i fin-
ska samt vara konfirmerad medlem av den evangelisk-lutherska 
kyrkan i Finland.

Förrän du tillträder tjänsten skall du förete läkarintyg samt 
utdrag ur straffregistret i enlighet med KL 6:4a. Vi iakttar en 
prövotid på 4 månader. Kantorn i Vanda svenska församling 
har stora möjligheter att utveckla det musikaliska arbetet på 
olika verksamhetsområden. Det gäller såväl arbetet bland barn, 
ungdomar, vuxna som bland seniorer. 

Lön enligt kravgrupp 601(Grundlönen för kravgruppen är 
2.656,37euro). Rikta din ansökan till Församlingsrådet, Vanda
svenska församling, PB 69, 01301 Vanda. Din ansökan kan du 
också skicka elektroniskt till vandasvenska@evl.fi. Närmare 
upplysningar om tjänsteuppgifterna ger kyrkoherde Martin 
Fagerudd 050-466 1183. www.vandasvenskaforsamling.fi

Vi söker en kunnig, samarbetsvillig och inspirerande

KANTOR

Betaniakyrkan i Jakobstad söker
FÖRSAMLINGSARBETARE
med ansvar för barn- och ungdomsverksamheten.
Omfattning allt från halvtid till heltid. Tjänsten är genast ledig. 
Info om församlingen och kontaktuppgifter: www.betania.fi

Vi behöver en diakoniarbetare som är beredd att arbeta i en 
landsbygdsförsamling i nära kontakt med församlingsborna. För-
samlingen har ca 2600 medlemmar och är vidsträckt med många 
byar. Därför förutsätts att man har egen bil till förfogande. 

Behörighetskraven är en examen godkänd av biskopsmötet. 
Språkkraven är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svens-
ka och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska.      
Lönen följer kravgrupp 502 i KyrkTAK. 

Tjänsten har en sex månaders prövotid och den som väljs till 
tjänsten skall innan mottagandet av tjänsten uppvisa godtagbart 
intyg över sitt hälsotillstånd samt ett registerutdrag i enlighet 
med brottsregisterlagen § 6. Vill du veta mer om arbetet, kon-
takta kyrkoherde Anders Lundström tel. 044-356 2310

En fritt formulerad ansökan med intyg över meriter sänds till 
Kvevlax församling, Församlingsrådet, PB 13, 66531 Kvevlax. 
Märk kuvertet ”Tjänsteansökan”. Ansökan skall vara försam-
lingen tillhanda senast 11.4.2014 kl. 15.

Församlingsrådet i Kvevlax församling

Kvevlax församling lediganslår en heltidstjänst som

DIAKON/DIAKONISSA 
fr.o.m. 1.9.2014

LEDIGA TJÄNSTER

 

 
 

 

 
 

 
 

Hugo och Maria Winbergs stiftelse upprätthåller i Esbo 
servicehusboende på Tunaberg och vårdhemmet  

Tunaro för svenska pensionärer.
Hör dig för om vi har lediga servicebostäder.

 Vi behöver dina frivilligainsatser, 
kontakta Mona Sandberg,  050-520 2700.

Vi tar också gärna emot gåvor och testamenten, 
kontakta Ken Thilman 040-5568 312. 

Tunaberg vårjippo 22.5 2014  kl. 14.30- 17.30
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MARKNAD

ÖNSKAS HYRA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTHYRES
Etta 29m2 i Mellungsbacka, 
gott skick,fri utsikt. Huset har 
tvättst.,bastu,bilplats. Från 1.5-14 
Hyra €560,-+v.vatten. 050-
3269009

2 rum + kv + balkong 44 m2 uthy-
res from 1.4 i Munkshöjden. Hyran 
€ 750:-/mån + vattenavgift. 040-
5015635

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVERSE
Finns det någon pensionär eller 
studerande som kunde ställa upp 
på promenad med synskadad en 
gång/vecka. Vänligen ta kontakt, 
tel. 09-5050406.

suNd-vårdö försAmliNg firade Fastlagssöndagens gudstjänst i Smakbyns bränneri i 
Kastelholm. Foto: Kati JUNtUNeN

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

TextStuderande pålitlig
22-årig rökfri man söker
bostad fr.o.m.1.6.2014 inom
H:fors regionen.Ville 0400
539 206.

60 årig kvinnlig dipl.ingenjör
söker 30-50 kvm i H-fors el.
Esbo. Erbjuder sin 50 kvm
tvåa i Åbo i utbyte. Lägenh.
ligger centralt nära univ.
/Anne.Hermansson.fi@gmail.
com / 040 518 4956

Snart färdig ergoterapeut
med jobb i Oravais, önskar
hyra 2-3r i Vasa/Korsholm
fr.o.m 1.5. Gärna möjlighet att
ha katt. Hyra max 750 €.
/Alexandra, 050 3442539,
saarinal@arcada.fi

2 rum + kök + balkong (47 m2)
på Eriksgatan i Åbo uthyres
fr.o.m. maj. Bra läge! Hyra
690e/mån. Tel. 040-5941591.

Fyrarummare i Mellungsbacka
kök,tre
sovrum,brasrum,bastu. Bra
förbindelse till metro/buss
Hyra
1650e/mån+15e/person/mån,
egen el. Tel 050-63207/ Hans

brasserie
Köpmansgatan 3, 10300 KARIS

tel. 019-230290, info@brasserie.fi, www.brasserie.fi

Vi ordnar gärna med festförberedelser
Vi har 50 sittplatser i en rökfri miljö
café, lunch, a´la carte, take away, catering

& gruppmenyer
VÄLKOMNA !

Må bra resa till Meganissi!
• Boosta energi på underbar grekisk ö!

• Bli av med din stress, oro och negativa självbild!
• Lär dig mindfulness, mental träning och livsglädje! 

Tidpunkt: 15.9 - 22.9

Se: www.creavida.fi  eller ring 040/5437801
Kursledare: Gia Mellin-Kranck. 
Stress-och friskvårdsterapeut, 
mindfulnessinstruktör och coach

www.creavida.fi 

Vill du hjälpa oss att hjälpa?

Hoppets stjärna r.f. är en organisation som bedriver interna-
tionellt biståndsarbete främst bland barn och barnfamiljer 
på olika håll i världen. Vi kör även hjälpsändningar till barn-
familjer, åldringar och handikappade i Lettland och Litauen.

Runt om i landet har vi frivilliga personer som samlar in sa-
ker och tar emot donationer till våra hjälpsändningar. Nu sö-
ker vi fler frivilliga kontaktpersoner bl.a. i huvudstadsregio-
nen och Åbotrakten som kan ta emot kläder och varor. Som 
frivillig kontaktperson är du en viktig länk i vårt team och 
utgör den första kontakten med donatorerna. För att sköta 
uppgiften krävs att du har tillgång till ett utrymme att förvara 
saker i och att du har lätt att komma överens med olika män-
niskor. Tillgång till bil är en fördel. Kom med i vårt team och 
hjälp nödställda barnfamiljer.

Låter detta intressant? Kontakta biståndslagrets förman, 
Tom Landgärds, så får du mera information. Tel. 06-2253 698 
eller 040-164 5710. tom.landgards@starofhope.fi Tel. 06- 318 4000

OT-RESOR 2014

KuVi 3603/00/MjMv, SMAL 21495

Europaresor Sommarens resor 
FLYG FRÅN VASA ELLER 

HELSINGFORS
• Mainau – Holland i ny tappning 
 29.4-5.5.
• Romantiska vindalar – via Alsace 
  till Mosel 3-9.6.
• Vandringsresa till Österrike 21-30.8.
• Island 1-5.9.
• Rundresa i Centraleuropas hjärta 
  16-22.9. 
• Toscana – ett av Italiens 
  vackraste landskap 22-29.9.
• Sicilien – Solens ö 30.9-7.10. 
• Piemonte ”Landet vid Alpernas 
  fot” 10-15.10. 
• Istanbul 8-13.11.

BUSS FRÅN ÖSTERBOTTEN 
ELLER ÅBO

• Öland – Blekinge 23-28.6.
• Göta Kanal 11-13.7., 18-20.7., 1-3.8. 
• Kolmården 11-13.7., 18-20.7., 1-3.8.
• Allsång på Skansen 4-7.8.
• Skagen – toppen av Danmark 9-14.6.
• Legoland – Köpenhamn 14-19.7.
• Hardangervidda 14-21.7.
• Bornholm med Köpenhamn 6-12.7.

FLER RESOR PÅ VÅR HEMSIDA!
www.ot-resor.fi

Nu kan du få originalet av det Biomagnetiska armbandet
  

   

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

Lindrar mot huvud-, rygg- 
och muskelvärk. Förbättrar 

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

bandet är av hög kvalitet med 
24 K gulddouble. 

Använd armbandet dagligen och 
upplev de positiva fördelarna. 

06-347 0608         cjcenter@malax.fi

Sänd in din 
beställning till:

Jonnys 
Försäljningstjänst

Petalaxvägen 18D, 
66240 Petalax

Antal:

 Namn:

Adress:

Pris 
29,50€ 

inkl. post-
kostnader

i sAmBANd med gudstjänsten på Smakbyns bränneri fick församlingen också information 
om årets Gemensamt Ansvar-insamling. På bilden Juanita Fagerholm-Urch och Mikael 
Björklund. Foto: Kati JUNtUNeN

Gudstjänst i Bränneriet

I MIN
FÖRSAMLING

Finlands svenska präst-
hemsförbund rf. håller 

ÅRSMÖTE
Lörd. 5.4 kl 16.00
på restaurang La Famiglia 
i Helsingfors, Centralg. 3

Efter årsmötesförhand-
lingarna umgås vi och 
äter tillsammans.

Välkommen!

ÅRSMÖTEN

Stora Byvägen 27, Sibbo, tel. 09  239 2882 
 

Blomster- och Begravningstjänst 

P. Borg & Co

Hedra minnet
Begravningstjänster

med tiotals år
av erfarenhet.

Blomsterarrangemang, 
unika kistor,

urnor.

H

B

Nu även i BORGÅ.
Vi rekommenderar 

tidsbeställning.

Fredsgatan 25, Borgå, tel. 010 322 0080

Förbundet 
kristen skolungdom r.f. 
kallar sina medlemmar 
till årsmöte söndagen 
30.3 kl. 11 på Bokarbeta-
regatan 4 i Helsingfors. 
Anmäl dig gärna till 
förbundssekreteraren 
om du vill delta i mötet, 
patricia.hognabba@
gmail.com.
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ORD BETYDELSE

Vigseln är en religiös handling
Det är bedrövligt när ord får 
fel betydelse. Det kan bero 
på okunskap. Det kan be-
ro på slarv. Men följden kan 
bli besvärande när fenomen 
och handlingar ska beskrivas 
i exempelvis lagtext. Åtmins-
tone inom språkutveckling-
en gäller att om ett fel uppre-
pas tillräckligt många gång-
er så uppfattas småningom 
felaktigheten som korrekt.

Vigseln är och har all-
tid varit en religiös hand-
ling. Etymologiskt betyder 
”viga” att helga och be om 
välsignelse. Vigseln är ett 
tillfälle då man ber om gu-
domlig helgelse och välsig-
nelse över en relation mel-
lan två mänskor samt över 
relationens framtida ut-
veckling. Vigselrätt är och 
bör alltid vara en kyrk-
lig angelägenhet, en religi-
ös rit där två mänskors re-
lation inlemmas i försam-

lingens vård och omtanke.
Däremot då det gäller att 

juridiskt binda två mäns-
kor i ett avtal med rättig-
heter och skyldigheter i 
enlighet med Finlands lag 
är det väl självklart att en 
profan myndighet borde ha 
sådana uppgifter. Tyvärr 
har språkbruket förvir-
rat begreppen så att man 
idag använder ordet vigsel-
rätt liktydigt med rätten att 
stadfästa eller kontrasigne-
ra ett äktenskap eller äk-
tenskapsliknande förhål-
lande. Man kan bara hop-
pas att framtida lagtext-
författare har bättre känsla 
för ordens betydelse samt 
bättre förståelse för vad 
felaktiga ordanvändningar 
får som konsekvenser.

olle victorzoN
Vasa

LAG ÄKTENSKAP

Allt offras i toleransens namn
Att man i dagens läge måste 
försvara sin heterosexuella 
läggning, är beklämmande. 
Avvikande beteende får långt 
mer spaltutrymme. Försva-
rar ingen det, som är lag, att 
en kvinna och en man bildar 
äktenskapet och ett barn har 
rätt till en far och mor. Äk-
tenskap upplöses, jo, men 
det är en annan fråga.

Skolmobbning fördöms, 
men vilken mobbningsat-
mosfär skapas inte i bar-
nets omgivning, när bar-
net har två mammor eller 

två pappor. Förneka ej det, 
som sker nu och här.

Jag undertecknade en 
adress för att bevara den lag 
vi har och skäms ej över det 
– tvärtom. Riksdagen skall 
förkasta en äktenskapslags-
förändring och sluta offra allt 
på toleransens altare. Någon 
gräns måste och bör man 
kunna sätta – och ändå va-
ra en god kristen och kyr-
komedlem i fortsättningen.

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 inlägg accepteras endast i undantagsfall. 
Obs! Insändarnas längd är högst 1 200 tecken. Redak-
tionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna.
Insänd text returneras inte.

OPINION INFORMATION

Fasta från det 
övergödda jaget

pAstorN och författaren Peter Halldorf 
är en framträdande profil i svenskt 
kyrkligt liv. Bland annat som ledare 
för Ekumeniska Kommuniteten med 
säte på Nya Slottet i Bjärka-Säby utan-
för Linköping. Jag själv är sedan någ-
ra år medlem i denna kommunitet.

Varje månad följer vi ett fastlagt schema för bi-
belläsning. Och varje månad skriver Peter Hall-
dorf ett månadsbrev till medlemmarna där han 
kommenterar månadens bibeltexter. Denna må-
nad handlar det naturligtvis om fastan.

Bland annat varnar han för att göra fastan till 
ett yttre självändamål  ”eller rentav till en avgud”. 
Vårt främsta skäl att avstå från något vi tycker om 
bör vara att därmed göra plats för något som vi 
tycker ännu mera om. 

Ordagrant: ”fastan är ett redskap i livets tjänst, 
inget annat”. Man avstår från något gott ”för att 
växa i något som är ännu godare”.

Det vore till exempel gott om man kunde för-
må inleda fasta mot allt sådant som göder jaget, 
inbilskheten, själviskheten, högmodet. En fasta 
med sikte på att Gud, och inte jaget, blir centrum. 

Första söndagen i årets fasta, söndagen före ask-
onsdagen, anknyter vår bibeltext (Markus 10:32–
45) till just detta. 

Jesus har just avslöjat för lärjungarna vad som 
kommer att hända lite senare i påsken: han kom-
mer att dömas till döden och bli utlämnad till hed-
ningarna ”som skall håna honom, spotta på ho-
nom och gissla och döda honom. Efter tre dagar 
skall han uppstå.”

Därefter, på vägen upp till Jerusalem, börjar 
lärjungarna bråka om vem av dem som är störst. 
Två av dem begär att Jesus ska garantera dem en 
plats vid hans sida ”i din härlighet”.

I sitt fastebrev påminner Peter Halldorf om att 
vi alla riskerar att hamna i denna situation. Om 
vi inte vill gå den väg som förenar oss med Kris-
tus, då kommer vi ”likt lärjungarna fortsätta vår 
plågsamma föreställning i självbespegling: ’Vem 
är störst?’”

Så, betyder det här något 
för mig? Här och nu? Kon-
kret?  

För min egen del: ja, ab-
solut. Och med risk att låta 
som en reklamslogan: ”Det 
vore dumt att chansa på ett 
liv utan Bibeln”. Och det vo-
re dumt att avstå från de väg-
visare som visar oss olika vä-
gar in i detta bibliska liv. 

Halldorf skriver: ”Faste-
tiden är vår frihetskamp: vi 
behöver den för att bli fria 
från oss själva.”

Dessa ord sänder ett di-
rekt budskap till mig. Jag får ett knippe nycklar 
som kan hjälpa mig att dyrka upp lås och stäng-
da dörrar i mitt aktuella liv. Bibeln och dess ut-
tolkning ger mig möjlighet att identifiera och be-
handla problem, bekymmer, kniviga situationer 
i det verkliga konkreta livet.

Ja. Mitt övergödda ego behöver sättas på faste-
kur. Kanske är det så även med dig?

Gud. Jag tackar dig. På förhand.

Göran Skytte är författare och fri debattör.

”Vårt främ-
sta skäl att av-
stå från något vi 
tycker om bör 
vara att därmed 
göra plats för 
något vi tycker 
ännu mera om.”

INKAST GÖRAN SKYTTE

EKONOMI RISKBEDÖMNING

Stresstest för församlingar
Det har länge varit känt att en 
svagare ekonomi blir allt van-
ligare i församlingarna. Or-
saken är främst höga fastig- 
hets- och personalkostna-
der och vikande skattein-
komster. Skuldsättningen 
och underskotten har ökat 
i oroväckande många för-
samlingar. Framtidsutsik-
terna blir mycket utmanan-
de om varningsropen inte tas 
på allvar.

I det här läget är det för-
vånande att domkapitlen 
och kyrkostyrelsen inte 
hittills vidtagit kraftiga åt-
gärder.  Vad kunde man då 
göra? Jag vill ge ett enkelt 
förslag: domkapitlen kun-
de ta i bruk ett stresstest 
för församlingsekonomier. 
Modell kunde tas t ex av 
EU:s stresstest på banker. I 
testet kunde bokslut, för-
väntad medlemsutveckling 
och placeringsstrategier 
analyseras och bland annat 
verksamhetsplaner, jord-
dispositionsplaner, fastig-

hetsplaner och personal-
behovsplaner bedömas. 
Testet kunde utmynna i en 
riskbedömning och i kon-
kreta förslag samt avslutas 
med en diskussion där för-
samlingarnas och samfäl-
ligheternas ledande tjäns-
temän, förtroendevalda 
och revisorer är med. Våra 
församlingar är alltför vär-
defulla för att få hamna i 
stora svårigheter.

torsteN sANdell
Tjänstledig kyrkoherde
Istanbul

”I det här läget är 
det förvånande att 
domkapitlet och 
kyrkostyrelsen in-
te hittills vidtagit 
kraftiga åtgärder.”

KYRKOHERDEVALET KARLEBY

Domkapitlet måste följa högre rättsinstanser
Domkapitlets agerande i 
samband med kyrkoher-
devalet i Karleby har fått 
en del kritik, bland annat 
i form av en namnlista. Där 
hävdas att domkapitlet kört 
över församlingen genom att 
inte behörigförklara en av de 
sökande. I kyrkans lagstift-
ning fastslås emellertid ut-
tryckligen att det är domka-
pitlets skyldighet att utreda 
sökandenas behörighet och 
uppgöra valförslag.

Behörigheten gäller exa-
mina och ledarskapsutbild-
ning, men också förutsätt-
ningarna att sköta alla de 
uppgifter som hör till tjäns-
ten. Till dessa förutsättning-
ar hör villigheten att sam-
arbeta med alla kolleger i 
det som är centrum för för-
samlingens liv, det vill säga 
högmässan. Vid intervjun av 
de sökande utreddes admi-
nistrativ erfarenhet, ledar-
skapsförmåga och visioner 
för församlingens verksam-
het. Som ett led i behörig-
hetsprövningen tillfrågades 
de sökande även om de är 
beredda att i alla tjänste-
uppgifter samarbeta med 

såväl män som kvinnor in-
om prästerskapet.

Beslutet att öppna präst-
ämbetet för kvinnor som 
fattades i kyrkomötet 1986 
föregicks av långa diskus-
sioner om hur Bibeln ska 
tolkas. Kärnfrågan var inte 
synen på ämbetet, utan hu-
ruvida den förändrade sy-
nen på kvinnans ställning i 
samhället och kyrkan ock-
så skulle gälla prästämbetet. 
Till beslutet fogades en tu-
delad kläm om att de som 
motsätter sig beslutet fort-
farande ska ha rätt att verka 
i kyrkan, men att det ålig-
ger alla att genom samarbe-
te verka för kyrkans enhet.

Då biskopsmötet 2006 
gav sina direktiv konstate-
rades att klämmen inte ger 
befrielse från skyldigheten 
att vid behov samarbeta och 
att den inte heller juridiskt 
kan befria präster från skyl-
digheten att följa finländsk 
lag. En präst kan alltså inte 
med hänvisning till kläm-
men vägra att utföra ar-
betsuppgifter eller uppfyl-
la tjänsteplikter med moti-
veringen att kollegan är av 

”fel” kön.
Domkapitlet vill verka för 

att alla kyrkoherdar på sikt 
ska vara beredda att sam-
arbeta med såväl män som 
kvinnor, så att en präst-
vigd kvinna ska kunna sö-
ka tjänst i vilken försam-
ling som helst, utan att av-
skräckas av kyrkoherdens 
vägran att samarbeta med 
henne. Vi anser det också 
vara vår skyldighet att sträva 
efter att de församlingsbor i 
exempelvis Karleby som re-
gelbundet önskar få lyssna 
även till kvinnor som predi-
kar och förrättar mässa ska 
få möjlighet till det.

Dessutom måste dom-
kapitlet följa högre rättsin-
stanser. Förvaltningsdoms-
tolens beslut 2007 angående 
ett kyrkoherdeval är enty-
digt: ”Eftersom det är frå-
ga om en tjänst som kyrko-
herde, som är församlingens 
ledare och förman, förelig-
ger det med hänsyn till ovan 
nämnda omständigheter en 
allvarlig och tydligt påvis-
bar grund att anse att X sak-
nar förutsättningar att sköta 
kyrkoherdetjänsten i Y för-

samling. X är följaktligen in-
te behörig att uppföras på 
valförslag för tjänsten.”

Högsta Förvaltnings-
domstolen gav 2008 ett ut-
slag i ett annat fall, där en 
sökande till en kyrkoherde-
tjänst hade ansett att hans 
religiösa övertygelse måste 
respekteras. HFD slog dock 
fast att en övertygelse inte 
kan legitimera att man dis-
kriminerar andra på basen 
av deras kön.

Domkapitlets linje gäl-
lande behörighetspröv-
ning betyder ingalunda att 
vi skulle frånta kyrkoher-
den dennes ansvar att va-
ka över vem som predikar 
i församlingens gudstjänst. 
Däremot får prästens kön 
inte vara motiveringen till 
eventuell vägran.

Jesus bad om att lärjung-
arna skulle vara ett. Denna 
enhet manifesteras fram-
för allt i nattvarden. Det 
här bör vi därför alla strä-
va efter, såväl församlings-
bor som präster.

Domkapitlet genom biskop 
Björn Vikström

fred koroleff
Helsingfors

Modern betjäning i historisk miljö sedan 1912
APOTEKET SVANEN I HELSINGFORS
I hörnet av 
Eriksgatan och Lappviksgatan
Vard. 8.00 – 18.00, Lö 10.00 - 14.00
Tfn 09-6945464
www.apoteketsvanen.fi
klicka även på den mörka rutan

Trots att vi är små – eller kanske just därför – kan vi er-
bjuda varm och personlig service. Välkommen att sköta 
dina läkemedelsärenden i en unik miljö hos oss. Eller 
boka in dig för en guidad tur (ca 1,5 h) i apotekets mu-
seum i källarvåningen.  Den här våren håller vi ännu 
öppet hus den första fredagen varje månad kl. 16-17.30. 
Grupper (upp till 25 pers.) enligt överenskommelse.



Enligt nya föreskrifter tillåts m
änniskan ta m

ed sig ett handbagage till him
len. En välbärgad kvinna väljer att fylla sitt bagage m

ed guldtackor.  
Vid him

laporten kontrollerar Sankte Per innehållet i väskan och säger förundrat: - Är du säker på att du vill ta m
ed dig trottoar?

NÄSTA VECKA möter vi en abiturient - på tröskeln mellan 
skolan och livet.

Åk buss med Peter Söderqvist
Vasa

0500-162 120
touring.partner@kolumbus.fi

PB 95
65101 VASA

Porto

Antal Pris/st Produktens namn
____  _____  ________________________________________
____  _____  ________________________________________
____  _____  ________________________________________
____  _____  ________________________________________
____  _____  ________________________________________
____  _____  ________________________________________
Namn_______________________________________________
Adress_______________________________________________
Postnummer/Ort_______________________Tel______________
Underskrift/Datum_____________________ ___/____ 2014

En gratis CD (ej valbar) medföljer alla beställningar
Om du gör beställningen per telefon eller via vår nätbutik använd koden FRICD

Ljuva sommardans
2CD 12310......17,95 €

Andliga Sånger
& Psalmer 

CD 212755......13,95 € 

Min beställning: Hardys Market

Svensk Gammaldans
CD 23763........9,95 €

Melodifestivalen 2014
2CD 445397........24,95 €

Sommar i folkets park
CD 277778........12,95 €

En bukett med rosor
2CD 11822.......14,95 €

Gyllne morgon
15 andliga favoriter

CD 249194......19,95 €

Hans Martin
Höstglöd

CD 20890.........4,95 €

Christer Sjögren
Andliga sånger

CD 272228..............9,95 €

Hans Martin
Hemma igen

CD 445112...............19,95 €

Carola
Gospel Concert

CD 10144.........12,95 €

Varorna kan beställas via nätet hardy.fi, per telefon/sms , 044-0656470
per e-post info@hardy.fi eller med kupongen.
Beställningar gjorda per telefon/sms och med kupongen skickas mot
postförskott. Beställningar gjorda via hardy.fi kan även betalas med
de vanligaste kreditkorten samt PayPal.  

 3,99€ tillkommer varje beställning. Fraktavgift:
Vid betalning mot postförskott tillkommer avgift 5€. 

 Normal leveranstid 5-21 dagar, men även 1-3 dagar Leveranstider:
förekommer beroende på hur vanlig varan är.  

Fraktavgift 3,99 € + postförskott 5 €

Kärlekens sång
3CD 117526........24,95 €

1. Björn Hedström-Som en våg
2. Votum-När din kärlek drabbade mig
3. Bengt Johansson-I din öppna famn

4. Liza Lundqvist-För hans skull
5. Plus-Med evig kärlek

6. Mikael Järlestrand-Gud din nåd är evig
7. Master's Voice-Vem kan förstå
8. Mia Sjöö-Du som är kärleken

9. Märta Svensson-Ingen är som du
10. Vänner-Din kärlek

11. Rebecca Tias-Här är Gud
12. Urban&Carina Ringbäck-Du lät himlen vänta

13. Manna-Korset
14. Hasse Hallström-Ett stilla sommarregn

15. Lina Nilsson-Vänd dej till Jesus
16. Lars Mörlid&Peter Sandwall-Kärleken

17. Gunnel&Fred Sjöberg-Kärleken som övervinner
18. Ibra-kören-Störst av allt

19. Artur Erikson-Så helt förlåter Gud
20. Anders Jaktlund med strängmusik-Hans kärlek

21. Roland Utbult-Jag kan ej tvivla
22. Pelle Karlsson-Så stor är Jesu Kärlek

23. Mikael Järlestrand-Det var för oss
24. Evie-Kärlek utan gräns

25. Gerd Ebegård-Du är för evigt densamme
26. Viktor Klimenko-Hymn till kärleken

27. Märta Svensson-I stillheten
28. Kjell Lönnå-Blott en dag

29. Göran Stenlund-Kärlekens lov
30. Ibra-kören-I sin kärlek

31. Jan Holmgren-Jesu namn det skönaste jag vet
32. Rolf Lundgren-Kom nära mig

33. Einar Ekberg-Han giver och giver
34. Solistkvartetten-Herren är min herde
35. Örebro Kammarkör-Räck ut din hand

36. Lennart Jernestrand-Guds kärlek är som stranden
37. Hasse Hallström-Var inte rädd
38. Anders Andersson-O store Gud

39. Ingmar Johansson-Se hur gudsvinden bär
40. Tommy Körberg-Innan natten kommer

41. Kjell Lönnå-Bred dina vida vingar

1. Wiggen - Bröderna Lindqvist
2. Bränd-Pers vals - Dalapolisens Spelmän

3. Klöversnoa - Magdeburgarna
4. Mosippan - Roland Cedermark

5. Den röda stugan - Glenn Sundberg
6. Novelty accordeon - Erik Frank

7. Säkkijärven polka - Thore Skogman...
8. Livet i finnskogarna - Calle Jularbo

9. Fröjd på vischan - Pepparn
10. Tivedshambo - Rolf Bengtsson

11. En afton vid Mjörn - Alf & Stella Robertsson
12. Jämtgubben - Gnesta Kalle

13. Hammarforsens brus - Bröderna Lindqvist
14. Fem röda rosor till dej - Roland Cedermark

15. Ålefeskarns vals - Kjell Kraghe
16. Afton på solvik - Andrew Walter

17. Månsken över ångermanälven - Karl Grönstedt
18. Den gamla dansbanan - Owe Köhler

19. Du ska ha tack - Kjell Wigren
20. Nordsjön - Harry Brandelius

1. To the end - Yohio
2. Aleo - Mahan Moin

3. Bröder - Linus Svenning
4. Casanova - Elisa Lindström
5. Bedroom - Alvaro Estrella

6. Songbird - Ellen Benediktson
7. Bygdens son - Sylvester Schlegel

8. Survivor - Helena Paparizou
9. Love trigger - Jem

10. Hallelujah - Refreshments
11. Glow - Manda

12. Efter solsken - Panetoz
13. I am somebody - Pink Pistols

14. Undo - Sanna Nielsen
15. Set yourself free - Little Great Things
16. När änglarna går hem - M. Stenmarck

17. Echo - Outtrigger
18. Red - EKO

19. Yes we can - Oscar Zia
20. Burning alive - Shirley Clamp
21. All we are - State Of Drama

22. En enkel sång - CajsaStina Åkerström
23. Busy doin' nothin' - Ace Wilder

24. Around the world - Dr Alban & J.Folcker
25. Blame it on the disco - Alcazar

26. Fight me if you dare - I.D.A.
27. Hollow - Janet Leon

28. Raise your hands - Ammotrack
29. Hela natten - Josef Johansson

30. Ta mig - Linda Bengtzing
31. En himmelsk sång - Ellinore Holmer

32. Natural - Anton Ewald

1. De' ä' dans på Brännö Brygga - Lasse Dahlquist
2. Sjösala vals - Evert Taube

3. Gå opp och pröva dina vingar - Allice Babs
4. Flottarkärlek - Gösta "Snoddas" Nordgren

5. Jag har bott vid en landsväg - Edvard Persson
6. Gärdebylåten - Brita Borg

7. Hela Sverige dansar - Charlie Norman
8. Min soldat - Ulla Billquist

9. Hälsa dem därhemma - Bertil Boo
10. Ungmön på Kärringön - Harry Brandelius

11. Klart till drabbning - Lasse Dahlquist
12. Tjo vad det var livat i holken - Povel Ramel

13. Kalle på spången - Edvard Persson
14. Min älskling - Evert Taube

15. Det var dans bort i vägen - S-O Sandberg
16. Får jag lämna...- Lille Bror Söderlundh

17. Här är den sköna sommar - Evert Taube

1. Sommar i Sverige - Sven-Ingvars
2. Hjärtat bankar - Larz-Kristerz & Eva Eastwood

3. Ikväll tar jag chansen - Elisa's
4. Peppelinos bar - Lasse Stefanz

5. Åh vad jag älskade dig just då - Lotta Engberg
6. Sofie - Playtones

7. Acapulco - Donnez
8. Mitt eget blue Hawaii - Vikingarna

9. Fröken fräken - Scotts
10. Leende guldbruna ögon - CC & Lee
11. Och du tände stjärnorna - Thorleifs

12. Två steg fram och ett tillbaka - Sten & Stanley
13. Mary Ann - Streaplers

14. Don't let me down - L. Engberg & C. Sjögren
15. Det fanns en tid - Titanix

16. Gamla fina låtar - Sannex
17. Hälsa till Marie från mig - Larz-Kristerz

18. Aj, aj, aj - Zekes
19. En timme försent - Kikke Danielsson

20. Semester - Arvingarna
21. Hej du glada sommar - Christer Sjögren

22. Dansa hela natten - Black Jack
23. En man i byrån - Drifters

24. Där näckrosen blommar - Flamingokvintetten
25. Torpar-rock - Sven-Ingvars

26. Ljus och värme - Matz Bladhs
27. Rosalita - Barbados

28. Copacabano - Lasse Stefanz
29. Livet börjar nu - Casanovas

30. Lätt för mig - Bert-Idoffs
31. The king - Playtones

32. Den enda sommaren - Donnez
33. En kväll med dig - Mats Bergmans

34. Alla vill till himmelen - Wizex
35. Är du lika ensam som jag - Larz-Kristerz

36. Godmorgon världen - Joyride
37. Sommaren är din, Maria - Torgny Melins

38. Hallå Mary Lou - Sten & Stanley
39. Vem får följa dig hem - Shanes

40. Till min kära - Streaplers

1. Den första gång jag såg dig - Christer Sjögren
2. En liten femöreskola - Alf Robertsson

3. Där rosor aldrig dör - Mia Marianne & Per Filip
4. När morgonen gryr - Gösta Linderholm
5. Där björkarna susa - Jailbirds Singers

6. En enkel sång om frihet - Lasse Berghagen
7. Lilla vackra Anna - Finn Kalvik

8. Omkring tiggaren från Luossa - Fernandoz
9. En natt i Moskva - Jan Höiland

10. Vem kan segla förutan vind - Carli Tornehave
11. Sjösala vals - Roland Cedermark

12. Guldet blev till sand - Ingmar Nordström
13. En sång en gång... - Hootemany Singers

14. Om maskros och tjärdoft - Carl Anton
15. Le' de' leva - Danne Stråhed

16. Vid flodens strand - Christina Lindbergs Ork.
17. Vi skall gå hand i hand - Gunnar Wiklund

18. Tulpaner från Amsterdam - Alice Babs
19. Vals i furusund - Evert Taube

20. Glöm ej bort det ... - Östen Warnebring
21. Han är min sång och ... - P.Karlsson
22. Den gamla dansbanan - Ove Köhler

23. Dans på sunnanö - Small Town Singers
24. Blott en dag - Hans Martin

25. Inbjudan till Bohuslän - Öbarna
26. Vid en liten fiskehamn - Lasse Stefanz
27. Gotländsk sommarnatt - Ernie Englund

28. Gråt inga tårar - Thorleifs
29. Mälarö kyrka - Lenne Broberg

30. Jag var så kär - Agnetha Fältskog
31. Det gåtfulla folket - Olle Adolphson

32. De tusen öars land - Streaplers
33. Skomagare Anton - Hasse Andersson

34. Änglamark - Sven Bertil Taube
35. Två solröda segel - Bob Ellis
36. I natt jag drömde - Hep Stars

37. Kvällens sista dans - Lars Lönndahl
38. Man ska leva för varandra - Trio Mé Bumba

39. Börja om från början - Sven Ingvars
40. Hälsa dom därhemma - Kjell Hansson

3 CD BOX

4,95 €

Musik & lm från hardy.

Svenska folkhemsfavoriter

Dubbel CD 
med alla årets bidrag!

The Bible
Miniserien

4DVD 332833.......34,95 €

4 DVD Jesus från 
Nasaret

2DVD 324019.......12,95 €
2 DVD

Bamse och 
världens i elakhet

DVD 323621.......17,95 €

Lassie
Box 2

3DVD 312608.....14,95 €
3 DVD


