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Sommarens läger, 
träffar, fester, musik ...
Sidan 16

Bästa knäckebrödet 
bakar du själv
Sidan 7

Verktygsbacken är Guds 
gåva till församlingen
Sidan 8

Nu börjar församlingarna leta ef-
ter kandidater till församlingsvalet 
som ordnas i början av november. 

Valet ger både kyrkan och för-
samlingarna större synlighet och 
kan locka nya aktiva. Sidan 4

Vem vill ställa 
upp för sin 
församling?

TEMA + NAMN? 

Fri att skriva
Sidan 6

På minerad mark
Sidan 5

Om att 
ångra en 
förbannelse
Sidan 6

Cricket, 
choklad, 
katolicism
Sidan 2
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LEDAREN: Präster som inte tror att Gud 
kan förändra en människa är den största 
skandalen Uppdrag Granskning avslöjade.

 Sid
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Katoliken som 
gillar cricket

Sara Torvalds växte upp i en agnostisk 
familj, pappa var chefredaktör för mi-
noritetskommunisternas tidning En-
het. Kompisarna var scouter, hon och 
storebror Linus åkte på pionjärläger.

De första åren i skolan gick hon på 
religionstimmarna. Föräldrarna såg all-
mänbildning som en viktig sak och till 
den hör de bibliska berättelserna.

På tredje klassen ingick inlärning av 
”Fader vår” i läroplanen. Då bad hon sin 
mamma skriva på ett intyg att hon in-
te behövde delta i religionstimmarna.

Vanligen hade hon en håltimme när 
andra läste religion. Julkyrkan hade 
hon en ambivalent inställning till.

– Vi fick dekorera skolans jumppa-
sal inför julfesten när de andra gick till 
kyrkan, minns hon det som justitieom-
budsmannen gjort till en stor fråga i dag.

Solidaritetsidealet har hon med sig 
i bagaget från tiden som kommunist-
pionjär.

– Det passar som hand i handske med 
den katolska socialläran, att inte göra 
skillnad på hudfärg eller ens på religi-
on. Vi är alla skapade av Gud, vare sig 
vi tror på honom eller inte.

Hypoteser ska testas
Torvalds minns hur hon som tio–tolvår-
ing tyckte det var underligt att det gick 
an att tro på spöken men inte på Gud.

– Varför fanns det ett alternativ som 
man inte skulle testa?

Så när kompisarna i tonåren började 
åka på skriftskolläger ville Torvalds åka 
med. Att betala för ett läger i religions-
undervisning var för mycket för pappa 
Nicke, som sa nej.

– Men jag bad om en bibel till julklapp.
Den fick hon, Bibeln ingår i den väs-

terländska allmänbildningen.
När Sara Torvalds var femton år kom 

hon till en brytpunkt i livet, en högst 
odramatisk sådan.

– Jag satt hemma på min säng och fick 
en uppenbarelse från Gud. Att Gud finns 
och Jesus är hans son, säger hon.

Hon lutade sig mot väggen och insåg 
att – om hon då kunnat skrifterna – ”det 
gamla är förgånget och något nytt har 
kommit”.

Hon började beta igenom de fem Mo-
seböckerna men det gick trögt. Hon bad 
sin aftonbön och var nöjd. Det var en 
mycket privat religion.

När Torvalds började studera språk 
vid universitetet träffade hon en gam-
mal kompis som var praktiserande ka-
tolik. Efter det mötet insåg Torvalds att 
hon med sitt ”Gud finns och det räck-
er” stannat kvar på en femtonårings ni-
vå. Så hon greppade Bibeln på nytt och 
läste Nya testamentet.

– Jo, det är just det där jag tror på, med 
korsfästelsen och allt. Och det betyder 
att jag måste låta döpa mig.

Urgammal fråga
Dopet är inget man sköter privat. Hon 
listade de olika kristna trosinriktining-
arna, det lutherska alternativet föll bort 
av logiska skäl. Sola scriptura, av skriften 
allena, sägs det, trots att man följer tra-
ditioner i högsta grad.

– Det ska hänga ihop. Det räcker inte 
med att det känns kiva, säger hon.

Kvar stod de klassiska alternativen ka-
tolska kyrkan och den ortodoxa som den 
så kallade Filioque-frågan skiljt åt sedan 
år 1054. Det var ett verkligt dilemma för 
henne att avgöra om den helige Ande ut-
går ur Fadern och Sonen (Filioque) eller 
bara Fadern.

Men en dag ”knackade Gud mig på ax-
eln och sa: det du behöver veta nu är att 
du redan är katolik”.

Så hon gick till Teemu Sippo, då kyr-
koherde i S:t Henriks katolska försam-
ling och i dag landets katolska biskop, 
och bad om att få bli döpt. Hon hoppa-

des att det kunde ske innan hon skul-
le åka på en efterlängtad resa till Kenya.

– Jag är galen i Karen Blixen och ville 
vandra i hennes fotspår.

Dessvärre måste hon delta i en kurs om 
katolsk tro före dopet. Påsknatten 1992 
döptes hon i S:t Henrikskatedralen, en-
ligt urkyrklig sed.

Är man katolik ska man bikta sig re-
gelbundet. När Torvalds märker att hon 
är sur och vresig mot sina medmännis-
kor brukar det vara dags.

– Det är jätteskönt att få nolla sig och 
börja om. Livet blir konkret lättare, sä-
ger hon och visar på biktstolsdörrarna 
några meter bakom oss.

När hon berättar om den katolska natt-
varden, vad det lilla vita skåpet på alta-
ret står för och att det röda ljuset berät-
tar att här finns konsekrerat nattvards-
bröd, blir det klart hur viktigt det är för 
henne att ”äta och dricka Gud” som det 
heter i katolicismen. 

I skolan läste hon om det kufiska straf-
fet exkommunikation, att bli utestängd 
från nattvarden.

– I dag skulle jag inte kunna tänka mig 
ett värre straff. Det skulle vara en avgrund 
i mitt liv.

Intervjun sker i S:ta Maria kyrka i 
Mejlans som är hennes församling se-
dan flytten till Karis för drygt femton 
år sedan.

Till vardags är Torvalds egen företagare 
och har en översättningsfirma som fixar 
texter till svenska, finska och engelska. 
Hennes lilla firma sponsrar också idrott 
– det enda finlandssvenska klubblaget 
i cricket. Intresset startade i Indien un-
der en matchserie mellan Indien och Pa-
kistan, tidningarna skrev om landskam-
pen som som om det var det viktigaste 
som någonsin hänt. Ett år tog det hen-
ne att läsa in sig på crickettermer, i dag 
är hon ”galen i cricket” och åker regel-
bundet till Londons stora cricketstadion.

– Det är som att spela schack med le-
vande människor, ett mycket mera stra-
tegiskt spel än baseboll och boboll.

Det här veckoslutet blir rena festen. 
Den sjätte juni börjar Finnish Crick-
et Week i Kervo, där hon första gången 
får se Finlands landslag på plan. Nästa 
dag är det finlandssvensk prästvigning 
i S:t Henrik på dagen och så landskamp 
Finland–Danmark efter det.

Hon gillar cricket, choklad och katolska kyrkan. 
– Jag är den officiella finlandssvenska katoliken, säger Sara 
Torvalds. I helgen ska hon fira den första finlandssvenska 
prästvigningen i det katolska stiftet sedan reformationen.

TEXT OCH FOTO: ROLF AF HÄLLSTRÖM

PROFILEN: SARA TORVALDS  
”Det ska hänga ihop. Det räcker inte med att det 
känns kiva.”

”Det mest all-
varliga är ärke-
biskop Anders 
Wejryd som inte 
tar sina präster i 
försvar.”

Tomma tunnor 
skramlar mest

nu är det  äntligen sänt. Uppdrag 
Gransknings omtalade program 
Bögbotarna i Svenska kyrkan. 

Långt innan innehållet var känt har program-
makarna lyckats få Svenska kyrkan att författa 
samtalsmanualer där man uppmanar att anmä-
la homofoba präster till domkapitlen. 

Tidningarna har också bidragit till att öka för-
väntningarna. Inte minst för att Uppdrag Gransk-
ning smygfilmat själavårdssamtalen.

allt var alltså uppbyggt för saftiga avslöjanden. 
Men nej. Det blev platt fall.  

Det man såg i de smygfilmade sekvenserna var 
präster som ville hjälpa en människa. De gjorde 
vad man räknar med att en präst ska göra när en 
människa i sin nöd söker upp dem för att få hjälp. 

Ingen av prästerna tog ordet bota i sin mun. Det 
gjorde bara Calle, den wallraffande reportern som 
sökte själavård. Han sade att han tror sig vara ho-
mosexuell men inte ville vara det.

Prästerna bad lågmält för Calle. Han fick inga 
löften. Det förekommer inget fördömande, ing-
et tungotal och ingen handpåläggning. Det fanns 
inget dramatiskt över huvudtaget. 

i KyrKpreSSen 21/2014 försvarar Uppdrag Gransk-
nings reporter Ali Fegan smygfilmandet med att 
missförhållandena är så pass allvarliga att meto-
den är befogad. Den som ser programmet kom-
mer att inse det, lovar han.

Nej, det inser man inte. Det mest allvarliga i 
programmet är inte smygfilmat. Det är ärkebis-
kop Anders Wejryd som inte tar sina präster i för-
svar. Han låter dem blir offentligt avrättade för att 
de gör det Calle uttrycker önskemål om: Att de 
skulle be för honom.

Allvarligt är också att en präst klart säger att 
Gud inte kan förändra en människa. Även Wejryd 
tvivlar på Guds förmåga på den punkten.

Är Svenska kyrkans gud inte längre allsmäktig?

2005 beSlöt kyrkomötet: ”Svenska kyrkan bör 
inte sanktionera eller driva 
en organiserad verksamhet i 
syfte att ’bota’ homosexuella 
från deras läggning.”

Uppdrag Granskning för-
söker bevisa att den verk-
samheten existerar. De tog 
ut femtio präster ur en obun-
den lista för fjolårets kyrko-
val.  Av de tänkbara offren 
sållade man ut tolv. Nio mö-
ten smygfilmades och man 
fick endast användbart ma-
terial i tre. Även om de tre hade försökt bota Cal-
le kan man inte ens med bästa vilja kalla det or-
ganiserad verksamhet. 

Sannolikt kommer Svenska  kyrkan ändå att 
huka sig för opinionen. En av de smygfilmade 
prästerna är redan tagen ur tjänst. 

Med ytterligare en ingrediens i SVT:s soppa bi-
drar Mian Lodalen och Matilda Tudor. De är för-
fattare till Liten handbok i konsten att bli lesbisk. De 
anser att man kan förändra sin sexuella läggning 
om man så önskar. De blev intervjuade i SVT:s 
morgonsänding nyligen. 

Men kanske den förändringen bara är förbe-
hållen heterosexuella?

LEDARE JOHAN SANDBERG 
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Nej till 16-åringarnas röster
röSträtt. Stiftsfullmäkti-
ge som sammanträdde förra 
veckan förkastade ett initi-
ativ om att ändra rösträtten 
i kyrkoherdeval så att ock-
så 16-åringar får rösta. Det 
var ombudet Peter Kankko-
nen som hade yrkat på att 
stiftsfullmäktige fattar beslut 
om att ta initiativ vid kyr-
komötet om samma röst-
rätt vid direkt kyrkoherdeval 
som vid församlingsval.

– Orsaken till att initiati-
vet förkastades var att man 
ska vara valbar till förtroen-
deorgan för att också kunna 
vara med och välja tjäns-
temän, säger notarien Clas 
Abrahamsson.

Stiftsfullmäktige konsta-
terade också att samtliga 
beslutsfattare i ett indirekt 
kyrkoherdeval är myndiga.
På sammanträdet fatta-
des också beslut om att vid 

Kyrkostyrelsen anhålla om 
att Tyska församlingen, som 
hör till Borgå stift, på grund 
av språkliga orsaker ska få 
dispens från att ansluta sig 
till Kipa, kyrkans service-
central för bokföring och lö-
neräkning.

Finström-Geta får präst
präStvigning. Vid präst-
vigningen i Borgå domkyr-
ka i söndags ordinerades 
Linus Stråhlman och Alex-
andra Johansson till präst-
ämbetet.

Linus Stråhlman kommer 
att jobba som församlings-
pastor i Kyrkslätts svens-
ka församling 1.6.2014–
31.3.2015 medan Alexandra 
Johansson har förordnats 
till församlingspastor i Fin-

ström-Geta församling från 
23.6.2014 tills vidare.

– vi har hundra språk i 
vårt stift. Alla färger och 
alla språk är förenade vid 
nattvardsbordet. Det är un-
derbart, säger Sara Torvalds 
utanför S:ta Maria i Mejlans.

SARA TORVALDS

PRIVATFÖRETAGARE MED 
ÖVERSÄTTNINGSBYRÅ, 
BOSATT I KARIS. DET 
BÄSTA MED ORTEN ÄR ATT 
MAN KAN LEVA DÄR BÅDE 
PÅ SVENSKA OCH FINSKA.

SITTER SOM KATOLSKA 
KYRKANS REPRESENTANT 
I EKUMENISKA RÅDETS 
SEKTION FÖR FINLANDS-
SVENSK EKUMENIK. 

Sextonåringar får inte 
rösta i kyrkoherdeval – 
men nog i församlingsval. 
FOTO: KP-ARKIV/Ad gRön-
ROOs

FOTO: LInnEA EKsTRAnd
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Bara några meter till
Biskop Jari Jolkkonen skriver i webbtidningen Kirkon-
kellari om nattvardsgemenskap mellan kyrkor: 

”Kyrkan har i dag nattvardsgemenskap med angli-
kaner och med en del metodistkyrkor. Men vi har in-
te nattvardsgemenskap med exempelvis katoliker och 
ortodoxa. Det här är smärtsamt även på ett person-
ligt plan för mig, för både morfars och farfars släkter är 
ortodoxa. I diskussioner med katoliker har vi kommit 
längst i Norden. Det är som i ett maratonlopp, de allra 
sista metrarna är de svåraste.”

Heinimäki en av bästa talarna
Speakersforum är ett företag som i Finland förmed-
lar talare till olika evenemang. Nätverket är det största 
i Finland med 7 000 både inhemska och internationella 
talare, bland dem även professionella programledare. 

Företaget har publicerat en lista på de tio bästa talar-
na i Finland. Bland dem finns bland annat pastorn och 
författaren Jaakko Heinimäki och som enda finlands-
svensk äventyraren Pata Degerman. På listan finns bara 
två kvinnor. Två personer är skådespelare, en företaga-
re, en redaktör, en framtidsforskare med flera.

Mässa för frånskilda
I Vaajakoski församling i Jyväskylä har man utveck-
lat en mässa riktad till personer som genomgått skils-
mässa eller som planerar skilsmässa, skriver Koti-
maa. Församlingspastor Eeva-Kaisa Rossi berättar att 
hon började planera en mässa efter sin egen skilsmäs-
sa. Hon har fått enbart positiv respons på mässan och 
hittills har ingen kritiserat idén. 

– Många berättade efter mässan att det var viktigt 
att kunna dela sina upplevelser med andra som ge-
nomgått en separation.

NATTVARD GEMENSKAP NY VERKSAMHET PASTOR TOP 10

Första riktiga valet för många

för förSaM-
lingSMedleM-
Marna i Jeppo, 
Munsala, Pörtom 
och Övermark 
blir höstens val 
det första riktiga 
valet.  
FOTO: KP-ARKIV

I stället för att 
klubba igenom 
listan kan man 
låta försam-
lingsgmedlem-
marna rösta.
Kalle Sällström

I höst den nionde november blir det 
församlingsval. Valförberedelserna i 
församlingarna har redan börjat. 

I större församlingar finns det ofta 
flera olika kandidatlistor att välja mel-
lan för dem som vill ställa upp i valet. 
Men i mindre församlingar väljer man 
ofta att hålla ett så kallat sämjoval, det 
vill säga att  kandidaterna klubbas ige-
nom på ett möte, utan att församlings-
medlemmarna fått rösta.

Församlingsförbundets verksam-
hetsledare Kalle Sällström har i sam-
arbete med domkapitlet hållit informa-
tionsmöten för kyrkligt anställda som 
arbetar med valet.

– Vi har träffat församlingsaktiva i 
Vasa, Helsingfors och Mariehamn. Vi 
hoppas att församlingsvalet inspire-
rar församlingarna till ett större enga-
gemang än tidigare och att man för-
söker hitta nya kandidater även i små 
församlingar.

Trots att församlingen har bara en lis-
ta med namn kan det vara bra att hål-
la ett riktigt val.

– I stället för att klubba igenom listan 
med färdiga namn för ordinarie med-
lemmar till kyrkofullmäktige och deras 
suppleanter kan man låta församlings-
medlemmarna rösta och själva rang-
ordna personerna på listan.

Till val för första gången
För församlingsmedlemmarna i Jeppo, 
Munsala, Pörtom och Övermark blir hös-
tens val det första riktiga valet. Jeppo och 
Munsala har sedan förra valet blivit ka-
pellförsamlingar till Nykarleby försam-
ling, medan Pörtom och Övermark bli-
vit en del av Närpes församling.

– Det är inte så lätt att rekrytera nya 
kandidater till valet, men det rör på 
sig, säger t.f. kaplanen Harry Holm-
berg i Jeppo.

Ulla Wistbacka är från Jeppo och vi-
ceordförande i kyrkorådet samt med-
lem i samfällighetens fullmäktige.

– Jag har försökt rekrytera folk till 
valnämnden. En del säger direkt att de 
ställer upp men jag har fått många ’nej 
tack’ också, säger hon.

T.f. kyrkoherde Lars Lövdahl i När-
pes församling säger att det är för tidigt 
att säga hur listorna ser ut.

– Men det ska bli intressant att se 
om de blivande kapellförsamlingarna 
i Pörtom och Övermark får egna kan-
didatlistor.

FÖRSAMLINGSVALET. För många för-
samlingsmedlemmar kan höstens val bli 
det första riktiga församlingsvalet. Det 
beror på att församlingar slagits sam-
man eller blivit större samfälligheter, så 
att det nu finns kandidater att rösta på.

TEXT: TOMAS VON MARTENS

förhoppningsvis får vi tag på fler än det.
Domkapitlets notarie Clas Abra-

hamsson tycker inte att det ska va-
ra ett självändamål att hålla val i var-
je församling.

– Jag har en viss förståelse för att man 
i små församlingar nöjer sig med sämjo-
val, säger han.

Att försöka ordna ett val kan ändå ha 
många positiva effekter.

– Det är en bättre form av demokra-
ti, det kan väcka ett större engagemang 
och valet ger synlighet åt kyrkan och 
församlingen.

T.f. kyrkoherde Tomi Tornberg i Ma-
lax kan inte ännu säga om det blir ett 
sämjoval eller ett riktigt val i försam-
lingen.

– Men vi har i alla fall en bra ålders-
fördelning på det gäng som varit med 
tidigare, både äldre och yngre, om man 
med yngre menar personer under 30.

Gemensamma fullmäktige ska ha 
minst 21 medlemmar men av träng-
ande skäl kan en församling ansöka om 
ett lägre antal.

– Vi har fått tillåtelse att ha ett full-
mäktige med femton medlemmar men 

FÖRSAMLINGSVAL  
9 NOVEMBER

• Förhandsröstningen pågår 27–31.10. 

• Kandiatuppställningen avslutas 15.9. 

• I församlingsvalet 2010 hölls sämjo-
val i Eckerö, Ålands södra skärgårds-
förs., Sund-Vårdö, Brändö-Kumlinge, 
Olaus Petri, Tammerfors, Pörtom, 
Övermark, Jeppo, Munsala, Solf, Ber-
gö, Malax, Bromarv, Pernå. 
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Franciskus vill arbeta för fred  
i det heliga landet

Alla religiö-
sa gruppers lika 
rättigheter utgör 
grunden för sta-
ten Israels de-
mokrati.
Franciskus

Påven Franciskus avslutade nyligen sitt 
tre dagar långa besök i Mellanöstern, dit 
han reste med ett budskap om kärlek, 
samarbete och fred för alla invånare. 
Vid flera tillfällen upprepade han sin 
önskan om fred i det heliga landet och 
han bjöd även in israeliska och pales-
tinska ledare till Vatikanstaten. Målet 
är att genomföra en gemensam bön för 
fred i regionen i Vatikanen.

En annan fråga som var viktig för på-
ven var den kristna minoritetens ställ-
ning i Mellanöstern. Under flera av si-
na tal poängterade han särskilt sin oro 

PÅVEN I ISRAEL. Påven uttryckte oro för 
de kristna vid sitt Mellanösternbesök. 
– Vi ber särskilt för kyrkorna i Egypten, 
Syrien och Irak, sa han.

TEXT: ELLIOT TURVALL  FOTO: JOHN MINDALA

påven särskilt de kristna församlingar-
na som utgör en aktiv del av samhället.

En av resans huvudpunkter var mö-
tet mellan Franciskus och patriarken 
av Konstantinopel, Bartholomeus I, i 
Jerusalem. I en deklaration formule-
rade de båda sin ängslan för de krist-
na i Mellanöstern:

– Vi uttrycker vår gemensamma dju-
pa oro för de kristnas situation i Mellan-
östern och för deras rätt att förbli full-
värdiga medborgare i sina hemländer.

– Vi ber särskilt för kyrkorna i Egyp-
ten, Syrien och Irak, som har lidit mest 
allvarligt på grund av den senaste ti-
dens händelser.

Lika rättigheter för alla
Även i mötet med Israels president be-
handlade påven de kristna medbor-
garna och deras insatser i samhället.

– Alla religiösa gruppers lika rättig-
heter utgör grunden för staten Isra-
els demokrati, deklarerade han under 
presskonferensen.

för de kristna kyrkorna i området. Han 
underströk också de kristnas vilja att 
vara likvärdiga och aktiva medborga-
re i det samhälle de lever i.

Påvens första stopp på sin resa var 
i Amman. Under den gemensamma 
presskonferensen med Jordaniens 
kung Abdullah II tackade påven kung-
en för den religionsfrihet som råder i 
landet, där det funnits kristna sedan 
mycket lång tid tillbaka. Han påpeka-
de också att den kristna befolkning-
en inte är stor men att den bidrar med 
mycket gott till samhället, exempelvis 
genom skolor och sjukhus.

Oro för flyktingar
Vid en mässa i Jordaniens huvudstad 
framförde Franciskus sitt stöd för de 
kristna flyktingarna i Mellanöstern:

– Jag omfamnar också med tillgiven-
het de många kristna flyktingarna från 
Palestina, Syrien och Irak, sade han, 
märkbart rörd av deras öde.

Under sitt besök i Betlehem berömde 

BESÖKET I MELLAN- 
ÖSTERN

• Påven Franciskus vill genom sitt be-
sök i Mellanöstern uppmuntra israe-
ler och palestinier att försöka finna en 
lösning på vad han kallar den ”alltmer 
oacceptabla” konflikten.  

• Påven bjöd också in Israels och pa-
lestiniernas presidenter till Vatikanen 
för att tillsammans be för fred. Bå-
da tackade ja och besöker Vatika-
nen i juni.  

• Under sin resa gjorde påven fle-
ra oplanerade stopp, bland annat vid 
den åtta meter höga muren mellan 
Västbanken och Israel där han höll en 
bönestund. Han stannade också vid 
ett minnesmärke för terroroffer.

påven franciSKuS 
och patriarken av 
Konstantinopel 
Bartholomeus I 
(i bakgrunden), 
hedrar Golgata, 
platsen för Jesus 
korsfästelse.

”Du kom! ropade han. Du kom tillbaka!  
Vad jag är glad! Nu ska vi ordna en stor, glad fest!”

Ur den nya samnordiska boken Bibel- 
berättelser för barn

”Eftersom den kristna tron (…) ger mig trygghet, hopp och en 
vilja att älska min nästa, då vill jag också berätta om denna 
väg för andra.”  Ur biskop Björn Vikströms herdabrev

Har du en bra 
veckans vits? 
Besök bokbordet, 
tävla och vinn!

 

Bokbordet är dukat!
på Finska Missionssällskapets fest i Vasa 6-8 juni i Hansa-campus och Vasa Arena.

2490

2850

Mer än ord

Bibelberättelser 
för barn i Norden
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Om att älska ett barn
FILM

Maleficent

Regi: Robert Stromberg.
Manus: Linda Woolverton.

Tänk Törnrosa. Tänk den 
onda fen som fick prinses-
san att sova i hundra år. 
Tänk den tecknade Disney-
versionen av sagan och fö-

reställ er sedan att Dis-
ney gör om filmen i 3D, fen 
spelas av Angelina Jolie och 
att hon är en sviken kvinna 
som man kan ha viss för-
ståelse för – då är ni filmen 
Maleficent på spåren. 

Det här är en snygg sa-
ga, en verklig version av 
den tecknade. Som sådan 
är den inte särskilt intres-
sant, men det som fungerar 
är berättelsen om den onda 

fen. Och då menar jag inte 
fens ondska eller bitterhet i 
sig, utan hennes motvilliga 
väg ut ur den.

Angelina Jolie är inte helt 
övertygande som lycklig, 
förälskad fe, däremot sit-
ter hon som gjuten i rollen 
som bitter kvinna som för-
lorat sina vingar, förbannar 
älskarens dotter och inte 
tycker om barn. Ändå börjar 
hon motvilligt tycka om just 
barnet Aurora som van-
vårdas av tre grälsjuka feer 
men trots det är strålande 

glad och kärleksfull.
Det här är en bra saga 

för att den handlar om två 
kvinnor som räddar varann 
(skit i prinsen). Den funge-
rar också för att den hand-
lar om hur en kvinna mot-
villigt börjar älska ett barn. 
Liksom alla kvinnor som 
älskar barn är hon både ond 
och god.

Bara tack vare det temat 
kunde jag se den en gång till 
och dessutom rekommen-
dera den för mammor.

 ¶ sOFIA TORVALds

Hon skriver hellre än pratar
För vinnaren i Arvid Mörne-
tävlingen Josefin Öst är po-
esin ett sätt att komma från 
språkets konventioner. 
– Aldrig är man så fri som 
när man skriver dikter, säger 
27-åringen.

TEXT OCH FOTO:  
CHRISTA MICKELSSON

När jag träffar Josefin Öst har hon pre-
cis avslutat en arbetsdag som guide på 
Åbo slott, ett av de jobb hon haft sedan 
hon blev färdig med sina studier i re-
ligionsvetenskap i december. 

Segern i Arvid Mörne-tävlingen i vår 
kom som en glad överraskning. Hon 
har alltid älskat att skriva.

– Under de mest intensiva studieår-
en blev poesin en motvikt till det ve-
tenskapliga skrivandet. Men å andra 
sidan kommer jag också på mig själv 
med att beundra språkets skönhet då 
jag läser akademisk text. Jag trivs helt 
enkelt med språket i dess skrivna form.

Största delen av hennes fritid går åt 
till skrivande. Förutom dagbok och po-
esi skriver hon också noveller och be-
rättelser.

– Jag tycker bättre om att skriva än 
att prata. Jag sätter allt till pappers. 

Sedan hon var sju har hon skrivit 
dagbok varje dag, från två till tolv sidor.

– Dagboksskrivandet har varit otro-
ligt terapeutiskt och värdefullt för mig. 
Det är ett sätt att koppla av: man kan 
bara skriva ner en tanke i taget. Of-
ta skriver jag också ner saker jag inte 
ens visste att jag gick och tänkte på.

Dikterna hon deltog med i årets Ar-
vid Mörne-tävling har hon skrivit un-
der en period på ungefär tre år. I juryns 
motivering till första priset står att Öst   
”väver samman trasighet och försoning hos 
ett diktjag som lyssnar och vill höras ge-
nom överraskande och färgsprakande bil-
der i språkligt säkra och gripande dikter”.

– Jag upplever att jag har hittat min 
form. Jag skriver avskalat och är inte rädd 
att leka med språket och ge nya betydel-
ser åt ord. I nästan alla av dikterna finns 
något slags relation. Ofta ett du och ett vi. 

Dikterna skriver hon alltid för hand 
och renskriver på dator.

– Det är skönt att komma från skär-
men och allt som distraherar när man 
är uppkopplad till internet. Det är ock-
så väldigt intressant att renskriva dik-
terna på datorn. De börjar se helt an-
norlunda ut – då kan man också börja 
experimentera med mellanrum.

– För mig är dikten som form befri-
ande på egentligen alla sätt som finns. 
Man är väl aldrig så fri som när man 
skriver poesi.

Segern i poesitävlingen innebar ett 
nytt steg för Öst.

– Religion hör till de saker som på-
verkar folks tänkande allra mest men 
som man talar om allra minst.

Trots att hon själv är kristen var stu-
dier i teologi egentligen aldrig ett al-
ternativ.

– Religionsvetenskap är ett myck-
et tvärvetenskapligt ämne med myck-
et historia, psykologi och sociologi. Jag 
valde det eftersom jag ville studera re-
ligion som fenomen, inte enbart kris-
tendom.

Under studieåren har hon fört många 
intensiva diskussioner med ateister. 

– Vi kan förstå varandra till en viss 
punkt. Men det är som att det fanns en 
färg som heter ’ö’ som bara hälften av 
människorna ser men aldrig kan för-
medla. Den dimension som för den 
troende är konkret och verklig tycks 
en person som inte tror aldrig kunna 
förstå.

Religionsvetenskapen behandlar allt 
oftare ateismen som en tro som kan 
studeras med samma medel som man 
studerar andra religioner.

– Det finns ateister som behand-
lar sin icke-tro som en tro. De är li-
ka passionerat brinnande som troen-
de och vill träffa likasinnade. Men de 
tar ofta illa upp om man jämför dem 
med troende.

Sin pro gradu-avhandling skrev Jo-
sefin Öst om religion och postmoder-
nism. Hon gjorde kvalitativa intervju-
er med liberala kväkare i Finland och 
Sverige.

– De liberala kväkarna har en tydlig 
kristen bakgrund men deras religiositet 
bär numera helt andra drag. De kan li-
ka gärna identifiera sig som buddhister 
som kristna. Kärnan i deras andakts-
liv är tystnad.

– Huvudpoängen i min avhandling är 
att privatreligiositet inte behöver ute-
sluta gruppgemenskap, vilket man of-
ta tenderar att anta. Det är gemenska-
pen som är det viktiga för de liberala 
kväkarna, trots att den personliga tron 
kan variera.

De tydligaste postmoderna dragen i 
det kristna Finland i dag tycker Öst är 
konsumentbeteendet.

– Man kommer till kyrkan för att få. 
Sen går man hem och tänker för sig själv 
att man antingen inte fick något ut av 
det eller att det gav en något.

JOSEFIN ÖST

• Bor i Åbo, kommer från Jakobstad.
• Tycker om skrivande i alla former, 
njuter av konst och musik.
• Vinnare i Arvid Mörne-tävlingen 
2014.

Innan skyarna skyms
av dammet efter tusen vedergällningar

vill jag visa dig
den blåa längtan man hittar

om man följer min ryggrad mot nacken

Innan revbenen knäcks
ett i sänder

kan du läsa bläckblå ord
i varje fördjupning
ornamenterat liv

sådant man skrev om
när liv var liv

och världen vandrade.

En av de dikter Josefin Öst vann  
Arvid Mörne-tävlingen med.

– Jag har aldrig tidigare ens visat det 
jag skrivit för någon, men om ens nå-
gon vill läsa det jag skriver är det ju 
fantastiskt. Jag har alltid skrivit för mig 
själv. Men visst, att skriva mera för an-
dra vore härligt.

Icke-tron också tro
Att börja studera religionsvetenskap 
var ett lätt val för Josefin Öst.
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VÅGA FRÅGA

Gör som Alfons pappa
Vår sexåriga pojke har sett på ett 
skrämmande datoranimerat teve-
program där en pojke förvandlades 
till ett monster. Vår son har sedan 
dess, i några veckors tid, varit ång-
estfylld och plågats av rädslan att 
samma sak ska hända honom. Inget 
vi säger hjälper. Hur ska vi som 
föräldrar hantera situationen? 

det är bra att ni pratar och förklarar för 
honom att ingen kan bli ett monster. Att 
det som han tittat på bara är fantasier. 

Er son går antagligen på dagis eller i 
förskola, där finns både barnträdgårds-
lärare och specialbarnträdgårdslärare 
som är specialiserade på barn och barns 

utveckling. Ni kan med förtroende vända er till dem och del-
ge dem er problematik. Om de då tycker att de inte har ka-
pacitet att hjälpa så finns alltid barn- och ungdomspsykia-
triska mottagningen där det finns utbildad personal som är 
experter på barn och ungdomars väl- och illabefinnande.

Ett sätt att bearbeta monsterproblemet kan vara att för-
söka rita och berätta. Er son kan försöka rita vad han upp-
levde att hände i filmen. Han kan rita ett slut där monst-
ret förblir monster. Sedan kan han rita och hitta på ett eget 
slut på monsterhistorien. Det kan vara skäl att påminna ho-
nom om att detta är vilda fantasier, och då kan historier-
na och filmerna sluta precis som vi själva vill. Han kan nu 
göra en egen version där monstret blir en människa igen. 
Hur det går till kan det finnas tusen variationer på. Kanske 
kan er pojke rita sig själv som hjälten som räddar monster-
pojken tillbaka till människolivet, eller kanske kan han rita 
en god hjälte som fixar allt. Kanske er pojke har någon idol 
eller favorit som kan komma in och ställa allt tillrätta. Det 
kan vara allt från Teemu Selänne till Batman som kan vara 
den goda hjälten. Kanske kan det vara mamma och pap-
pa och han själv som ställer allt i ordning. Det viktigaste är 
att historien får ett gott slut, att monstret blir en pojke igen.

ett annat sätt att avsluta filmen kan vara att leka. Kanske 
kan ni turas om att vara monster och människa. I leken får 
ni också påverka både början och slutet. Den viktigaste slut-
satsen är att ingen förblir ett monster. Ni kan också funde-
ra på om han känner några monster eller om det går några 
monster i hans förskola. Dessa funderingar kan kanske få 
barnet att inse att människor inte blir monster.

Alfons Åberg är en stor idol för mig. Hans pappa kom-
mer ofta med goda råd både åt Alfons  och oss andra. När 
Alfons är rädd för källaren och mörkret uppmuntrar pap-
pan honom att läsa en ramsa för att skrämma spöket och 
stärka Alfons. ”Stick du stygga spöke, för du finns ju inte!”  
Kanske kan ni hitta på en liknande ramsa att ta till: ”Stick 
du stygga monster, för du finns ju inte!” När Alfons läser 
sin ramsa ser han att det inte finns något spöke, det är ba-
ra tidningarna som han står på som prasslar. När vi synar 
spökena i sömmarna ser vi att de inte finns, det alltid är vår 
egen fantasi som skenar iväg med oss.

 ¶ MARIA sund-
gREn-LILLqVIsT
är kognitiv 
psykoterapeut 
och svarar på 
läsarfrågor 
om familj och 
relationer. 

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

PÅ TVÄREN ULRIKA HANSSON

Långlivad lycka 
När jag den senaste tiden 
sneddat över Sandvikstor-
get i Helsingfors, under ti-

diga och ljusa 
försommar-
morgnar, har 
jag känt total 
lycka. Inte ba-
ra ögonblick 
av lycka, utan 

längre stunder. Kanske det 
är ljuset som gör det, eller 
något med lindblomsgröna 
blad eller att allt står och 
håller andan och väntar ... 
Eller kanske det är något 
med torgförsäljarna som 
småpratande fäller ut si-
na bord och dukar upp uni-
ka loppisfynd. Något är det 

i alla fall som gör att jag är 
lycklig, länge.

Hur skriver man om 
lycka utan att det blir oin-
tressant och endimensio-
nellt? Det är ju så ofta som 
de kloka tankarna och de 
betydelsefulla erfarenhe-
terna föds när livet bjuder 
på motstånd. Och lyckan, 

skör som den är, är minst 
lika svår att prata om som 
att fånga på papper. Hur 
ska folk svara om jag en-
tusiastiskt utropar: ”Jag är 
så lycklig!”? Blir det inte li-
te anspråksfullt? Lite pin-
samt?

Men lyckan är inte en-
dimensionell. Den har sin 

språngbräda i att man nå-
gon gång känt helt an-
norlunda. Att man kanske 
stretat i motvind, haft en 
klump av oro i magen el-
ler kanske inte känt något 
alls. Min lycka upplever jag 
dessutom som en gåva, in-
slagen i färggrant papper 
och överräckt i tystnad, av 

någon som just då och just 
där vill mig riktigt väl. 

Så välkommen den 
blomstertid, med överdå-
dig grönska, avslöjande ljus 
och överdriven prakt! Jag är 
beredd! För jag är lycklig, 
högljutt, skamlöst och inte 
minst tacksamt.

Råg i ryggen 
med knäckebröd
VÅRT DAGLIGA 
BRÖD. Hembakt 
knäckebröd kräver 
hög ugnstemperatur.

TEXT OCH FOTO:  
GUNNEVI WINBERG

Här kommer ett recept på 
ett mycket gott knäckebröd 
som hör till hela familjens 
favoriter när det gäller hem-
bakt bröd. Dessutom är brö-
det mycket hälsosamt.

För att få brödet riktigt gott 
och krispigt ska man baka ut 
degen så tunt som möjligt. 
Jag bakar allt mitt bröd med 
ekologiskt nymalet mjöl di-
rekt från kvarnen, men al-
la har naturligtvis inte till-
gång till det. Hälsokostaffä-
rerna säljer ekologiskt mjöl, 
liksom många matvaruaffä-
rer idag.

Det är också viktigt att 
ugnstemperaturen är hög. 
Det är ändå lätt hänt att brö-
det blir bränt, så passa bak-
plåtarna noga. Många som 
har smakat på det här goda 
knäckebrödet har frågat ef-
ter receptet. 

det här knäckebrödet smakar underbart gott med smör och ost. Förvaras torrt och luftigt. 

• Värm degvätskan till 
högst 37 grader. Smula 
jästen i en degbunke. Häll 
vätskan över jästen och 
rör om. Häll i alla övriga 
ingredienser. Knåda tills 
degen är jämn och slät. 
Låt jäsa en timme under 
bakduk.  

• Strö rågmjöl över bakbor-
det och rulla ut degen till en 
lång rulle som du skär i bi-
tar som till storleken mot-
svarar tennisbollar. 

•  Kavla ut bitarna, en i ta-
get, först med vanlig ka-
vel, sedan med kruskavel.  
Mjöla bakbordet mel-
lan varje brödkaka du kav-
lar ut, annars fastnar degen 
i bakbordet. Har du ing-
en kruskavel, kan du nagga 
degen tätt med en gaffel. 
Försök få bröden så tunna 
som möjligt för krispighe-
tens skull. Med hjälp av en 
stekspade eller dylikt flyttar 
du bröden över till en ugns-
plåt täckt med bakplåts-
papper.

• 2,5 dl vatten
• 2,5 dl mjölk
• ½ bit jäst (25 gr)
• 1 msk honung
• 1 tsk salt
• 1 tsk brödkrydda (fänkål 
eller kummin)
• 2 dl vetemjöl 
• 3 dl grahamsmjöl
• 4 dl ekologiskt rågmjöl el-
ler rågkross (= grovt råg-
mjöl)
• ½ dl matolja 

• (Vill man ha ett ännu häl-
sosammare bröd kan man 
dessutom slänga i lite ska-
lade solrosfrön, linfrön, fin-
hackade dadlar, nötter el-
ler russin.)

KNÄCKEBRÖD

• Grädda i 275 grader varm 
ugn i ca 5-6 minuter. Pas-
sa bröden noga. Det ska få 
färg, men inte brännas vid. 

•  Låt bröden svalna utan 
att täcka över dem så blir 
de härligt knapriga. Smakar 
underbart gott med smör 
eller/och ost. 

• Kom ihåg att förvara 
knäckebröden torrt och luf-
tigt så att de inte mjuknar 
(aldrig i plastpåse). 
 
• Själv har jag gjort mig 
en knäckebrödsställning 
som påminner om en van-
lig hushållspappersställning 
(bordsmodell). Då mås-
te man ta ut små rundlar 
i mitten av varje brödka-
ka innan man gräddar dem.  
(T.ex. med ett litet snaps-
glas.) På så vis förvarar jag 
bröden torrt och vackert 
och det är lätt att ta för sig 
från ställningen.

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. 
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Anden verkar i oss
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

Kyrkoherde Johan Eklöf står i blåsten 
utanför Ulrica Eleonora kyrka i Kris-
tinestad och låter vinden ta tag i byx-
benen.

– Vinden driver segelfartyg och kan 
till och med blåsa omkull oss. Också 
anden märker vi genom hans verk, sä-
ger han.

Eklöf är ”pingstvän”, för han ser det 
som en omöjlighet att vara kristen och 
inte vara vän av pingsten. Det var på 
pingsten som den helige Ande kom till 
lärjungarna. Det var då som den krist-
na kyrkan uppstod. 

– I vår lutherska kyrka har vi kan-
ske lyft fram vissa sidor av den helige 
Ande medan vi tonat ner andra, lika 
bibliska, aspekter.

Den lutherska kyrkan betonar att an-
dens uppgift är att överbevisa världen 
om synd, rättfärdighet och dom.

– När Guds ord förkunnas verkar den 
helige Ande och väcker syndakänne-
dom och tro på att man är förlåten för 
Kristi skull. Det är mycket viktigt för 
vår frälsning, säger Eklöf.

Men samtidigt påpekar han att den 
helige Ande också gör mycket annat.

– Vi ska förkunna allt Guds ord. Gör 
vi inte det finns det risk för att vi be-
gränsar den helige Ande.  

Han anser att kyrkorna reagerade fel 
då pingströrelsen uppstod i USA i bör-
jan av 1900-talet. Pingstväckelsen lyf-
te fram nådegåvorna som Paulus un-
dervisar om i första Korinterbrevet och 
som kyrkorna försummat i sin förkun-
nelse.

– Hade kyrkorna då erkänt försum-
melsen och börjat lyfta fram nådegåvor-
na så hade pingstkyrkan troligen  aldrig 
uppstått. I stället hade den berikat livet 
i de kyrkor som fanns. Men man blev 
rädd och avvisade nådegåvorna.

Ömsesidigt beroende
Eklöf anser det vara tokigt att påstå 
att nådegåvorna inte längre fungerar. 
Men det är lika galet att utveckla så-
dana läror om nådegåvorna som inte 
finns i Bibeln.

– Paulus säger att han önskar att al-
la talade i tungor. Men han säger ock-
så att alla inte gör det. 

Nådegåvorna ser Eklöf som en verk-
tygsback som Jesus gav församlingen 
vid sin himmelsfärd.

– Kristus hade själv alla gåvorna. Men 
han har inte gett alla gåvor till en person 
utan fördelat dem på många. På så sätt 
blir vi kristna beroende av varandra.

Nådegåvorna har getts för att de ska 
vara till nytta för församlingen, inte för 
enskilda människor.

– Den som fått nådegåvor är inte spe-
ciellt favoriserad av Gud. Han har bara 
fått låna ett effektivt verktyg att tjäna 
sin Herre med. 

Det finns ofta en naturlig förklaring 
till de under Gud gör.

– Jag tror att Gud i sin kärlek in-
te vill tvinga någon att tro på honom 
på grund av ett under. Han lämnar 
köksdörren öppen så att vi kan hit-
ta en bortförklaring. Men varje män-

Johan eKlöf ser 
den helige Ande 
verka i allt: Han 
verkar inte bara på 
söndagarna i kyr-
kan utan i arbetet, 
hemma, i det jag 
tänker och säger. 

PINGST. Den helige Ande är som vinden. 
Vi ser honom inte, men vi märker vad han gör. 

niska som levt nära Jesus vet att han 
hör böner och att Gud leder.

I det andra diket ser Eklöf de krist-
na som säger att det är Guds vilja att 
alla ska bli botade från sina sjukdo-
mar. Verkligheten har ju visat att al-
la inte blir det.

– Men vi lutheraner lever alldeles för 
långt i en tro där man inte ens ber om 
att bli frisk. För oss är risken inte sär-
skilt stor att vi just nu skulle falla in i 
överandlighetens dike. Vi är nog när-
mare otrons dike.

Det finns exempel på hur predikan-

ter som Gud kallat till tjänst missbru-
kat sin ställning. Här påpekar Eklöf att 
det står i Bibeln att Gud inte kan ång-
ra sin kallelse och sin nådegåva. Har 
man fått en nådegåva slutar den nöd-
vändigtvis inte fungera om mottaga-
ren fjärmar sig från Gud.
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”Den som fått 
en nådegå-
va är inte spe-
ciellt favorise-
rad av Gud. Han 
har bara fått lå-
na ett effek-
tivt verktyg att 
tjäna sin Herre 
med.”

– Det är inget bra tecken om man 
fortsätter sin verksamhet trots att andra 
mogna kristna påpekar att något är fel. 
Hur är det i fallet Pirkko Jalovaara? 

– Jag är inte satt att vara domare i en-
skilda fall. Men rent allmänt kan man 
säga ”tekevälle sattuu”, alltså att den 
som vill tjäna Gud kommer att göra 
misstag samtidigt som han också är 
ett Guds redskap. Vi kommer aldrig i 
gång med att tjäna Gud med våra nå-
degåvor om vi är så rädda att göra fel 
att vi inte ens försöker.
Är det viktigare att sträva efter andens 
frukt än andens gåvor?

– Jag tror inte man ska ställa dem 
mot varandra. Andens frukt är ju livs-
viktig. Finns det ingen frukt så finns 
det inget liv. I den meningen är fruk-
ten viktigare. Man kan inte själv göra 
något för att bli mera kärleksfull, ut-
om att söka sig till Gud som är kärle-
kens källa.

Uppfyll er av anden
Man brukar ibland säga att den helige 

Ande är blyg och försynt. Han träng-
er sig inte på med våld där han inte är 
välkommen.

– Paulus skriver att vi ska låta oss 
uppfyllas av anden. Helt och hållet. 
Enligt den bibliska synen är våra krop-
par den helige Andes tempel. Vi bor-
de släppa in honom i alla rum och in-
te bara i förgården. 
Är det vad man kallar andedop?

– Jag brukar särskilja på andeupp-
fyllelse och andedop. Man fylls av den 
helige Ande då man öppnar sig för ho-
nom. Det kan följas av yttre tecken 
som tungotal, men det behöver inte 
göra det. Jag ser vårt dop som ett an-
dedop, oavsett om man är döpt som 
barn eller vuxen.

Eklöf tror att det finns en risk för att 
man annars får två olika slags krist-
na: en lägre kast med vanliga döpta 
och en högre med andedöpta – som 
om man inte kunde falla ner från det 
högre stadiet. 

– Alla som levt som kristna vet ju 
att man har förklaringsstunder när allt 

ter sig så klart, men kort därefter kan 
man vara i djup förtvivlan och ångest. 
Det finns inget stadigvarande tillstånd 
där vi vandrar i fullkomlig kraft. Det 
är en daglig kamp och vi får dagligen 
vända oss till Gud och be att vi inte 
bedrövar hans ande.

Att leva i ett flöde
Johan Eklöf vill sätta fokus på det po-
sitiva.

– Då vi kommer till Kristus får den 
helige Ande strömma genom oss. Det 
räcker inte med att kyrkan har ett väl-
oljat maskineri, pengar och fina loka-
ler. Den helige Ande måste också fin-
nas där.

– Då vi lever nära Kristus börjar de 
goda frukterna synas i våra liv, oav-
sett om vi vill det eller inte. Då  börjar 
saker ske utan att vi vet hur. Vi kom-
mer in i ett flöde och upplever att vi 
är i rätt tid på rätt plats och säger rätt 
saker. Människorna blir då uppfris-
kade, får nytt hopp, tröst och kraft att 
leva vidare.    

–  Men i så fall hamnar gåvan i någon 
annans tjänst. Det är lite skrämman-
de. Att man har övernaturliga krafter är 
ingen garanti för att man har den helige 
Ande. Egyptens trollkarlar gjorde ju näs-
tan samma kraftgärningar som Moses.

Frukten hjälper oss att se
Hur ska man då veta om en människa 
har den helige Ande eller om han ver-
kar i en annan andemakts tjänst? Ek-
löf säger att det kan man göra genom 
det som kallas andens frukt.

– Andens frukt är kärlek, glädje, 
frid, tålamod, vänlighet, trohet, god-
het, mildhet och självbehärskning. Den 
frukten har den onde aldrig lyckats imi-
tera. Han vet inte vad det är.

Frukt som visar att det är fel på trä-
det är till exempel predikanter som tar 
in på presidentsviten på hotell och be-
talar med pengar som getts för att de 
ska användas för kristen verksamhet.

– En predikant ska naturligtvis få sova 
skönt i en bekväm säng. Men en sådan 
finns säkert också i ett vanligt hotellrum.

Tfn 050-3383 481
Lillby
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PSALMVÄVEN JUNI

Fyll i de ord som sökes på raderna A-Ö. Motsvarande siffra i kombination med 
radens bokstav finns i rutfältet upptill. Flytta över bokstäverna så att den första 
bokstaven på rad A motsvarar A120, den andra A45 o.s.v. Den färdiga texten i 
rutfältet bildar en psalmvers. De första bokstäverna i raderna A-Ö bildar psal-
mens namn.
    Oftast håller sig Psalmväven till den nya psalmboken, men för att det ska vara 
klurigt kan det ibland hända att vi använder oss av en äldre version av någon 
psalm. 

Rätt svar på förra psalmväven är psalm 455, vers 2-3, som börjar med orden 
”Tusen grässtrån vajar”. Vinnare i förra Psalmväven är: Marita Tikander, Ma-
riehamn, Britt-Marie Bränn, Nykarleby och Björn Eriksson, Pargas. Grattis! 
Prisböckerna kommer på posten.

Skicka in din lösning till Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors se-
nast 24.6.2014. Märk kuvertet ”Juni-psalmväv”. Bland de rätta svaren lottar vi 
ut tre bokpris. Lycka till!

PSALMVÄVEN

SKICKA IN!

Psalm nr och vers i Psalmboken:

Som börjar med orden:

Namn & adress:

VINN BÖCKER!

A   Original       ___     ___     ___     
                           120       45        8
 
B   Fuffens       ___     ___     ___     ___   
                           84      123        18       47

C   Överdrivet tuff       ___     ___     ___     ___     ___   
                                         58       96       119       20       2

D   Vinterkvarter       ___     ___     ___   
                                      26       93       59      

E   Ört som smärtar       ___     ___     ___     ___     ___     ___     
                                            46      23          7        85        113      78 

F   Tullfritt område       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___    
                                          91       77        100     111         12       54        39

G   Hålligång       ___     ___  
                                9        75

H   ”Han flickan förde levande, fast blek,
      till hennes mor, som stod på strand och skrek”       
 ___     ___     ___     ___     ___     ___  
 128       81        60       25       116       99

I   Är is ofta        ___     ___     ___ 
                              79       118       55 

J   Är kniv       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                        107       21        115       71         56       83       35        16 

K   Stel       ___     ___     ___     ___     ___  
                     95        15       110       87        6

L   Rörformig maträtt       ___     ___     ___     ___     ___ 
                                              41         5        104       92       67 

M   Icke       ___     ___    
                      124      61

N   Med exakthet        ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                        36        121      90       101       10       42        69       29

O   Hårbottenproblem       ___     ___     ___     ___     ___  
                                                 3        44        76      105        14

P   Gottgjort       ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                74        57        11         51        30      102

R   På den platsen        ___     ___     ___    
                                         64        37       125

S   Har vi ofta för lite       ___     ___     ___   
                                              117      72        88 

T   En Baba       ___     ___     ___  
                              48       82       103

U   Arbetsgivare       ___     ___     ___     ___ 
                                     19        52       65       122

V   Behöver klätterväxt       ___     ___     ___     ___     ___     ___      
                                                    1         50      127       66        17        32 

X   Yttra dig!       ___     ___     ___  
                              86       40        4    

Y   Suga upp        ___     ___     ___     ___     ___     ___      ___     ___     ___   
                                  28      126      43        62       33       106       94       38        89  

Z   När lillan kom till jorden       ___     ___     ___ 
                                                         13       129      80

Å   Sammanhang       ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                       31        112       22       108      70        98  

Ä   Kan förpliktelse vara       ___     ___     ___     ___     ___  
                                                   68       24       49        114       73    

Ö   Sådana är randiga       ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                               97        53       27        34       109      63
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DOMPROSTERIET

 ¶ BORGÅ
SÖ 8.6 KL 10: MÄSSA I S:T OLOFS 
KAPELL, Pellinge, Wilén, Söder-
ström
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYR-
KAN, Lindgård, Audas, Helene-
lund, Gudstjänstkören
TI 10.6 KL. 12: ANDAKT MED 
LUNCH i församlingshemmet
TI  10.6 KL 12: ORGELKVART I 
DOMKYRKAN, Minna Wesslund
ON 11.6 KL. 10-15: FAMILJECAFÉ I 
KAPLANSGÅRDEN, Kom till Finn-
byvägen 3 till vårt ”drop in-café” 
och njut av gemenskap i den 
lummiga gården. Gratis servering. 
Välkommen!
TO 12.6 KL 12: ORGELKVART I 
DOMKYRKAN, Reidar Tollander
KL. 20: MUSIK I DOMKYRKAN, 
Ramin Rezaei, piano

 ¶ LAPPTRÄSK
sö 8.6 kl. 18: Kvällsmässa i kyr-
kan, Håkan Djupsjöbacka, Mia 
Aitokari. Kyrkkaffe i Lilla kyrkan
Mer information om programmet 
på våra websidor: 
www.lapptraskevl.fi och på Fa-
cebook

 ¶ LILJENDAL
sö 8.6 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
HD, MA
Liljendal Pastorskansli är stängt: 
16–29.6.2014. Pastorskansliet i 
Lovisa är öppet må – fre kl. 9-12, 
tfn 044 722 9200, Drottninggatan 
22. Begravningskontoret tfn 040 
16 91 791

 ¶ LOVISA
Konsert fre 6.6 kl 18 i kyrkan: 
Östra Nylands Sång- och Mu-
sikförbund firar sitt hundraårsju-
bileum
Gudstjänst: sö 8.6 kl 12 i kyrkan, 
Blom, Lars Junell, Tollander
Barnläger: 8-10.6 på Hietoinranta
Församlingsutfärd: ti 10.6 till 
Hietoinranta. Start kl 11 från tu-
risthållplatsen, tillbaka ca kl 15:30. 
Pris 5€. Anm. senast 6.6 till Gy? 
Kaustell 044 722 9210
Sommarcafé: ti 10.6 kl 14 i för-
samlingsgården
Barnläger: 10–12.6 på Hietoin-
ranta
Lunchmusik: ons 11.6 kl 12 i kyr-
kan, Vera Tollander, orgel, Kata-
rina Sjöblom, violin

 ¶ PERNÅ
Högmässa: sö 8.6 kl. 10.00 i 
kyrkan, Robert Lemberg, Paula 
Jokinen.
Mässa: sö 8.6 kl. 13.00 i Sarvsalö 
kapell, Robert Lemberg, Paula 
Jokinen.

 ¶ SIBBO
SIBBO KYRKA: Sö kl 12 mässa, 
Camilla Ekholm, Lauri Palin.
Träff för Israel-resenärer: Ti kl 
18:30, Prästgården.

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
Sö 8.6
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Repo-Rostedt, Terho, Almqvist. 
Tomas Vokalensemble. Kyrkkaffe.
Må 9.6
kl. 10: OBS! För anmälda endast. 
Avfärd från Kiasma till semester-
lägret för pensionärer i Labbnäs.
Ti 10.6
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan 
med Pekka Suikkanen.
On 11.6
kl. 14: Sommarcafé i S:t Jacobs 
kyrka.
To 12.6
kl. 12: Klavertramp i Berghälls 
kyrka. Almqvist.

 ¶ MATTEUS
Matteus hemsida: 
www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN: Åbohusvägen 3
Sö 8.6 kl. 12: högm, Hallvar, Mauriz 
Brunell. Kyrkkaffe.
10.6 kl. 19: Med Metro till Musiken-
konsert i Matteuskyrkan 
”Fyra årstider i Italien och Norden” 
Timo Vanhanen, violin, Katri Vesa-
nen, orgel 
Fritt inträde, program 7€
On 11.6 kl. 18.-19.30: heliga danser 
i Matteussalen, Mimi Sundroos. Se 
info nedan.
MARIELUNDSKAPELLET I NORD-
SJÖ KYRKA: Hamnholmsvägen 7
Sö 8.6 kl. 10: högm, Rönnberg, 
Mauriz Brunell. Kyrkkaffe.
Heliga danser i Matteus?!: 
Heliga danser, cirkeldans, helande 
danser, stilla danser, meditation i 
rörelse, livets träd. Det finns många 
namn på dessa danser. Dans i 
kyrkan har rötter långt bak i tiden; 
dans och rörelse som bön, dans 
som tillbedjan, dans som en väg 
att söka sig själv, finna sig själv och 
Gud. Den Heliga dansen är en tyst 
gemenskap, en ordlös bön och har 
ofta en meditativ karaktär. Dess 
främsta uppgift är att ge djup, vila 
och närvaro i nuet. Läs mera på 
hemsidan www.matteus.fi  
Under sommaren har Du möjlighet 
att bekanta Dig med Heliga danser: 
Onsdag-kvällar i Matteussalen kl. 
18-19.30 4.6, 11.6 och 18.6 och / el-
ler 6.8, 13.8, 20.8. 
Mera Info: Mimi Sundroos, tfn 040-
584 0296.
Familjeläger: 
15-17.8 på Lekholmen. Pris: 40 
euro/vuxna, 30 euro/barn (5-17 år), 
under 5 år gratis. Anm. till kansliet 
matteus.fors@evl.fi eller (09)2340 
7300 senast 10.6. Mera info: Ca-
tarina Bärlund-Palm, tfn 050-380 
3936.
To 3.7 Utfärd till Borgå och Lurens: 
Start från Matteuskyrkan kl. 13, till-
baka ca kl. 23.00. Lunch i Borgå. Vi 
ser ”Såsom i himmelen” på Lurens. 
Pris: 50 euro (resa, lunch, kaffe, 
teaterbiljett). Anmäl till kansliet 09-
2340 7300 eller matteus.fors@evl.
fi senast 19.6.

 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net 
sö 8.6:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs 
kyrka. Kass, Varho. Kyrkkaffe.

- kl. 12 Högmässa: i Åggelby gamla 
kyrka. Sandell, Varho.
- kl. 15.30 SommarPuls: i Haga-
salen, Vespervägen 12 A. Som-
marPuls-samlingarna ordnas varje 
söndag samma tid. Programmet 
kommer att se olika ut från gång 
till gång men det blir bland annat 
undervisning, lovsång, bön, mission 
och grillning. Välkommen med :)

 ¶ HELSINGFORS PROSTERI
LEKHOLMEN
Barnens tisdag: Tisdagar,  fram till 
4.8. Program och lunch. Pris 10 € 
vuxna, 5 € barn. Specifikt program 
finns på Lekholmens hemsida.
Lekisonsdag: Kvällsmässa och grill-
fest fram till 5.8. 
Start från Degerö 17:30, hemfärd 
21:15. Endast båtavgift.
Torsdagsbastu: Bastubad och 
simning. Från fram till 6.8. Endast 
båtavgift.
Lekholmens informationsblad: 
finns tillgängligt i Johannes, Matteus 
och Petrus församlingar.
Anmälan till verksamheten: på 
www.lekholmen.fi .
Mer info: tfn 0500-3410 465 (Lek-
homen).
Lekholmens båt-tidtabell fram 
till 11.8: 
M/s Norsö må-lö från Degerö kl. 
8.00, 10.00 (kan utebli vid läger), 
11.00, 14.30 och 17.30 (ti, on, to även 
20.45). Retur kl.10.30, 11.30, 15.00, 
18.00 (ti, on, to även 21.15). I Degerö 
11.00, 12.00, 15.30, 18.30 (ti, on, to 
även 21.45). Söndagar från Degerö 
till Lekholmen 9.00, 10.00, 12.30, 
18.00, 19.00, retur 10.30, 13.00, 
18.30, 19.30. Biljetter tur retur över 
17 år 3,50, 10-17 år 2,00, barn gratis. 
Ingen trafik under midsommaren 
21-23.6.
KAMPENS KAPELL: 
är öppet vardagar 8–20 och vecko-
slut samt helgdagar 10–18. Under 
midsommaren Fr 20.6 kl.8-16. 
Lö,Sö 21-22.6. kl.12-18.
Församlingsvalet 2014: har temat 
”Tro på det goda”. Kandidatupp-
ställningen, som inletts, avslutas 
15.9. Förhandsröstningen äger rum 
27-31.10. Valdagen är söndag 9.11. 
dvs. på fars dag.
Församlingarnas samtalstjänst: 
dejourerar på tfn 01019-0072 (från 
utlandet +358 1019 0072) varje kväll 
kl.20-24. En webbaserad hjälp-
tjänst finns på adressen http://evl.
fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge 
namn, e-postadress eller andra 
uppgifter som kan  leda till identi-
fiering utan väljer själv en signatur 
och ett lösenord. Ring eller skriv när 
Du behöver stöd!

 ¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 8.6. um 11 Uhr: Pfingstgottes-
dienst (Katja Röker)

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Högmässor sö 8.6. Pingstdagen: 
Esbo domkyrka kl. 12.15. Ertman, 
Kronlund. Kyrkkaffe i klockstapeln. 
Mataskärs lägercentrum kl. 18 lä-
gergudstjänst. Ahlbeck.
Musik i sommarkvällen: Esbo dom-
kyrka, sö 8.6 kl. 19. Från Wagner till 

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 NORRBACK

Hjälparen gör 
livet lett!
en av de skönaste sakerna med att vara kristen tycker 
jag är att jag inte behöver behärska mitt liv. Jag får li-
ta på att Gud själv leder mig i sin enorma visdom och 
kärlek. Han har en fullkomlig plan för allas våra liv, 
där Han har funderat ut de gärningar vi ska gå i. Som 
kristna behöver vi inte kontrollera våra liv, vi får istäl-
let ständigt överlämna oss till den Gud som kontrolle-
rar världsalltet. Denne Gud har genom sin Son visat att 
Han är med oss och för oss. Men pingsthelgens bibel-
texter visar oss att Gud är, inte bara med oss, utan ge-
nom sin Ande är Han inom oss! Jesus förklarar att han 
skall be Fadern sända oss Hjälparen, som skall vara hos 
oss för alltid, Sanningens Ande.

Men, är det inte ganska stöddigt och arrogant att påstå 
att ”Gud bor i mig”? Nej, för det är ju inte fråga om min 
egen förtjänst att Hjälparen bor i mig. Gud har av nåd 
gjort mig till sitt barn och gett mig sin Ande. Den som 
vill följa den helige Ande får gång på gång erkänna sitt 
eget totala beroende, sin egen svaghet. Att vara ande-
fylld och andeledd har alltså verkligen ingenting med 
stöddighet att göra.

Som enskilda kristna och som kristna församling-
ar kan det lätt bli så att vi fastnar i gamla hjulspår utan 
att reflektera över varför vi egentligen gör som vi gör. 
Både som enskilda och som kollektiv kan vi ibland va-
ra mer styrda av ”hur det alltid har varit” än av Anden. 
Vanor och traditioner kan vara goda och i linje med det 
som Gud vill, men i vissa fall kan traditioner vara en-
bart mänskliga traditioner som varken är relevanta el-
ler enligt Guds vilja. Guds Ande vill förnya oss och leda 
oss dagligen och varje stund, så att det vi håller på med 
är fräscht och fyllt med liv! Hjälparen vill hjälpa oss så 
att det vi sysslar med i våra församlingar känns ”up to 
date” och relevant för dagens människor och inte ru-
tinmässigt, tråkigt och mossigt. Samtidigt behöver vi 
minnas att Anden är Sanningens Ande, så Anden talar 
alltid i enlighet med Guds ord, Bibeln. Evangeliet, bud-
skapet, behöver inte förnyas. Men väl de yttre formerna 
för hur budskapet presenteras. Vi får be med psalmbo-
kens ord: Grip du mig helige Ande, drabba mig låga klar. Vi-
sa vägens riktning, ge mina frågor svar! (Psb 118:1) Ett liv i 
Andens ledning är inte alltid lätt, men lett!

Daniel Norrback är församlingspastor  
i Kronoby församling.

Tungotal eller tungomåls-
tal innebär att en person i 
ett religiöst sammanhang 
talar ett språk som han 
eller hon i vanliga fall inte 
behärskar. 

När den heliga Anden 
kom till lärjungarna un-
der den första pingsten 
märkte omgivningen det 
här bland annat genom 
att lärjungarna plötsligt 
började tala olika språk, 
så att varje närvarande 
hörde sitt eget språk.

Inom väckelsekristna 
rörelser uppskattar man 
fortfarande tungotal, men 
aposteln Paulus lär också 
att tungotalet bygger upp 
församlingen först när 
någon uttolkar det.
Källor: evl.fi, Wikipedia

I KLARSPRÅK

”Gud, jag bekän-
ner att jag inte 
klarar av mitt liv 
själv. Jag behöver 
din Andes hjälp 
för att leva mitt 
liv fullt ut! Tack 
för Andens gåva. 
Amen.”
Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

106, 115, 117,  
119 (N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Hänryckning och födelsedag
Pingsten är den sista biten av påskhögtiden och firas 
femtio dagar efter påsken. Pingsten räknas som kyr-
kans födelsedag eftersom det var efter att Den heliga 
Ande gav sig till känna för lärjungarna som de började 
bilda församlingar och missionera. 

Pingsten brukar också omtalas som ”hänryckning-
ens tid”, ett namn som kanske passar extra bra hos 
oss där pingsten infaller just när våren övergår i sprud-
lande försommar.

OM HELGEN

www.kyrkansungdom.nuw w w . k y r k a n s u n g d o m . n u

Medv. Tomas Sjödin 

Sommardagar
Karleby 14–15.6 2014
i Gamlakarleby stadskyrka och församlingscenter

Förbundet Kyrkans Ungdoms 

Lördag 14.6
13.00    Det händer när du vilar T Sjödin
14.30    Kaffe
15.30    Seminarier
17.00    Middag
18-18.45  Musiksoaré
19.00    Crosspoint
21    Ungdomsjatkot

Söndag 15.6
10  Bibelstudium E Vikström
12  Högmässa S Ekstrand, P Stenberg

”Jag skall be Fa-
dern, och han 
skall ge er en an-
nan hjälpare, som 
skall vara hos er 
för alltid: sanning-
ens ande.”

Läs mera i  
Joh. 14:15-21

”I himmelen,  
I himmelen där 
Herren Gud själv 
bor, där väntar oss 
all glädje än och 
salighet så stor.” 

Folkvisegudstjänst vid 
Museigården i Tenala 
pingstdagen 8.6 kl. 13. 

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
5–12.6

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jer. 31:31-34

ANDRA LÄSNINGEN
Apg. 2:1-13

EVANGELIUM
Joh. 14:15-21

Pingstdagen. Temat är 
”Den heliga Andens ut-
gjutande”.

HELGENS TEXTER

ILLusTRATIOn: JOsEPhInE MIcKELssOn
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Merikanto. Emriikka Salonen, so-
pran; Kristian Attila, piano. Wagner, 
Kaski, Merikanto. Fritt intr. & progr. 
Arr. i samarb. m. Espoon tuomio-
kirkkosrk.
Sommarträff med kaffe: Olars 
kyrka, svenska sidan, varje tisdag 
kl. 13-15. För dig som känner dig 
ensam och vill ha gemenskap. För-
samlingen bjuder på andakt, sam-
varo och servering. Välkommen! 
Kvällsandakt inför Kulturen vid ån: 
Esbo domkyrka on 11.6 kl. 19. Rönn-
berg, Kronlund. Walter Malmgren, 
gitarr.
Kulturen vid ån: Esbo domkyrka 
med omgivning, Lagstads bollplan 
to 12.6 kl. 14-20. Guidning i dom-
kyrkan kl. 14.15, guidad vandring på 
kyrkogården kl. 14.50.
Midsommarfest: Mataskärs läger-
centrum, midsommarafton fre 20.6 
kl. 17-21. Musikprogram, andakt, 
korvgrillning på klipporna. Behöver 
du transport? Anmäl dig senast 13.6 
till Claire Broberg, 050 576 5784, 
claire.broberg@evl.fi. Ingen för-
handsanmälan om du inte behöver 
transport.
Församlingsretreat: Retreatgården 
Snoan, Lappvik, 5-7.9. Tema: ”Gud, 
du är också min Gud”. Retreatle-
dare är Stefan Djupsjöbacka. Pris 75 
€ för esbobor, 120 € för övriga. An-
mälan senast 8.8  till Claire Broberg, 
claire.broberg@evl.fi.

 ¶ GRANKULLA
Sö 8.6 kl. 12 Pingstdagens hög-
mässa: Johanna Södö, Heli Peit-
salo, Anna Marte. 
Kaffe i nedre salen.
Ti 10.6 kl. 9.30-11 Diakonimottag-
ning: och brödutdelning.
Kl. 13.30-15 Sommarcafé: på kyr-
kans innergård.
Fr 20.6 Midsommarfest på Ma-
taskär: Kom med på utfärd till 
Mataskär för att fira Midsommaren 
tillsammans med Esbo svenska 
församling. Start kl. 17 från Gran-
kulla kyrka, reseledare Johanna 
Södö, 050 597 6498. Anmälningar 
till kyrkoherdeämbetet tfn. 09-512 
3722.

 ¶ KYRKSLÄTT
Uteförsäljning vid Oasen och på 
församlingshemmets parkerings-
plats: fre 6.6 kl. 10-13: Potatisgröt-

lunch kl. 11-12 i Oasen. Försäljning 
av bröd, kakor, stickat och virkat 
mm. Lotteri. Måndagsgruppen 
säljer till förmån för missionen och 
Tisdagsgruppen till förmån för för-
samlingens diakoni.
Försäljning av saker med patina: 
fre 6.6 kl. 10-13 på församlings-
hemmets parkeringsplats. Försälj-
ning av lite värdefullare second 
hand föremål. Väderförbehåll. Arr.: 
Kyrkslätts svenska och finska för-
samlingar.
Högmässa i Kyrkslätts kyrka: sö 
8.6 kl. 12. Peter Blumenthal och 
Susann Joki.
Café Sommartid: tors 19.6 kl. 12-14 
på Oasen, Prästgårdsbacken 11 C. 
Plättkalas. Välkomna!
Utflyktsdag för utvecklingshäm-
made seniorer: fre 7.8 till Räfsö. 
Pris 5 €. Info och anmälningar se-
nast den 18.7: gun.pettersson@evl.
fi, tel. 0500 462 243.
Läger för vuxna på Räfsö: 11-14.8. 
Kom med på läger med diakonin! 
Info och anmälningar senast den 
12.6: birgitta.lindell@evl.fi, tel. 050 
376 1489.
Läger tillsammans med vänför-
samlingen från Estland: 12-14.9 
på Räfsö. Gudstjänst i kåtan på 
Räfsö den 14.9 kl. 11. Anmälningar 
och info senast den 12.6.: birgitta.
lindell@evl.fi, tel. 050 376 1489
Kyrkoherdeämbetet öppet juni-
augusti må-to kl. 9-11.30 och 
12.30-15. Fredagar stängt. Tel. 
(09) 8050 8292: 
www.kyrkslattsvenska.fi

 ¶ TAMMERFORS
Sö 8.6: Högmässa kl 10.30 i Pyy-
nikki församlingshem, Kim Ran-
tala och Tuija Mattila. Kyrkkaffe!
Ti 10.6: Mammor, pappor o barn 
kl 10 SvG
Ti 10.6: Info-afton kl 17.30 för 
konfirmandernas föräldrar i 
Svenska Hemmet.

 ¶ VANDA
Pingstens högmässa med mis-
sionstema: sö 8.6 kl. 10 i Helsinge 
kyrka S:t Lars. K.Andersson, 
N.Fogelberg. Efter högmässan, vid 
kyrkkaffet i kaffestugan Lauren-
tius, visas Mirja Pesonens natur-
bilder från Namibia.
Ingen högmässa: i S:t Martins ka-

pell under juni- augusti.
Pastorskansliets öppettider: juni 
– augusti är måndag – torsdag kl. 
9-13. Fredagar stängt.
Prästdejour: tisdag-torsdag un-
der sommarmånaderna. Diakoni-
mottagning tisdagar kl. 9-12.

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ BROMARV
Pingstdagen 8.6 kl. 10: Hög-
mässa, Staffan Söderlund, Suvi 
Gräsbeck.

 ¶ EKENÄS
Konsert: to 5.6 kl.19 i Ekenäs kyr-
ka. Vilmos Szabadi (violin), Yuka 
Iwasaki (piano) m.fl. Programblad 
15 € vid dörren.
Sommarkonsert: fr 6.6 kl. 18.30 i 
Ekenäs kyrka. Manskören Mani-
festum, dir. Markus Westerlund.
Inträde 18€.
Högmässa med konfirma-
tion: sö 8.6 kl.10 i Ekenäs 
kyrka, A.Lindström, N.Burgmann, 
K.Wikström.
Se hela annonsen i VN samt på 
www.ekenasforsamling.fi

 ¶ INGÅ
Sö 8.6, Pingstdagen, kl 10: hög-
mässa i Degerby kyrka. Hellsten, 
Gustafsson Burgmann.
Sö 8.6 kl 18: musikandakt i Fager-
vik kyrka. Storbacka, orgel. Hell-
sten, andakt. ”Riktning Bach” – 
Orgelmusik från 1400-talet framåt.
Ti 10.6 kl 14-15.30: sommarcafé 
i Prästgården. Litet program kl 
14.30. Lindström.
Verksamhet på finska:
Su 8.6, Helluntaipäivä, klo 12: 
konfirmaatiomessu Inkoon kirkos-
sa, Makweri, Pauna, Gustafsson 
Burgmann.
Lomapäivä Vivamossa to 24.7: 
Lähtö klo 9.50 seurakunnan P-
paikalta, takaisin klo 17. Osallistu-
mismaksu 29 €/aikuinen, 23,50 €/
lapsi 3-12 v. Lisätietoja/ilmoittau-
tumiset viim. 9.7. kansliaan ma-to 
klo 9-12 puh. 09-2219030 tai inga.
kansli@evl.fi.

 ¶ KARIS
Vänförmedlingen håller sommar-
paus: juni, juli o. augusti.
Högmässa med konfirmation: Sö 
8.6 kl. 12  i S:ta Katarina kyrka.

 ¶ SJUNDEÅ
Bönegruppen: to 5.6 kl. 18 i Ca-
pella, Gun Venäläinen.
Mässa: sö 8.6 kl. 12 i kyrkan, Ismo 
Turunen, Pia Hemminki.

 ¶ SNAPPERTUNA
sö 8.6 kl 18: kvällsmässa med Tom 
Bergman och Svante Forsman

 ¶ TENALA
Pingstdagen 8.6 kl. 13: Folkvise-
gudstjänst vid Museigården (vid 
regn: i kyrkan), Staffan Söderlund 
och Tenala spelmanslag. Efteråt 
kyrkkaffe och öppning av utställ-
ningen ”Tenalaprosten Mikael 
Roslin 1892-1912”.

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
Sö 8.6. kl. 13.00: Friluftsguds-
tjänst i Vivamo. Kuismanen. Kyrk-
kaffe, kyrktaxi.
Sö 29.6. kl. 14.00: Konfirmations-
mässa i Lojo kyrka. Kuismanen, 
Rajalin-Tymura.

REGION 2

ÅBOLANDS PROSTERI 

VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 8.6. kl 10: Högmässa i kyrkan, Back-
ström, Lehtonen.
Ti 10.6. kl 20: Aftonandakt på Bläs-
näsudden, Backström.
On 11.6. kl 18: Veckomässa i kyrkan, 
Grönqvist, Lehtonen.
To 12.6. kl 19: Sommargudstjänst i 
Qvidja kapell, Grönqvist, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 8.6. kl 11: Högmässa i kyrkan, Gran-
ström, Ollila. – kl 14: Gudstjänst i Nötö 
kyrka, Granström.
Korpo kapellförsamling:
Sö 8.6. kl 11: Festgudstjänst i Korpo 
kyrka, Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 8.6. kl 11: Gudstjänst i kyrkan, Heik-
kilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 8.6. kl 16: Gudstjänst i kyrkan, 
Heikkilä.

ÅBO
sö. 8.6: kl. 12 Högmässa, Skarpskytte-
kapellet. Mullo, Forsman.
ons. 11.6: kl.13-15 Sommarcafé, Aurelia 
(1vån.).

ÅLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
8.6 Pingstdagen: 
Högmässa i Hammarlands kyrka kl 12. 
Ingemar Johansson, Carl Micael Dan.
10.6: Sångstund Hammargården kl 13.

JOMALA
Sö 8.6 kl 14 Friluftsgudstjänst på Gre-
gersö: Danielsson, Winé, Hansen, Er-
landsson, konfirmandlägrets deltagare

MARIEHAMN
07.06 Konsert: kl. 18 i S:t Görans, kören 
Cantores, dir. Bolla Henriksson.
08.06 Högmässa: kl. 11 i S.t Görans, J-E 
K, GK, kören Cantores från Sofia för-
samling, dir. Bolla Henriksson. Kyrkkaffe.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ
Söndag 8.6 kl. 11.00: Gudstjänst i Sunds 
kyrka. Katarina Gäddnäs, Emanuele 
Ferrari.
Onsdag 11.6 kl. 18.30: Pilgrimsvandring 
på Prästö vid vackert väder. Samling vid 
Prästö camping.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
To 5/6 9-15: Skriftskola på Strandhyd-
dan.
Fre 6/6 9-15: Skriftskola i Församlings-
hemmet och kyrkan.
Sö 8/6 11.00: Högmässa med konfirma-
tion på pingstdagen. Guy Kronqvist, 
Rose-Maj Friman, Deseré och Jan-Ola 
Granholm. Sång av Kyrkokören.
Må 9/6 9.30: Morgonbön och kaffe på 
Strandhyddan.
On 11/6 11.00: Solglimten på Strand-
hyddan.
On 11/6 17.00: Gemensamt-Ansvar-
insamlarnas träff på Strandhyddan.
To 12/6 12.00: Närståendevårdarträff på 
Strandhyddan.

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Gudstjänst: sö 8.6 kl 10 i L:fjärd, Eklöf, J 
Martikainen
Konfirmationsmässa: sö 8.6 kl 12 i 
K:stad, Saarinen, Nilsson, kyrkokören. 
Efteråt samling för 50-års konfirman-
derna i förs.hemmet
Högmässa: sö 8.6 kl 18 i Skaftung 
bykyrka, Saarinen, Nilsson, Glädjedrop-
parna
Kyrkokören övar: to 12.6 kl 19 i L:fjärds 
förs.hem
Församlingsutfärd: on 25.6 till Lappo. 
Sista anm.dag må 16.6 till Anna-Lisa tel: 
040-5277611 eller Siv 040-7791325

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Sö 8.6 kl 12: Högmässa Lassus, Lidman.
Övermark
Sö 8.6 kl 14: Högmässa Lassus, Wik-
stedt, Kyrkokören.
Pörtom
Sö 8.6 kl 10: Högmässa Lövdahl, Lid-
man, Pensionärskören.
Sö 8.6 kl. 14: Samling på Kyrktorpet, 
Sundqvist, Lidman.

KORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
Sö kl 14: Högmässa med konfirmation, 
Englund, Björklund, Brunell, kyrkokören

KORSHOLM
Högmässa: sö kl 10 i kyrkan, Berg-
ström-Solborg, Nordqvist-Källström.
De som konfirmerades för 50-år sedan: 
inbjuds med make/maka till gudstjäns-
ten pingstdagen 8.6. kl 10 i kyrkan, efter 
gudstjänsten samvaro i församlings-
hemmet.
Gudstjänst: sö kl 12 i Smedsby förs.
gård, Bergström-Solborg, Nordqvist-
Källström.

KVEVLAX
Högmässa med konfirmation: sö kl 
10, Lundström, Östman, Andrén, Kyr-
kokören.
Bön för bygden: må kl 19 i Betesda.

MALAX
Pingstdagens Högmässa: sö 8.6 kl 10 i 
kyrkan. 50-års konfirmanderna speciellt 
inbjudna. Tornberg, Brunell.
Träffpunkt Socken: Loppisförsäljning 
måndagar kl 15-19. Onsdagar kl 10-14 
aktiviteter och samvaro för daglediga, 
soppa och kaffe till självkostnadspris.

PETALAX
Konfirmationsmässa: sö 8 6 kl 10 Björk-
lund, Brunell, kyrkokören
Khde Mats Björklund semester: 9.6-8.7 
2014 vikarie Cay-Håkan Englund tel 
050-5951070

REPLOT
Högmässa: i Replot sö kl. 10. Östman, 
Sten.

SOLF
Högmässa: pingstdagen, kl. 10, Audas-
Willman, Kronlund.
Andakt: sö kl. 13.30 i kyrkan med Fin-
lands svenska folkdansstämma.
Lägergudstjänst: pingstdagen kl. 15 
vid Kronvik lägergård, Audas-Willman, 
Kronlund.

VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Missionsfest: i Vasa 6-8.6. Se hela pro-
grammet www.missionsfesten.fi
Vattenkyrka gudstjänst för hela fa-
miljen: sö kl. 10.30, Siv Jern, Monica 
Heikius, en grupp kristna från Hongkong. 
Ingen högmässa kl.13.
Tvåspråkig högmässa: i Vasa Arena sö 
8.6 kl. 12.30. Biskop Simo Peura, biskop 
Björn Vikström, Gunnar Särs, Jenny 
Kärki, Tuija Niemistö, Dan Andersson, 
missionsfestens husband, barnkören 
Valonlähde från Rovaniemi m.fl.
Aftonmusik: ons 11.6 kl. 19.30, Monica 
Heikius, sopran, Dan Lönnqvist, orgel. 
Fritt inträde.

PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
Fr 6.6 kl.19: Ungdomssamling i försam-
lingsstugan, Björkman.
Sö 8.6 kl.10: Gudstjänst, J Silfverberg, 
A-K Johansson. Dörrvärd: Lappfors.
FÖRSAMLINGSKANSLI: är fr.o.m. juni 
öppet tisdagar och fredagar kl.9-12, tfn 
0403 100 450.

JAKOBSTAD
Sö 12: Konfirmationsmässa i kyrkan, 
Salo, Södö.
19: Fokus i FC. Delgivning och Förbön, 
Ralf Salo.
Ti 13: ”Kvar i stan” i FC. Gäster: Jan-Erik 
Nyholm och Eva Björk. Sång, musik 
och dikter.
To 20: Musik i sommarkvällen i Johan-
nes kapellet, Jakobstads svenska och 
Pedersöre församlingars kyrkokörer, 
Södö, Östman, Marguerithe Sandstedt-
Granvik. Andakt av Helena Hult.

KRONOBY
Ungdomssamling: fr 6.6 kl 19.30 på 
Sommarhemmet
Högmässa: sö 8.6 kl 10.00, Ventin, kan-
tor Ing-Maj Krook, Kivjärv-Snåre läslag

LARSMO
Sö 8.6 kl. 10 Högmässa med dop: 
Lassila, Wiklund. Sång: Anna-Lena 
Anderssén. Kyrkvärd: Kackur, Sämskar. 
Kyrkkaffe
6-8.6. Pingstmöte: i Bosund

NEDERVETIL
Ungdomssamling: fr 6.6 kl. 19.30 i fh
Högmässa: sö 8.6 kl. 10.00, Store, 
Lindbäck-Haals, kyrkokören. 
Kyrkokören: to 12.6 kl. 19.00.

NYKARLEBY
Öppethållningstiderna på pastorskans-
lierna 1.6 - 31.8. 2014: 

Nykarleby mån 9-12, ons 14-17, tors 
10-13 
Munsala tisd 9-13, Jeppo ons 9-13
Lö kl 17 Mission Night Fight: i Nykarleby, 
till förmån för mission. Se www.nykar-
lebyung.fi
NYKARLEBY
Fr kl 9 Bön i kyrkan: varje fredag kl 9, 
juni-aug.
Sö kl 10 Högmässa: Edman, Ringwall, 
systrarna Cederholm sång.
To kl 9 Städtalko: kyrkan
MUNSALA 
Sö kl 12 Högmässa: Edman, Lilius. Kyrk-
värdarna samlas efteråt.
JEPPO 
Sö kl 10 Högmässa: kyrkan, Holmberg, 
Lönnqvist, kyrkokören
Sö kl 18 Karagruppen: vid fh.
On kl 13 Nattvardsgudstjänst: pens.
hemmets matsal.

PEDERSÖRE
Andakt: Fr 14 i Pedersheim, Häggblom
Ungdomar: 
Ungdomarnas program flyttar ut till 
Hällsand sommarhem för sommaren, 
mera info: www.hallsand.info 
- Fr 20 Ungdomssamling, Hällsand, 
Frank Berger & Mi Lassila, drop in från 
kl. 19  
- Ti 19 Tisdagchill för ungdomar, Hälls-
and
Gudstjänst: Sö 10 i kyrkan, Kyrkokö-
ren, Erikson, Sandstedt-Granvik, D. 
Häggblom, textläsare Ulla Storbjörk, 
dörrvärdar Lövö
Sommarfest: Sö 19 i Kållby bönehus, 
Bengt Forsblom, Bernhard Söderbacka, 
Emilia Enlund sång
Församlingsvalet 2014: On kl. 18 In-
formation om kandidatnominering i 
Kyrkostrands församlingshem lilla salen, 
alla intresserade välkomna! 
Musik i sommarkvällen: To 12.6 kl. 20 
Sommarmusikserien inleds i Johan-
neskapellet, Pedersöre och Jakobstads 
kyrkokörer
Missionsstugan: Inkomsterna under 
2-13.6 går till Syriens flyktingar i Turkiet 
via Nada-Nord

PURMO
Andakt: i Purmohemmet idag kl 14
Möte: i Emaus lö 7.6 kl 19.30 Bengt 
Forsblom, Harry Holmberg o syskonen 
Lövsund.
Högmässa: sö 8.6 kl 10 i kyrkan, Sand-
ström, Granvik o kyrkokören
Möte: i Emaus sö 8.6 kl 14 Gustav 
Åbonde, Bengt Djupsjöbacka o Markby 
flickorna.
Karagruppen: träffas i prästg. sö 8.6 kl 
19.30, bön o fika

TERJÄRV
Konfirmationsmässa: Pingstdagen 8.6 
kl 11, khden, kantorn, kyrkokören; Stig 
Dahlvik, trumpet.
Barnläger: åk 1-3, 10 juni kl 10-16.30 
i förs.h. Barnläger åk 4-6, 10-11 juni i 
förs.h, lägret börjar kl 19. 
Frågor o. anmälan senast 6.6, Sofia 
Mietala 050-3001142 eller Birgitta Bro-
berg 050-3089468.
Nattvardsmässa: för äldre to 12.6 kl 14, 
khden, kantorn.
Bön och lovsång: fr 13.6 kl 19, D. Norr-
back m.fl. Grillfest.
Pastorskansliet öppet 1.6 - 31.8.2014: 
må och to kl 10-12.

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 6.6 Camilla Klockars, Karleby 
(repris från 3.2.2011) Lö 7.6 8.53 Fa-
miljeandakt. Anna Brummer sjunger 
och berättar om sångerna hon valt. 
Må 9.6 Fredrik Portin, Åbo (repris 
från 14.6.2012) Ti 10.6 Ingemar Jo-
hansson, Mariehamn Ons 11.6 Maria 
Boström, Föglö To 12.6 David Grön-
lund, Vasa.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 6.6 Yvonne Terlinden, Karis Lö 
7.6 17.58 Ett ord inför helgen, S:t 
Henrikskatedralen i Helsingfors. Sö 
8.6 Kaj Granlund, Esse Må 9.6 Beva-
rade ord. Berättelser och betraktel-
ser av Emilia Fogelklou. Uppläsare: 
Anna Edgren Ti 10.6 Raimo Mattsson, 
Åbo Ons 11.6 Henrik Perret, Helsing-
fors To 12.6 Åsa Westerlund, Ekenäs 
(repris från 8.6.2012).

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 8.6 Katolsk mässa med S:t Hen-
riks katedralförsamling. Diakon An-
ders Hamberg vigs till präst. Cele-
brant: Teemu Sippo. Koncelebrant: 
Anders Hamberg. Organist: Marko 
Pitkäniemi. Körledare: Markus Mäke-
lä. Kör: Verbi Dei sono.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA

PÅ GÅNG

KU:S SOMMARDAGAR i Karleby 
14-15.6
Tomas Sjödin är huvudtalare på 
årets Sommardagar i Karleby och 
han inleder också lördagen kl 13.00 
med ett föredrag utgående från 
sin bok Det händer när du vilar. 
Föredraget hålls i Stadskyrkan. 
Efter eftermiddagskaffet blir det 
seminarier med Anna-Lena Särs, 
Sixten Ekstrand, Sarah Tiainen och 
Per Stenberg. Efter middagen blir 
det en musiksoaré kl 18.00 på Väs-
traparkens scen och kl 19.00 börjar 
Crosspointkvällen i Stadskyrkan där 
Tomas Sjödin predikar. På söndag 
håller Erik Vikström bibelstudium 
om Mariamissionen och dagarna 
avslutas med högmässa.
Mer information på 
www.kyrkansungdom.nu

Kurser med bla.: Eskil Hofverberg (Sve), 
Yanit&Reuven Ross (Isr), Unitwins (Sve), 
Boris Salo, Olof Jern, Elna Romberg m.fl.

Speciellt program för tweens (10-13 år), barn och ungdomar.

Sommarläger 
i Pieksämäki 
22–27.7 2014
Vuxenbibelstudier: 
Anneth Munga (Tan)
Ungdomsbibelstudier: 
Martin Davén (Sve)
Barnbibelstudier: 
Malin Kindvall (Sve)

w w w . k y r k a n s u n g d o m . n u

OBS! Sista 
anmälningsdag 

15.6

Träffa oss och fynda bland 
Fontana Medias böcker på 

Kulturen vid ån i Esbo!

Torsdagen 12 juni kl. 14–20.30
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MARKNAD

ÖNSKAS HYRA
Skötsam studerande önskar 
hyra möblerad eller omöble-
rad etta eller liten tvåa i Vasa, 
gärna i Sunnanvik eller Hög-
backen, nära Vasa Handels-
läroverk fr.o.m 1.8.2014. Tel. 
0408131393/ Tina

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTHYRES
Tvåa på Österlånggatan 39 C 
73 i Åbo. 56 m2. Hyra 600 euro/
mån. Kontakta Helena 050 
5594457

2 r + kv + stor balk.+nyrenov 
badr. 44.5.m2 i Kallvik Nordsjö 
med havsutsikt. ledig. h.€ 860 
/mån 050-3294444

NYTT FRÅN DOMKAPITLET

VÄNLIGEN NOTERA: Domkapitlet i Borgå stift håller stängt 7.7 – 1.8.2014.
Vid prästvigningen i Borgå domkyrka 29.5.2014 har teologie magister 

Linus Stråhlman och teologie magister Alexandra Johansson ordinerats till 
prästämbetet.

Pastor Linus Stråhlman har förordnats till församlingspastor i Kyrkslätts 
svenska församling 1.6.2014 - 31.3.2015.

Pastor Alexandra Johansson har förordnats till församlingspastor i Fin-
ström-Geta församling från 23.6.2014 tills vidare.

20-årig, åländsk kille söker
1:a/2a i centrala Helsingfors.
Rökfri och skötsam. Från
första Augusti och framåt.

ÖNSKAS HYRA
Snäll, rökfri 26-årig kille söker
1r+k till samt trevliga
hyresvärdar i Helsingfors
fr.o.m. Juli. Alla lägenheter
beaktas! Ring gärna på
0505444660

Lägenhet i Helsingfors önskas
hyra. Åländsk 27-årig rökfri,
skötsam tjej med ordnad
ekonomi. Inleder
magisterstudier vid Hanken i
höst, önskar flytta in i augusti.
Tel 0405624333/Sofia

Tvåa sökes i Åbo av två
skötsamma studerande
fr.o.m. mitten av augusti. Tel.
050-4381393 eller
050-5145361.

Ungt arbetande par önskar
hyra fräsch tvåa i centrala
Vasa fr.o.m. juli. Rökfria och
skötsamma. Jessica Norrvik
0400-437937

MOTALA FÖRSAMLING OCH
LINKÖPINGS DOMKYRKOPASTORAT
söker

TVÅSPRÅKIG SAMARBETSPRÄST Finska/Svenska
Motala ligger naturskönt vid sjöarna Vättern och Boren samt Göta kanal. Till residens- och universitetsstaden 
Linköping är det cirka 50 kilometer. Linköping är ett högteknologiskt centrum. Staden har också universitets-
sjukhus. I Motala finns länslasarett. Goda kommunikationer finns mellan städerna. 

Tjänsten är en samverkanstjänst mellan Linköpings domkyrkopastorat och Motala församling. 
I Linköpings domkyrkopastorat finns cirka 2 000 personer med finsk bakgrund och i Motala 
församling bor drygt 1 700 personer med finsk bakgrund. 

Tjänstgöring sker halvtid i Linköping och halvtid i Motala. Huvuddelen av arbetsuppgifterna 
kommer att ägnas åt det sverigefinska församlingsarbetet. Tjänsten innebär arbete med alla 
prästerliga uppgifter. Motala församling kommer vara huvudarbetsgivare för tjänsten. 
 
 • Vi söker Dig som är intresserad av att fortsätta utveckla det sverigefinska 
  församlingsarbetet.  
 • Vi förutsätter att Du som sökande behärskar både finska och svenska språket.
 • Du värdesätter att arbeta utåtriktat och har lätt för att samarbeta. Den finska   
  församlingskretsen kommer att ge Dig ett gott stöd vilket underlättar Ditt arbete.
 • Vi förutsätter att Du har körkort och ser gärna att Du har tillgång till bil.

Vi kommer erbjuda Dig:
 • Fortlöpande kompetensutveckling
 • Gott lagarbete
 • Möjlighet till friskvård

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
T.f. kyrkoherde Mikael Billemar, Motala församling, tel 0141-21 05 86, eller 070-243 27 40 
samt av Domprost Peter Lundborg, Linköpings domkyrkopastorat tel 013-20 50 50

Välkommen med Din ansökan jämte löneanspråk till:
Motala församling • Box 138 • 591 22 MOTALA
eller p.exp@motalaforsamling.se 
senast den 19 juni 2014.

                                                 I LInköPInG ocH MoTaLaStora 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

Hagnäs • Tölö • Östra centrum • Malm • Forum • Alberga
Hagalund • Esboviken • Dickursby • Myrbacka • Kervo • Hyvinge

TELEFONJOUR 24 h: 050 347 1555 (0,0828 €/samtal + 0,1199 €/min)

Läs mER:

hok-elannonhautauspalvelu.fi     
perunkirjoitustoimisto.fi

I sorgens stund är 
du inte ensam

En byrå med komplett service. År

LEDIGA TJÄNSTER

Med omtanke och värdighet  
ombesörjer vi allt i samband med begravningar

ENEBERGS
B E G R AV N I N G S B Y R Å

Strandgatan 2, Mariehamn  
Tel 19 028 Jour 24 h
www.enebergs.ax

Medlem av Finlands  
begravningsbyråers förbund

Sedan 
1957

Hautaustoimisto - Begravningsbyrå

ZZZ
Lindqvist
Kuningattarenkatu 17, Loviisa

Drottninggatan 17, Lovisa

✆ (019) 532 710  Päivystys/Dejour 24h
hautaustoimisto.lindqvist@sulo.fi   
www.hautaustoimistolindqvist.fi  

Firade 75-årsdag med konsert i Sibbo kyrka
Lördagen den 10 maj fira-
de smått legendariska Gös-
ta Steffansson sin 75 –årsdag 
med en offentlig välgören-
hetskonsert i Sibbo kyrka. 
I programmet medverkade 
bland annat de körer i vilkas 
led Gösta Steffansson sjung-
it med nästan hela sitt liv, 
nämligen Borgå Kammar-
kör, Sibbo Ensemble, Sib-
bo kyrkokör och Skolkören 
från skolan där Gösta verkat 
som ”skolmorfar” i många år. 
Gösta Steffansson bidrog själv 
genom att sjunga O store Gud.

Sibbo kyrka var fylld näs-
tan till sista plats. Kollekten 
som uppbars under kon-
serten till förmån för det 
nya barnsjukhuset inbring-
ade närmare 4 000 euro, vil-
ket med säkerhet är en av de 
största kollekter som någon-
sin uppburits i Sibbo kyrka!

 ¶ TEXT Och FOTO: JAn-ERIK 
LIndqVIsT

göSta SteffanSSonS 75-årskonsert fyllde Sibbo kyrka nästan till sista 
plats.

I MIN
FÖRSAMLING
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NJUT AV SOMMAREN 
OCH KÄNN DIG TRYGG

NJUT AV SOMMAREN 
OCH KÄNN DIG TRYGG

An ASSA ABLOY Group brand

Försäljning av reservdelar
Service av snöskotrar,

utombordare & småmaskiner

Salmonvägen 3, 66640 Maxmo  Tfn. 06-345 6306  Gsm 045-6327202
E-mail: info@skoterdelar.fi   www.skoterdelar.fi

VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA www.vnf.fi
info@vnf.fi, 019 222 6025

KONSTÄMNEN
 Bildkonst *)
 Fotokonst *)
 Mode *)
 Seriekonst och grafisk design *) 
 Inredning och formgivning *)
 Dans
 Teater

SPRÅK OCH VETENSKAP
 Språk och turism
 Global Studies
 Ruotsia ruotsiksi
 Natur och medicin
 Juridiska programmet
Vi har också en Tionde klass!
Ansökan till Tionde klassen görs via  
studieinfo.fi 16.6–25.7.2014.

*) Möjlighet till vidare studier på universitetsnivå i England, University for the Creative Arts.

HAR DU REDAN PLANER FÖR NÄSTA LÄSÅR?
Vill du satsa på språk? Natur- eller rättsvetenskap? Drömmer du om att stå 
på scenen, eller om att arbeta som fotograf eller designer? Hos oss kan du 
under ett år förbereda dig för vidare studier. Eller kanske du känner för ett 
mellanår, lite tid för att tänka på framtiden? Spendera ett nyttigt år på VNF! 
Studielinjer 2014–2015:

DIREKTANSÖKAN  
9.6 och 4.8.2014

Läs mer på www.vnf.fi!

Det händer 
under 

Jakobs Dagar
20.7. – 26.7.2014

Vid slagfältet i Oravais finns museum, 
restaurang och sommarcafé!

Sommarcaféet är öppet första veckan efter 
midsommar, hela juli och början av augusti kl 12–18 

(ej måndagar).
Övriga tider enligt beställning eller 

överenskommelse via restaurang Ädelbragd.

Bokningar:
Kenny Sundqvist, Restaurang Ädelbragd & Furirsbostället
Slagfältsvägen 130, 66800 Oravais
+358(0)50 343 2642
kenny.sundqvist@adelbragd.fi

Välkommen!



OPINION 15KYRKPRESSEN TORSDAG 5.6.2014 • NR 23
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

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

Att hitta avtryck
Min farMorS Syn på tro i vardagen gör mig ännu i 

dag – flera år efter hennes bortgång 
– alldeles varm inombords. Kanske 
mest av allt för att den skiljer sig så 
mycket från min egen.

Ibland får jag höra att min livssyn 
är cynisk, men det stämmer inte alls. 
Inte heller är den realistisk, något jag 
är oerhört glad över. Jag betraktar in-

te livet utifrån. Att jag sedan inte upplever någon 
direkt eufori över tillvaron är en helt annan sak. 

Svårmod pekar inte finger, placerar sig inte ut-
anför, förbannar inte. Svårmod är att vara mitt i 
livet, precis här och nu, och inte kunna hitta en 
enda orsak till den nedstämdhet som likväl är 
här och nu, lika mitt i, och ändå inte kan förkla-
ras eller greppas. Svårmod är inte likgiltighet, det 
är inte hjälplöst, det är inte passivt, det är ingen 
liten konkret svacka man kan rycka upp sig ur. 
Det bara är.

tillbaKa till farMor Margit: hon hade en bestämd 
uppfattning om att Gud ledde henne i varda-
gen, steg för steg, och att allt – precis allt – har 
en mening. Ända sedan jag som liten pojke sov 
över hos farföräldrarna, ge-
nom åren när rollerna grad-
vis växlade och jag blev en 
av de vuxna som hjälpte och 
tog hand om, under de fyrtio 
år våra liv överlappade var-
andra kronologiskt, hade vi 
en personlig relation. Vi pra-
tade alltid länge när möjlig-
het gavs.

flera än Jag kan räkna är de 
gånger när hon nyfiket fråga-
de vad som hänt mig den se-
naste tiden, och hon i det jag 
återgav genast hittade spår 
i sanden – en levande, ak-
tiv Gud som äger rum, för-
vandlar, förnyar. Om något 
var meningen, och framlagt i 
bön, så skulle Hans vilja ske. 
På de lerigaste av livsstigar, 
där terrängen tycktes som mest oframkomlig, lik-
som i de mest triviala av saker såg hon avtryck av 
detta större – av de vägar som är och förblir out-
grundliga för oss.

för några Månader sedan blev jag akut sjuk och 
lades in för omedelbar operation. Det här skedde 
två veckor efter att jag sagt upp mig efter femton 
år av stadigvarande trygghet. Efter en vecka av 
våldsamt fysiskt lidande återfann jag mig på hem-
stadens sjukhus för eftervård. Bredvid mig låg en 
äldre man som inte skulle ha överlevt natten om 
det inte vore för det faktum att han – som av en 
händelse – delade rum med en person vars bio-
rytm inte följer en konventionell uppfattning om 
under vilket tid på dygnet man vanligtvis är vaken.

Så hade jag då bara en vansinnig otur som blev 
så sjuk, eller var jag en del av någonting större? 
Otur, säger jag. Guds ledning, skulle farmor Margit 
säga. Och tanken på hennes resonemang gör mig 
varm ännu en gång. Det är vackert, det är livsnä-
ra, och det finns tröst i att inte balansräkna livet.

Patrick Wingren är en samhällspolitiskt aktiv  
musiker från Jakobstad.

”På de lerigaste 
av livsstigar, där 
terrängen tycktes 
som mest ofram-
komlig, liksom i 
de mest triviala 
av saker såg hon 
avtryck av det-
ta större – av de 
vägar som är och 
förblir outgrundli-
ga för oss.”

INKAST PATRICK WINGREN

09-649839 ● www.amoena.fi

Till användare 
av bröstprotes

Nästa gång, se till att välja den bästa

Visste du att du 
har rätt till nya 
bröstproteser 
vid behov. 
Av hygieniska 
skäl skall de 
bytas med 2 års 
mellanrum.
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       Timonen         TACK! TV-PROGRAM SJÄLAVÅRD

Vart är vi på väg?
Bara en dryg vecka efter att 
SVT okritiskt uppmärksam-
mat den nyutgivna handbo-
ken, ”Liten handbok i kon-
sten att bli lesbisk”, som på-
står att sexualiteten inte är 
statisk, framför man onsda-
gen den 28 maj tv-program-
met Bögbotarna. I program-
met missbrukar man mål-
medvetet själavårdens helgd 
genom fejkade samtal och 
dold kamera för att bevisa 
hur Svenska kyrkans präs-
ter bedriver förbjuden själa-
vård i förhållande till homo-
sexualitet. Programmakarna 
hade valt ut ett antal präs-
ter med koppling till grup-
pen Frimodig kyrka.

Men det som kom fram i 
programmet var varken av-
slöjande eller dramatiskt. 
Den falska redaktören upp-
gav sig vara homosexuell och 
bad om att möjligen bli be-
friad från sin läggning och 
problem med Guds hjälp. 
Prästerna tar honom på all-
var och framhåller försiktigt 
tron på att Gud kan hjälpa en 
människa i nöd.

I sitt försåtliga angrepp 
mot de utvalda präster-
na får programmakar-
na hjälp av Svenska kyr-
kan med avgående ärke-
biskopen Anders Wejryd 
i spetsen som oeftertänk-
samt nog enbart backar 
upp kritiken mot de inter-
vjuade prästerna utan att 
ha något kritiskt att säga 
om metoden att bryta mot 
själavårdens helgd. Däre-
mot uttalar sig professorn 
i kyrkohistoria vid Uppsa-
la universitet, Oloph Bex-
ell, även ledamot i en tyst-
nadspliktsutredning från 
2010, mycket kritiskt mot 
programmet för tidning-
en Världen idag. Han an-
såg att paralleller till pro-
grammet bara gick att leta 

fram i totalitära regimer.
Nyligen var jag med på 

ett intressant diskussions-
möte i Borgå på Kulturhu-
set Grand med talrik pu-
blik. Vid detta tillfälle var 
det givande att lyssna till 
ett samtal mellan vårt stifts 
biskop Björn Vikström 
och försvarsministern Carl 
Haglund. Det jag personli-
gen tydligast kommer ihåg 
var bådas åsikt om vik-
ten av att vi som människ-
or i olika sammanhang bör 
vara tydliga och stå för vå-
ra åsikter utan att vara ute-
slutande och dömande.

Men ändå frågar jag 
nu: Vart är vi på väg i vå-
ra nordiska välfärdssam-
hällen? Mycket tyder på att 
en viss åsiktsdiktatur väx-
er sig allt starkare, där av-
vikande åsikter stämplas 
som förlegade och perso-
ner stängs ut från gemen-
skapen. Utvecklingen bär 
på mobbningens klassiska 
kännetecken. Ska nu även 
själavårdarnas och präs-
ternas samtal och förbö-
ner godkännas enligt po-
litiska agendor och cen-
sur? Är vi allt närmare den 
stund då tron på förbönens 
makt och Bibeln som Guds 
ord anses som samhällsfi-
entligt? 

Stig bäcKlund
Borgå

”Ska nu även sjä-
lavårdarnas och 
prästernas samtal 
och förböner god-
kännas enligt poli-
tiska agendor och 
censur?”

GRÄVARBETEN

S-J MALM
66100 Malax

Tel. 0400-867 373
06-365 1652

Högskolestiftelsen i Österbotten mottar
DONATIONER OCH TESTAMENTEN

för sitt arbete att stöda svensk högskoleverk-
samhet i Österbotten. Hjälp vid uppgörande 
av testamenten och donationsbrev.  
Tag kontakt med VD Katarina Heikius,
tel. 0500-167 063  Vasaesplanaden 16, Vasa

Höstens resor: 
F som i Frankrike 9-16.9

Sagolika Sardinien 18-25.9
Resa till Rom och Sorrento 18-25.9

Kroatien, Bosnien, Montenegro och Albanien 20-27.9
Irland med Västkusten, Dublin & Belfast 22-29.9

Rivieran, Provence, Andorra och Barcelona 25.9-2.10
Kryssning i kroatiska skärgården 26.9-3.10

Portugal och södra Spanien 15-23.10

Chicago-New York 2-13.10
Beijing med Mathias Nylund 8-15.11

Kontakta oss för mer information!

Juridisk byrå
HENRICSON & KIETZ

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

 
 
 

 



Lilla O
lle skrev brev till G

ud och bad om
 100 euro. Brevet var adresserat till ”G

ud, Helsingfors”, så posten skickade det till regeringen. D
e hade roligt åt brevet och bestäm

de sig för att skicka pengar. 
D

e tyckte ändå att 100 euro var för m
ycket, så de skickade 10 euro. O

lle jublade och svarade: ”Kära G
ud, tack för pengarna. Jag ser att du skickade dem

 via regeringen, och de idioterna tog 90 procent i skatt!

NÄSTA VECKA stängs grinden om Europa.

Finska Missionssällskapets 
svenskspråkiga och finsksprå-
kiga missionsfest ordnas gemen-
samt i Vasa 6–8 juni. Till festen 
väntas 10 000 besökare. 

Det svenskspråkiga program-
met hittas på Hansa-campus 
medan det finsk- och tvåsprå-
kiga ordnas i ishallen Vasa Arena.

Från Tanzania kommer bland 
annat massaj-kören Loruva-
ni Choir. Festens program lyfter 
speciellt fram hur de funktions-
hindrades situation i utveck-
lingsländerna kan förbättras.

Kyrkans Ungdoms sommar-
dagar går av stapeln i Karleby 14–
15 juni. Gäst under lördagen är 
den omtyckta pastorn och förfat-
taren Tomas Sjödin från Sverige.

Svenska Lutherska Evangeli-

föreningen ordnar årsfest i När-
pes 26–29 juni. Festens motto är 
”Återfunnen!” Gästtalare är Ville 
Auvinen som är sekreterare för 
Teologiska institutet i Finland.

Evangeliföreningens mis-
sionsfest ordnas i år i Oravais 
8–10 augusti. Till festen hör tra-
ditionsenligt mässor, sångsam-
lingar, bibelstudier och program 

för barn och ungdomar. 
Laestadianernas stormöten 

ordnas under hela sommaren i 
både Finland och Sverige. I Fin-
land ordnas följande möten: Bo-
sund 6–8.6, Himango 20–22.6, 
Larsmo 11–13.7, Övertorneå 18–
20.7, Kållby 8–10.8.

Den ekumeniska Franciscus-
festen på Kökar infaller i år 4–6 
juli. Franciscusdagarna blev en 
tradition efter att franciscaner-
bröder från Assisi, Italien, be-
sökte Kökar igen, 450 år ef-
ter att Franciscusklostret på ön 
lagts ner. Festen har blivit ett be-
grepp som sträcker sig långt ut-
anför Nordens gränser.

Församlingsförbundet står 
bakom inspirationsdagarna Tro 
på det goda 26 augusti i Kors-

näs och 27 augusti i Jakobstad. 
Biskop Björn Vikström berättar 
om sin nya bok, deltagarna får 
info om höstens församlingsval 
och David Strömbäck bjuder på 
konsert.

Kom ihåg att vägkyrkorna 
betjänar hela sommaren! Under 
sommaren är ungefär 270 väg-
kyrkor öppna längs huvudvägar-
na i hela Finland. Kyrkorna in-
bjuder till en annorlunda paus 
med betoning på frid, det vack-
ra och heliga. 

Vägkyrkornas öppettider va-
rierar, och det är därför bra att 
kontrollera dem på webbplatsen 
tiekirkot.fi om man vill vara sä-
ker, men i allmänhet är dörrar-
na öppna kl. 11–16 under tiden 
10.6–20.8.

Förbundet Kristen Skolungdom, 
som också står bakom Höstdagar-
na, arrangerar för tredje gången 
Sommardagar på Lekholmen. 
Dagarna bjuder på avslappnat 
program för ungdomar 4-6 juli.

På Evangeliföreningens famil-
jeläger på Klippan, i Monäs i Ny-
karleby, 10–13 juli utlovas bibel-
studier för yngre och äldre, semi-
narier, skojiga familjeaktiviteter 
och stillsamma bönestunder. Alla 
välkomnas oavsett om ”du är ung 
eller gammal, gift eller singel”.

Församlingsförbundet inbju-
der unga vuxna till Sommar-
workshop på Lekholmen 18-20 
juli med temat kyrkans fram-
tid. På programmet finns sam-

tal kring temat, gemenskap, god 
mat, bastu, andaktsliv, nattcafé 
med mera. ”Perfekt för den som 
vuxit ur Ungdomens Kyrkoda-
gar” sägs det i programbeskriv-
ningen.

Evageliföreningen bjuder ock-
så till ungdomsläger 25–28 ju-
li för ungdomar och unga vux-
na i åldern 16–30 år. Ett tonårs-
läger med temat ”Lead me to the 
cross” ordnas dessutom på Klip-
pan 17–20 juli. Lägret riktar sig 
till ungdomar i åldern 13–16 år. 
”Under årets tonårsläger kom-
mer vi att stanna upp inför kor-
set och vad det betyder för oss 
människor i dag”, står det i SLEF:s 
sommarbroschyr. För den som 

är i åldern 55+ ordnas ett senior-
läger på Klippan 24–26 augusti. 
På programmet finns överrask-
ningar som ”skräpfiskbuffé”, ut-
färd till dockmuseet i Pensala och 
cirkelträning.  

Kyrkans Ungdoms sommarlä-
ger i Pieksämäki pågår i år 22–
27 juli. Tema för lägret i år foku-
serar på att vara frikänd. Medie-
bruset får många i dagens värld 
att jaga efter tillfällig berömmel-
se. KU vill med sitt tema betona 
att vi alla är kända av Gud, ett 
kändisskap som befriar.

Många församlingar ordnar si-
na egna läger, inte minst barnlä-
ger. Håll utkik i församlingsan-
nonseringen!

Kyrkans Ungdom bjuder på mu-
sik under sin Midsummerfesti-
val på Pörkenäs i Jakobstad 20–21 
juni.  Årets festival har temat Ce-
lebration. Bengt Johansson, känd 
för sina många lovsånger, är hu-
vudartist med sitt femmanna-
band. Övriga artister är Benes-
ser (SVE), Revive Gospel, Mc D, 
Matti Aspvik band och The Rime.

I år firar Ålands orgelfestival 
40-årsjubileum. Festivalen på-
går 22–28 juni med ett digert 
program i bland annat Jomala, 
Eckerö, Mariehamn, Lemland 
och Saltvik.

Pargas har också sina egna 
Orgeldagar 23–27 juni. Tema i 

år är musik från Ryssland.
I Esbo medeltida kyrka åter-

kommer det populära somma-
revenemanget Orgelnatt och 
aria. Festivalen bjuder på nattli-
ga konserter med klassisk mu-
sik på torsdagskvällar kl. 22 he-
la sommaren. 

Musikprogram i enskilda för-
samlingar finns det gott om i 
sommar. Kolla församlings-
annonseringen! I exempelvis 
Mattnäs bönehus i Nagu ord-
nas ”Sjung med oss”-kvällar, 
14.6, 12.7, 16.8 och 13.9, alltid kl. 
18. Och i exempelvis Östersun-
dom kyrka, Matteus församling 
i Helsingfors, ordnas en folk-

visegudstjänst 3 augusti kl. 10.
Traditionsenligt ordnas igen 

Kristen sång på Stundars 19–
20 juli, i Korsholm. I Korsholm 
bjuds det också i år på musik-
festspel 30.7–6.8, med pro-
fessor Henri Sigfridsson som 
konstnärlig ledare. Han har 
som mål att blanda klassiker 
från den klassiska musiken med 
andra stilar.

En konsertserie i kyrkorna i 
östra Helsingfors ordnas hela 
sommaren under tisdagskvällar 
kl. 19 tack vare evenemanget Med 
metron till musiken. Programet 
hittar man på webbplatsen met-
rollamusiikkiin.fi.

Händer i sommar – axplock

franciSKuSfeSten på Kökar har blivit ett begrepp som sträcker sig 
långt utanför Nordens gränser. FOTO: chRIsTA MIcKELssOn

under SoMMardagarna på 
Lekholmen utlovas avslappat 
program. FOTOn: nInA ösTERhOLM

teMat för årets upplaga av 
Kyrkans ungdoms sommarläger 
i Pieksämäki är ”Frikänd!”. 

orgelMuSiK Kan avnjutas på många håll i sommar, inte minst på 
Åland, i Pargas och Esbo. FOTO: MAO hOLMBERg

Vem har sagt att sommar är lata dagar? 
Det händer massor i Borgå stift i som-
mar. Kyrkpressen har fiskat fram ett 
urval i det digra utbudet.

TEXT: ULRIKA HANSSON

Fester, sommardagar, möten

Läger

Musik

FJÄLLGÅRD MED FULL SERVICE
0400 126 830

Kolla våra fjällresor 
på nätet!

www.raitismaja.fi
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