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”Den stora tan-
ken bärs av en-
heter, som i 
slutändan av 
kedjan blir en 
hand som räcks 
till en annan.””

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Mission i 
Guds www

evangelium är ett ord som ger 
tuggmotstånd av knäckebrödska-
liber i tider av snabba kolhydra-

ter. Men kör hårt: evangelium är goda nyheter för  
varje del av skapelsen, allt liv, allt det som tvin-
nas samman i gemenskapen i Guds världsvida 
nätverk. Evangelium handlar nämligen inte ba-
ra om ord. Det går tvärs igenom, hela männis-
kan, liv, märg, ben och handlingar.

Ungefär så, fritt översatt, slår Kyrkornas Världs-
råd fast sin syn på missionens roll i ett dokument 
från 2002.

Slutsatsen av den teologiska synen, som bru-
kar kallas holistisk mission, blir mycket enkel. 
Den synen måste få konsekvenser i arbetet när 
det gäller arbetet för rättvisa, en rättvis fördelning 
av resurser, fattigdomsbekämpning och förtryck.  
Allt som hotar livet är något som står i strid med 
en teologi som bejakar livet som helhet och Guds 
löften till alla människor.

när synapserna löper genom Guds www är det mot 
sådana hot mot livet som de borde aktiveras. Och 
när de gör det på rätt sätt handlar det inte läng-
re om utomstående agenter 
versus lokala aktörer.De lo-
kala kyrkorna är alla delar av 
samma nät, med samma an-
svar och uppdrag – och resur-
serna är gemensamma, var 
än de kommer ifrån.

Det här är den moderna 
synen på mission. I den sud-
das bilden av den (nådiga) gi-
varen och den (tacksamma) 
mottagaren ut. I den här sy-
nen har alla samma rätt att äga 
och samma skyldighet att dela med sig. Det är en 
utmaning som kräver att det finns ett nätverk, en 
infrastruktur.

Och det ska sägas att varken givare eller motta-
gare ännu alltid har nått så långt att de helt kunnat 
släppa sina gamla positioner. Nätverkstänkandet 
medför nämligen också ansvar på bägge hållen, och 
det kan vara svårt att krossa trygga tankemönster.

Tudelningen i givare och mottagare är inte något 
som kyrkan är ensam om. När det gäller bistånd 
– ”bara ” bistånd – finns samma tänkande där li-
kafullt. Den tyske missiologen Michael Biehl slår 
fast att många talar om bistånd i motsats till kyr-
kans diakoni och mission som om det förra vore 
neutralt och rent i motsats till det senare. Inte så, 
konstaterar Bieh torrt. Utvecklingshjälp har ock-
så en grundval och en agenda, de är bara annor-
lunda än kyrkans missiologiska kallelse. 

världsreligiOnerna – bland vilka kristendomen 
är störst och mest spridd över klotet – är trans-
nationella gemenskaper med närvaro över hela 
jorden. Det är något som är en värdefull tillgång 
när det gäller utveckling. Här har kyrkorna en 
värdefull egenskap. Det handlar återigen om ge-
menskapen i nätverket. Den stora tanken bärs av 
enheter i form av kyrkor och församlingar - som 
i slutändan av kedjan blir en hand som räcks till 
en annan, ett hembesök hos en bybo eller för-
samlingsmedlem.

Här, där. 
Överallt och till alla.

Med 
hjärtat i 
två länder

– Jag kom till Senegal i december och 
den första julen var väldigt speciell. Vi 
åkte ut till en by på julafton och där spe-
lades julevangeliet upp. Josef och Ma-
ria gjorde entré och så väntade vi. Och 
väntade. Det gick 15 minuter, det gick 20 
minuter och sedan kom åsnan. Fast ås-
nan ville egentligen inte alls komma, den 
ville gå åt ett helt annat håll. Då tänkte 
jag att såhär är vi kristna ofta. Gud vill 
att vi ska gå åt ett håll men vi vill många 
gånger gå åt ett helt annat håll. 

För att förstå hur Marianne Ly ham-
nade där, på en trädstam ute på den se-
negalesiska landsbygden med en mot-
strävig åsna som sällskap får vi backa 
bandet något. Marianne Ly är född och 
uppvuxen i Helsingfors. När hon var 
sex år gammal kom hennes mamma till 
tro och för henne själv blev konfirma-
tionstiden den period när tron tog form. 

Som ung vuxen sjöng hon med i Fu-
raha-kören och tillsammans gjorde de 
en resa till Senegal och staden Fatick.

– Sista morgonen när vi var där upp-
levde jag att Gud sa till mig att du kom-
mer att komma tillbaka hit. Och två år 
senare blev det så.

I Finland jobbade hon bland annat 
som föreståndare på tonårshemmet 
Svalan och år 1987 började hon på en 
missionärskurs. Vårterminen bestod av 
en kurs, sedan blev det språkstudier i 
Frankrike och efter det fick hon åka till 
Senegal för att inleda missionsarbetet.

– Jag jobbade tillsammans med en 
ung senegalesisk flicka och det var bra 
för jag talade inte språket flytande då. 
Hon hjälpte mig att komma in i kul-
turen. När jag kom dit hade Nya Tes-
tamentet just översatts till Serere och 
när den kom från tryckeriet läste hon 
två dygn i sträck. Det var fantastiskt, 
själv är vi så vana vid att ha Nya Testa-
mentet att man inte ens tänker på det.

I Senegal stannade Marianne Ly i 
tolv år med hemmaperioder emellan. 
Främst jobbade hon med kvinnor och 
lärde dem bland annat att läsa, skriva, 
handarbeta och studera Bibeln. 

– Det fanns alltid några kvinnor som 
var väldigt intresserade. De lärde sig 
handarbete, sålde av det och så fick de 
en liten inkomst. Under mina år där 
utbildades 15 av de mest intresserade 
kvinnorna att leda egna grupper. När 
jag åkte därifrån kändes det bra efter-
som min hjälp inte behövdes i samma 
utsträckning längre. Undervisningen 
flyttades från missionen till att bli den 
lokala kyrkans uppgift. 

Kulturchock att komma hem
Tiden i Segenal gav inte bara Marianne 
Ly en massa goda vänner och nya per-
spektiv. Det var också där hon träffa-
de sin man, Bocar Ly. 

– När jag lämnade Finland sa jag att 
karlar får vara. Jag hade ju aldrig tänkt 
att jag skulle hitta min man i Senegal. 

Men han hade så bra taktik, han åter-
kom alltid en gång i månaden. Och jag 
sa nej, jag har inte kommit hit för det 
här, jag är här för att jobba. I två år fick 
han hålla på. 

År 1990 ställde de till med stor för-
lovningsfest i Senegal och året därpå 
gifte de sig i Munksnäs kyrka.

– Är man gift med någon från en an-
nan kultur är det nog väldigt viktigt att 
man kan prata, men det gäller förstås 
alla relationer. Vi talade massor om hur 
vi ville ha det, hur vår familj skulle se 
ut och hur man uppfostrar barn. Det är 
spännande för jag tror inte att jag nå-
gonsin hade diskuterat barnuppfostran 
så mycket om jag var gift med någon 
från samma kultur. Är man det så räk-
nar man liksom med att man tänker 
lika fast det inte alls behöver vara så. 

Marianne Ly hittade kärleken under sin tid som mis-
sionär i Senegal. Även om Bocar Ly fick kämpa lite för 
hennes uppmärksamhet lever de nu ett gemensamt liv 
i Finland. Tillsammans har de tacklat kulturella skillna-
der, mött fördomar och fått och mist ett barn. 

TEXT OCH FOTO: MICHAELA ROSENBACK

PROFILEN: MARIANNE LY  
”När jag lämnade Finland sa jag att 
karlar får vara. Jag hade ju aldrig 
tänkt att jag skulle hitta min man i 
Senegal.”
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Vårens understöd utdelade
Film. Kyrkans Mediestiftel-
se har delat ut vårens un-
derstöd till bland annat re-
gissörerna Petri Kotwica 
och Klaus Härö samt pro-
ducent Ben Fernström. 

Det största produktions-
stödet på 50 000 euro till-
delades Kotwicas film Hen-
kesi edestä (För ditt liv).  
Filmen handlar om kantorn 
Kiia och hennes man Mar-
tin som jobbar som pastor. 

Paret väntar barn och i bi-
len på väg till förlossning-
en krockar Kiia med nå-
gonting i mörkret. På sjuk-
huset träffar Kiia en kvinna 
vars man blivit påkörd och 
förd till sjukhuset i koma. 
Kiia inser att det antagligen 
är hon som kört på mannen 
och att polisen nu letar ef-
ter henne.

Härös film Miekkaili-
ja (Fäktaren) fick det näst-

största understödet på 15 
000 euro. Filmen utspe-
lar sig under slutet av Sta-
lintiden och handlar om 
den estniska fäktaren En-
del Nelis som flyr från Le-

ningrad till Haapsalu. Där 
får han jobb som lärare och 
lär skolbarnen att fäktas. 
Då får han skolans kom-
munistbyråkrater mot sig 
och tvingas välja om han vill 
rädda sig själv eller kämpa 
för barnens drömmar. 

Ett produktionsstöd på 
10 000 euro delades också 
ut till Fernströms barnse-
rie Vinter Varg & de 10 tids-
åldrarna. 

I år fick Kyrkans Medie- 
stiftelse in ett rekord- 
stort antal ansökning-
ar, sammanlagt 85 styck-
en. Man valde att understö-
da 15 av dessa projekt med 
sammanlagt 125 800 euro. 

Stiftelsen vill främja pro-
duktionen av religions- 
och livsåskådningsprogram 
och delar ut understöd två 
gånger om året. 

 ¶ Michaela Rosenback

Marianne Ly upplever att största 
skillnaden mellan Senegal och Finland 
är hur man ser på människan. 

– Det blev nästan en större kultur-
chock att flytta tillbaka till Finland. När 
vi kom tillbaka tillfälligt år 1989 så gick 
allting ännu så bra i Finland. Jag kunde 
inte förstå när alla bara talade om sin 
nyaste bil och sin nyaste båt. Det kän-
des jobbigt, som om jag var från en an-
nan planet. I Senegal var vardagen och 
att vi hade mat på bordet det viktigas-
te. Man gjorde fest av allt man kun-
de göra fest av. Man var tillsammans 
och människan var det viktigaste, in-
te alla saker.

Hon talar också om att invånarna i 
byarna i Senegal hjälper till då någon 
behöver det, med allt från barnupp-
fostran till att lösa äktenskapskriser.

marianne ly ser 
sig själv som en 
otypisk finlända-
re eftersom hon 
tycker om att 
ha mycket folk 
omkring sig.

MARIANNE LY

FÖDD OCH UPPVUXEN I MUNKSHÖJ-
DEN I HELSINGFORS. JOBBADE 12 ÅR 
SOM MISSIONÄR I SENEGAL

MARIANNES RÅD TILL EN KVINNA 
SOM SKA GIFTA SIG MED EN PERSON 
FRÅN EN ANNAN KULTUR: ÅK TILL 
HANS HEMLAND OCH SE HUR HAN 
BEHANDLAR SIN MAMMA. SÅ KOM-
MER HAN ATT BEHANDLA DIG. HUR 
DU ÄR HÄR SOM UTLÄNNING ÄR EN 
ANNAN PERSON ÄN DEN DU ÄR I DIN 
EGEN MILJÖ

– En gång grälade vi öppet på vår gård 
i Senegal. Min man sa något åt mig och 
jag blev irriterad och skrek tillbaka. In-
om fem minuter hade vi alla grannar hos 
oss, både kvinnor och män. Alla män 
talade först med mig om hur bra man 
jag har och alla kvinnor talade med min 
man om hur bra hustru han har och se-
dan tvärtom, bara för att nå fred. Då var 
jag väldigt arg men i efterhand tycker jag 
att det var jättebra. I Finland kan man ta 
livet av varandra utan att någon ingriper. 

Att tappa bort sig i detaljer 
Mariannes och Bocars kärlek ledde ock-
så till tre barn, Ali, Sabrina och Sandra. 
Sabrina föddes med ett gravt handikapp 
och läkarna gav henne ett år att leva. 
De fick 17 år tillsammans. 

– Min gudstro har alltid varit stark 

men den blev ännu starkare med Sa-
brina. Hon var fantastisk som person, 
så positiv och glad. Sedan hennes död 
för snart två år sedan har jag tappat bort 
mig lite. Jag funderar en del på vad som 
är min viktigaste uppgift nu. Det tror 
jag är ett vanligt problem i vårt sam-
hälle. Vi har så många valmöjligheter 
att vi tappar bort oss i detaljer. För Sa-
brina var det viktigaste i livet klart och 
relationen med Gud en självklarhet.

Funderingar på att flytta tillbaka till 
Senegal när pensionen hägrar finns 
men än är ingenting bestämt.

– Jag kan tänka mig att flytta tillba-
ka men vi får se. Kanske det i det ske-
de redan finns barnbarn. Vintern i Fin-
land saknar jag inte när vi är där. Det 
enda jag kan längta efter är när björ-
karna slår ut i maj. Och orgelmusik.

Klaus Härös film Fäkta-
ren fick ett understöd på 
15 000 euro av Kyrkans 
mediestiftelse. FoTo: Johan 
sanDbeRG/aRkiV



4 AKTUELLT KYRKPRESSEN ONSDAG 18.6.2014 • NR 25-26
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

För tionde året i rad samman-
träffade religiösa ledare från 
hela Europa med ledarna för 
Europeiska kommissionen, 
Europeiska rådet och EU-
parlamentet i Bryssel.

På plats fanns 19 represen-
tanter på hög nivå för krist-
na, muslimer, judar, hindu-
er, sikher och mormoner, 
bland dem ärkebiskop Kari 
Mäkinen. Även kyrkostyrel-
sens EU-jurist Lena Kumlin 
deltog i mötet. 

Under mötet den 10 juni 
utbyttes åsikter och tankar 
om bland annat EU:s och Eu-
ropas framtid, den ekono-
miska krisens samhälleli-
ga verkningar och Europas 
roll i världen och i angräns-
ande länder. Fokus i diskus-
sionerna låg på religionens 
betydelse och roll i de här 
frågorna. 

Mötet inleddes med en  
tyst minut till minne av de 
offer som dog i attacken mot 
det judiska museét i Bryssel 
den 24 maj. Tillsammans av-
gav EU-ledarna och de reli-
giösa ledarna en deklaration 
där de vädjade för Meriam 
Yahya Ibrahim, en sudane-
sisk kristen som dömts till 
döden för ”avfall från tron” 
och för äktenskapsbrott.

Värd för mötet var Euro-
peiska kommissionens ord-
förande José Manuel Barro-
so. I mötet deltog även Eu-
ropeiska rådets ordförande 
Herman Van Rompuy och 
Europaparlamentets vice 
talman László Surján samt 
kommissionär Connie He-
gegaard.

I sitt tal betonade Barro-
so religionsfriheten som en 
universell mänsklig rättig-
het som behöver försvaras i 
alla sammanhang och även 
i enskilda fall.

– Religionsfrihet innebär 
rätten till en religion och tro 
men också rätten att byta re-
ligion och att övergå till vil-
ken religion som helst, sa-
de Barroso.

Kyrkor och religiösa sam-
fund har en viktig uppgift i 
att säkra och stöda indivi-
dens värdighet och respek-
ten för människan.

– Religiösa samfund kan 
hjälpa till med att visa soli-
daritet och genom att und-
vika att olikhet leder till hat, 
mord och konflikt.

Kampen mot extremism
Religiösa samfund inspire-
rar också till politisk akti-
vitet som i sin tur kan leda 
till förbättringar i europeis-
ka invånares liv.

– Jag är övertygad om att 
ett aktivt deltagande från 
de religiösa samfunden kan 
bidra positivt till Europas 
framtid. Det var därför jag 
tog initiativ till de här årli-
ga träffarna för tio år sedan, 
redan innan Lissabonfördra-
get ålade EU att föra en re-
gelbunden dialog med kyr-
kor och religiösa samfund, 
sade Barroso.

Kampen mot extremism, 
religiös fundamentalism och 
rasism är också viktig.

– Europa är ett fredspro-
jekt. Jag tycker att speci-
ellt bönemötet med påven 

Franciskus, president Pe-
res och president Abbas var 
en mycket stark symbolisk 

handling. Den visade att det 
behövs ledarskap och mod 
och att ett religiöst budskap 
kan bidra till fred.

Kyrkor ska synas
I sitt anförande betonade är-
kebiskop Kari Mäkinen be-
hovet av en gemensam eu-
ropeisk inkluderande be-
rättelse.

– Men det finns inget be-
hov av nya europeiska be-

rättelser. Den grundläggan-
de berättelsen i Europa se-
dan krigen är våra gemen-
samma fredsträvanden. Det 
är forfarande relevant, sade 
Mäkinen.

Ur en kristen synvinkel är 
fred något mer än frånvaro 
av krig och våld.

– Fred kräver att det finns 
rättvisa, jämlikhet och bå-
de socialt och andligt väl-
stånd. Det avgörande är hur 

inkluderande den europeis-
ka berättelsen är. Den mås-
te omfatta de socialt utstötta, 
unga som söker arbete, asyl-
sökande och de som arbetar 
på den svarta marknaden och 
de som lever i Europa men 
inte har ett medborgarskap.

Mäkinen betonade att de 
religiösa samfunden behö-
ver synas i det offentliga 
rummet för att kunna bidra 
till det europeiska projektet.

Mobbning inom kyrkan
Under Pride-veckan i Helsingfors ordnar Gemen-
skapsrörelsen ett seminarium som tar upp temat ar-
betsplatsmobbning riktad mot sexuella minoriteter 
och könsminoriteter i församlingar.

Frågor som ”Vad sker i en människa då hon blir 
mobbad” och ”Hur sker mobbning i kyrkan?” behand-
las. Medverkande är bland andra par- och sexualtera-
upeuten Marjo Ehn, pastor Laura Mäntylä och juristen 
Anna-Maria Numminen. Seminariet hålls 26.6 klockan 
15-18 i Kallion seurakuntas församlingshem.

PRIDE SEMINARIUM

Ledare 
vädjar
till Sudan

ärKebisKOp Kari Mäkinen och ordförande José Manuel Barroso diskuterade EU:s framtid och speciellt kyrkornas och de 
religiösa samfundens roll och medverkan i det gemensamma EU-projektet. FoTo: euRopean coMMission

EU–MÖTE. Religiösa ledare från Europa 
träffade ledarna för EU-institutionerna.
Resultatet blev bland annat en gemen-
sam vädjan för en kristen kvinna i Sudan 
som dömts till döden för sin tro och för 
äktenskapsbrott. 

TEXT: TOMAS VON MARTENS

”Religiösa samfund 
kan hjälpa till med att 
visa solidaritet och 
genom att undvika att 
olikhet leder till hat, 
mord och konflikt.”
José Manuel Barroso

 Studieresa till Israel hösten 2014 

Pris: 1560 euro 
Anmälan på www.kredu.fi eller  

på tfn (06) 7889400 senast 31.8.2014.  

Introkurs med Anders Sjöberg 12-13.9 + 
resa till Israel 7-14.10. Se www.kredu.fi  

Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby 

    

Inträde: 15 €
 Välkommen ! 

Allsång i sommarnattenAllsång i sommarnattenAllsång i sommarnatten

Kan det bli bättre 

24/6 Norrnäs Paviljong kl.18.30 

27/6 Ytteresse Paviljong kl.18.30 
26/6 Tullmagasinet Nykarleby kl.18.30 
25/6 Café Arken, Replot hamn kl.18.30 
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Sjungande 
nunna vann 
Den 25-åriga nunnan sys-
ter Cristina kammade 
hem segern i den italien-
ska versionen av sångtäv-
lingen The Voice. 

Iklädd traditionella nun-
nekläder och med ett kru-
cifix runt halsen charmade 

hon alla fyra domare re-
dan under sitt första fram-
trädande. Hennes ver-
sion av Alicia Keys ballad 
No one har över 50 mil-
joner visningar på Youtu-
be. Cristina tackade, enligt 
BBC, Gud för segern och 
anser att låten uttrycker 
”Guds skönhet”.

Vinsten innebär ett 

skivkontrakt med Univer-
sal Studios men själv vill 
syster Cristina återgå till 
det som är viktigt för hen-
ne: bön, tidig uppstigning 
och arbete i en skola. Hon 
vill genom sitt deltagan-
de att den katolska kyrkan 
ska komma närmare den 
vanliga människan. 

SÅNGTÄVLING ITALIEN

Restaureringen 
är äntligen klar
KRISTINESTAD. Kyr-
kan Ulrika Eleonora har 
renoverats i repriser under 
åren. Efter tolv år är arbe-
tet nu äntligen helt klart.

TEXT OCH FOTO:  
YVONNE DJUPSÖBACKA

Nu när naturen grönskar 
framträder Ulrika Eleonora 
med sitt lutande torn i en för-
skönad omgivning. Det ny- 
tjärade taket lyser svart i 
sommarsolen. Restaurering-
en av den gamla kyrkan, som 
byggdes år 1700, är färdig ef-
ter att ha pågått i repriser un-
der tolv år. Parken på norra 
sidan planerades för nästan 
70 år sedan. 

– Jag tror inte att alla Kris-
tinestadsbor har tänkt på vil-
ken nationell pärla vi har, sä-
ger Anders Österback som 
har haft kyrkans restaurering 
som sin hjärtesak från början.

Kyrkan är nämligen i 
gudstjänstbruk mycket säl-
lan. Den används bara un-
der några sommarsöndagar. 

Den nya parken som finns 
anlagd i sluttningen på nor-
ra sidan drar motståndslöst 
blickarna till kyrkan. Kul-
turmecenaten Frans Hen-
rikson gjorde en ritning och 
donerade grundplåten till  en 
park vid kyrkan 1947. Först 
långt över 50 år efter hans 
död förverkligades den och 
invigdes på hans födelsedag 
den andra november ifjol.

– Den gamla originalpla-
nen låg som grund och vis-
sa drag från den finns med, 
till exempel det runda torget, 
även om det placerades mera 
centralt, säger arkitekten Se-
bastian Savolainen.

– Torget blev inte heller 
helt runt utan fick formen 
av en fisk.

Formen på torget föll sig 
naturlig eftersom gångarna 
blev diagonala i stället för ra-
ka i den gamla planen en-
ligt den tidens stil. De dia-
gonala gångarna är anpassa-
de till hur människor rör sig 
i parken, både de som kom-
mer från gymnasiet och för-
bi tullstugan intill. De dia-
gonala linjerna gör sig väl i 
helheten där parken finns i 
en sluttning med det lutan-

de kyrktornet i bakgrunden. 
Gångarna framträder väl ge-
nom att de är belagda med 
kross av röd granit.

– Mitt på torget finns ett 
monument i röd granit med 
en relief av Frans Henrik-
son i profil. Monumenten har 
huggits av Martin Wikström. 
Formen påminner om kyrk-
fönstren i bakgrunden.

– Resultatet är suveränt. 
Vi hade superbra yrkesfolk 
och de har gjort ett fantas-
tiskt jobb, säger Yngve Stor-

sved som tillsammans med 
Hans Nybond tog initiativ till 
parkbygget.

Aldrig riktigt klar
Wikström var med redan 
då restaureringen inleddes 
med klockstapeln 2002. Då 
som anställd av Nykarleby 
spåntak. 

– Stockkonstruktionen 
var rutten och måste re-
noveras grundligt ända till 
takstolarna. Det var ett in-
tressant men tidskrävan-
de arbete, säger Wikström 
och skrattar då han minns 
att stadsbor skojade om att 
restaureringen riskerade att 
tas med i revyn om den inte 
blev klar före nyår.

– Det var nära men kyrk-
stapeln blev klar dagen fö-
re julafton.

Under den fortsatta re-
noveringen, som genom-
gått skeden, har säkert flera 
undrat om den någonsin blir 
klar. Och riktigt klar blir väl 
en gammal byggnad aldrig.  

– Jag såg i ett protokoll att 
något borde åtgärdas vart ti-
onde år, säger förvaltnings-
direktör Sirkka Högnäs med 
en liten suck. 

Högnäs kan inte på rak 
arm säga vilka summor 
som lagts på kyrkan under 
årens lopp men det mes-
ta har kommit som bidrag 
från Museiverket, Kyrko-
styrelsen och Svenska kul-
turfonden. År 2008 tog sam-
fälligheten ett lån på 58 000 
euro för att få taket på södra 
sidan restaurerat. Men det är 
betalt och nu finns inga lån 
på kyrkan.

Vi har superbra 
yrkesfolk och de 
har gjort ett fan-
tastiskt jobb. 
Yngve Storsved

Stöd Folkhälsans verksamhet genom att använda 
våra hyllnings- och kondoleansadresser. Folkhäl-
sanföreningarna säljer adresserna lokalt via butiker, 
banker och begravningsbyråer.

Du kan också beställa adresserna via Folkhälsans 
Förbund, tfn (09) 315 5613 eller 
adresser@folkhalsan.� . Priset är 13 euro.

adresser
Hyllnings- och
kondoleans-

Stora Byvägen 27, Sibbo, tel. 09  239 2882 
 

Blomster- och Begravningstjänst 

P. Borg & Co

Hedra minnet
Begravningstjänster

med tiotals år
av erfarenhet.

Blomsterarrangemang, 
unika kistor,

urnor.

H

B

Nu även i BORGÅ.
Vi rekommenderar 

tidsbeställning.

Fredsgatan 25, Borgå, tel. 010 322 0080resTaureringen av Ulrika Eleonora har varit Anders Österbackas hjärtesak. Parken som 
finns på stadens mark har kostat ca 100 000 euro. 

”Idrotten har gått 
från en folkrörelse 
till en pengastinn 
och maktgalen 
nöjesindustri.”

Jonas Bladh i  
Nya Ålands ledare

MAKT IDROTT
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Ny kraft föds i stillheten

leiF-göTe 
björKlund visar 
hur man använ-
der en bönepall. 
I kapellet samlas 
retreatdeltagarna 
till ledda medita-
tioner. 

SNOAN. I höst har det gått 
fyrtio år sedan Marga Ahlqvist 
donerade det lantbruk som 
blev retreatgården Snoan.  
– Ur tystnaden finns kraft att 
ösa, säger nya retreatvärden 
Leif-Göte Björklund.

TEXT OCH FOTO:  
CHRISTA MICKELSSON

Bara en kilometer från riksväg 25 mel-
lan Ekenäs till Hangö ligger den, retre-
atgården Snoan. Stillheten som möter 
en ensam besökare som kliver ur bilen 
är lika tät som midsommargrönskan. 

– Marga Ahlqvist donerade den här 
platsen uttryckligen för att den skulle 
bli en retreatgård, berättar retreatvär-
den Leif-Göte Björklund.

Ahlqvist, vars avlägsna släktingar äg-
de platsen, hade på 60-talet besökt St 
Davidsgården i Rättvik, Sverige. Be-
söket gjorde ett mycket starkt intryck 
på henne och hon hämtade impulser-
na till Finland. 

– Sedan dess har flera liknande re-
treatgårdar etablerats i Finland, men 
Snoan är äldst.

Björklund, doktor i kyrkohistoria, 
vikarierar som retreatvärd fram till 
december. Han tog sabbatstermin från 
sin pastorstjänst i Åbo metodistförsam-
ling under 2013 och har efter det varit 
tjänstledig från pastorsjobbet.

– För fem år sedan hade jag inte ens 
reflekterat över att eventuellt börja job-
ba på Snoan. Att jag nu är här har med 
livserfarenheter att göra. 

Han berättar att han en vacker dag, 
för ett antal år sedan, befann sig i en 
situation då han upplevde att han för-
brukat sina resurser.

– Församlingsarbetet hade slukat mig 
med hull och hår. Jag var helt enkelt 
överansträngd. För mig var det början 
på en ny orientering, och på den vä-
gen är jag ännu.

Han hade varit på några retreater och 
funnit tycke för retreaten som form.

– Min erfarenhet av att bränna lju-
set från båda ändorna fått mig att inse 
vikten av att söka stillheten och tyst-
naden. Det är där man har möjlighet 
till återhämtning. 

Leif-Göte Björklund upplever att 
Snoan som plats känns utvald.

– Jag tycker själv att den här platsen 
är alldeles fantastisk. Det är nog ing-
en slump att den blev just en retreat-
gård. Här kommer man in i ett sam-
manhang som funnits länge och man 
har gjort allt för att ge platsen en käns-
la av tidlöshet.

Firar i höst
Söndagen den 14 september blir det 
jubileumsfirande på Snoan. De fyrtio 
åren firas med öppet hus, festtal och 
jubileumsskrift. 

– Två fyradagsretreater följer på ju-
biléet. De leds av en mycket intressant 
person, biskop Tomas från den koptis-
ka kyrkan i Egypten. Han kommer att 
tala på engelska och tolkas till svenska.

Verksamheten på Snoan har en utta-
lad ekumenisk riktning, även om går-
den lyder under Lärkkulla som är stifts-
gård i Borgå stift. 

– Här har under alla tider funnits in-
fluenser från till exempel katolskt håll. 
Ortodoxa och frikyrkliga besöker också 
regelbundet Snoan. Att jag är metodist 
kom inte ens upp då jag sökte det här 
vikariatet. Metodistkyrkan och luth-

erska kyrkan har ju också ett officiellt 
samarbetsavtal.

De femtontalet retreaterna som ord-
nas varje år är öppna för vem som helst, 
det är bara några av dem som kräver 
lite förhandskunskap. 

– Utöver våra retreater kommer ock-
så församlingar hit och ordnar sina eg-
na retreater. 

Trots det står gården tom under rätt 
stora tider av året. Ledningsgruppen 
tar nu steg i riktningen att öppna upp 
för annan typ av verksamhet på Snoan.

– Vi vill också gärna öppna Snoan för 
till exempel kurs- eller rekreations-
dagar eller utfärder av olika slag. Det 
är något vi försöker satsa lite mera på 
just nu. Redan nu har det ordnats till 

exempel avslutande Alphakurser här 
under veckoslut. 

Många återvänder
Björklund framhåller ändå att de tys-
ta retreaterna alltid går i första hand.

– Många vittnar om andliga erfa-
renheter och upplevelser som kom-
mit ur tysta dagar på Snoan, även om 
det är få som gör det särskilt högljutt.

Många av de som varit med på retre-
ater söker sig gång på gång till lugnet.

– När man en gång satt sin fot på 
Snoan är det lätt att återvända. Men 
det finns förstås inte någon automa-
tik och alla trivs inte. För en del kan 
tystnaden bli en belastning.

Det är bara under första kvällens in-

troduktion och då retreaten avslutas 
som deltagarna samtalar. Utöver det 
kan man enskilt föra själavårdande 
samtal med retreatledaren.

– Men har man något akut behov är 
det förstås bara att rycka mig i rock-
ärmen. Annars håller vi nog fast vid 
tystnaden, det är ju därför folk kom-
mer hit.

Mobiltelefoner, telefoner och dato-
rer ska inte användas under retreaten. 

– Vi brukar säga att om man absolut 
behöver ringa ett samtal så kan man gå 
ut i skogen och göra det. Här på om-
rådet ska vi inte ha mobiltelefoner i 
funktion. Men talar man ändå i tele-
fon bryter man sin egen avkoppling 
och får ta ansvar för det själv. 

Leif-Göte Björklund säger att idén 
inte är att man som kristen ska iso-
lera sig.

– Vi ska ju leva i världen, men på 
retreaten gäller avskildhet. Det finns 
många bibliska exempel på hur Jesus 
drog sig bort från människoskarorna. 
Det uttryck som ofta används i Bibeln 
är att Jesus och lärljungarna ”drog sig 
tillbaka till en öde trakt”. Vi tror ibland 
att vi är övermänniskor med obegrän-
sat med kapacitet och resurser. Men 
till och med Jesus hade behov av vila 
och avkoppling.

Leif-Göte Björklunds vikariat på 
Snoan sträcker sig fram till decem-
ber och efter det är framtiden öppen.

– Jag skulle gärna utbilda mig till re-
treatledare. 

Han påpekar att det är en stor skill-
nad på att jobba som retreatvärd och 
vara deltagare.

– Då man har ansvar för det prak-
tiska på en retreat pendlar man mel-
lan två världar. Dels ska man se till 
att allt fungerar, dels ska man finnas 
i retreatens atmosfär och inte signale-
ra stress till deltagarna även om man 
måste hantera något som kan fram-
kalla stress hos en själv.

Någon egentlig undervisning före-
kommer egentligen inte under en re-
treat. Björklund använder i stället or-
det ”vägledningstillfälle” för att be-
skriva de samlingar då retreatleda-
ren talar utgående från ett tema. Men 
största delen av dagsprogrammet kret-
sar kring tideböner (regelbundet åter-
kommande korta bönegudstjänster) 
och meditationer. 

– Retreatledaren leder en in i medi-
tation kring en bibeltext. Man lever sig 
in i bibeltexten, låter den tala till ens 
fantasi, tanke- och själsliv.

SNOAN 40 ÅR

• Söndagen den 14 september ordnas 
öppet hus och jubileumsfest på Sno-
an. I samband med jubiléet ordnas två 
retreater som följer direkt på festen. 
Biskop Tomas från den koptiska kyr-
kan i Egypten leder retreaterna.

”När man en gång satt sin 
fot på Snoan är det lätt 
att komma tillbaka.”
Leif-Göte Björklund
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ha i 2 dl vatten och 1 tsk 
färsk jäst men jag brukar 
först blanda ut jästen i vatt-
net innan jag häller i bland-
ningen i bunken för att jäs-
ten ska lösas upp ordentligt. 
Rör om blandningen med en 
slev till en jämn smet. 

• Degen ska sedan vila i 
bunken i 45 minuter. 

• Efter att degen vilat i 45 
minuter ska du vika de-
gen. Detta gör du genom 
att först fukta handen för 
att sedan ta ett grepp un-
der ena sidan av degen, 
lyft upp och vik in mot mit-
ten av degen. Detta gör du 
4-5 gånger tills du har ta-
git dig runt degen. Nu ska 
du låta degen vila i 45 mi-
nuter. Efter att du har gjort 
denna vikningsprocedur tre 
gånger låter du degen vila i 
1 timme. 

• Lägg en bakhandduk på 
bakbordet och mjöla den 
med råg- och vetemjöl. 
Vänd ut degen på hand-
duken. Dra ut degen till en 
rektangel och vik in lång-
sidorna och vänd degen så 
att skarven hamnar nedåt. 

Vik sedan in degen i hand-
duken och låt den vila i en 
timme. Sätt samtidigt på 
ugnen på 275 grader. 

• Efter viltiden vänder du 
över degen till ett bakplåts-
papper för att sedan skicka 
in degen i ugnen. Har du 
en baksten att lägga brö-
det på i ugnen är det bara 
att gratulera! Det är en väl 
värd investering att köpa 
hos närmsta stenhuggare 
eller specialbakbutik. Med 
den blir brödet extra ljuvligt 
krispigt. Bakstenen gör att 
du får en jämn temperatur 
inne i ugnen och tempera-
turen åker inte upp och ner 
då ugnen slår på och av för 
att reglera temperaturen.  

• Glöm inte att dra ner gra-
dantalet till 250 grader och 
hälla några dl vatten i den 
oömma bakplåte som du 
så klart alltid har längst ner 
i ugnen när du bakar bröd! 
Efter 15 minuter sänker du 
till 200 grader och låter 
brödet stå inne i totalt 30 
minuter innan du tar ut det 
och låter det svalna helt på 
ett galler. Vinnarbrödet är 
färdigt!

VÅGA FRÅGA

Mera tid tillsammans
I dag känner sig många unga pres-
sade eftersom kraven på att se 
snygg ut och klara sig bra i livet är 
stora. Jag vill inte ställa för stora 
krav som förälder men samtidigt 
tycker jag att jag måste ställa 
någon sorts krav: att barnen läser 
ordentligt till prov och ser till att 
åtminstone tänderna borstas på 
morgonen. Hur jag ställa ”lämpliga” 
krav, utan att stressa och pressa 
och utan att se på allt mellan fing-
rarna? 

FöräldrasKapeT är en balansgång. Det 
blir inte lättare av att kraven och vär-

deringarna kommer från flera olika håll. Både föräldrar och 
barn kan känna sig rådvilla och pressade. Vad är det som gäl-
ler? Hur ska jag klara av att leva upp till det här? Som pappa 
till tre döttrar som i dag är vuxna har jag själv gått genom 
den här mangeln. Jag kan bara berätta hur jag försökt få ord-
ning på mitt tänkande och mitt sätt att vara förälder. För för-
äldraskap är inte bara en process där jag försöker lära bar-
nen någonting. Minst lika mycket försöker jag lära mig att 
vara förälder. Det är det som gör det så utmanande och ro-
ligt att vara förälder.

deT FörsTa som slår mig när jag läser din fråga är att kraven 
kommer både inifrån familjen och från samhället utanför. 
Som förälder hamnar vi att fungera som moderatorer, ibland 
måste vi hjälpa barnen att stänga av trycket utifrån, ibland 
måste vi stänga av trycket inifrån familjen. Värderingarna 
i vårt samhälle handlar ofta om det som vi kallar utsidan, 
att se bra ut, att ha gott om pengar, det som vi brukar kalla 
hårda värden. Insidan, vem vi är, vårt behov av samhörig-
het, omtanke, tröst glöms bort. Allt det här handlar om att 
skapa en ”lämplig” miljö för barnet. Familjen, kan vara en 
plats där det finns utrymme att leva och växa som män-
niska. Jag vill gärna se familjen som en plats där vi odlar 
en motkultur till den rådande individualismen. I slutän-
dan påverkar detta också vårt samhälle i en positiv riktning. 

För aTT göra det här behöver vi föräldrar se på barnen med 
båda ögonen. Det ena ögat är fostrarens öga, som lotsar bar-
net så att det efter sin förmåga lär sig att ta hand om sig självt. 
Det andra ögat är förälderns öga. Ögat som ser vem barnet 
är, som läser av barnets behov, lyssnar på det, frågar efter 
vad det känner och vill, som bekräftar barnet. 

deT sOm påverkar barnen mest är vårt eget sätt att bete oss. 
Därför är det också så viktigt att vi i vardagen är tillsam-
mans. Vi tänker kanske att det bästa vi kan ge våra barn är 
hobbyer och aktiviteter, men det allra värdefullaste är att 
vara tillsammans med barnen. I olika undersökningar säger 
barnen att de önskar sig mera tid tillsammans. Det är när vi, 
föräldrar och barn, gör saker tillsammans som barnen lär sig 
leva familjeliv och kan bli självständiga och trygga varelser.

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

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

PÅ TVÄREN MICHAELA ROSENBACK

Den genuina vänligheten
Vi strövar över en bro i Is-
tanbul. Solens strålar får 
mina axlar att skifta i rött 

och framför 
oss breder ett 
oändligt folk-
myller ut sig. 
Trafiken ång-
ar på och det 
luktar fisk. 

En man med slitna byxor 
går förbi oss. Jag fäster inte 
någon större uppmärksam-
het vid honom men när han 
tappar den borste som han 
burit på stannar mitt säll-
skap. En av oss lyfter upp 
borsten, springer ikapp ho-
nom och ger tillbaka den. 

På knagglig engelska ut-

trycker han sitt ödmjukas-
te tack och det visar sig att 
han är skoputsare. Han er-
bjuder sig omedelbart att 
putsa skorna på den som 
lyfte upp borsten. Vi små-
ler åt situationen, han ut-
för sitt jobb och visar sedan 
bestämt att han inte vill ha 
något för det. Jag fäller en 

kommentar om att visst är 
det roligt med den genuina 
tacksamheten. Att en så li-
ten sak som att lyfta upp en 
borste kan göra en männis-
ka så glad att han erbjuder 
sig att göra sitt jobb gratis. 

När vi kommer tillbaka till 
hostellet berättar en annan 
ur resesällskapet att hon, 

på samma bro, plockat upp 
borsten som en skoputsare 
”tappat”. Hennes skor fick 
också en uppfräschning och 
för det betalade hon 5 li-
ra. Hon hade dessutom sett 
samma händelse upprepa 
sig flera gånger. 

Förvåningen hos mig är 
stor. ”Vår” putsare ville ju 

bara vara snäll. Han ville inte 
ha några pengar. Eller? För 
en stund är jag osäker men 
sedan bestämmer jag mig. 
Jag väljer att tro på det goda 
i människan. Och på att han 
verkligen tappade sin borste. 
Naivt eller ej, tror man inte 
på genuin vänlighet blir livet 
väldigt cyniskt och trist. 

Så enkelt men 
så otroligt gott!
VÅRT DAGLIGA 
BRÖD. Levain är en 
fransk typ av surdeg 
som varje bageri med 
självaktning bör ha.

TEXT OCH FOTO:  
MARTIN NORD

Dags att avslöja vad som gjor-
de att ett litet surdegsbage-
ri från Österbotten tog hem 
vinsten som Finlands bästa 
bageri. Varje surdegsbageri 
med självaktning måste ha 
ett levain på sin repertoar. 
Nu har ju bageriet i Kvevlax 
inte bara blivit rikskändis på 
grund av sitt gudomliga Le-
vainbröd men jag är överty-
gad om att det var en bidra-
gande orsak.

Mitt första levain köptes 
från ett bageri på Valhalla-
vägen i Stockholm för cirka 
åtta år sedan. Från den dagen 
har jag varit helt förundrad 
över hur ett så enkelt bröd 
kan vara så fantastiskt gott! 
Nu visar det sig att både jag 
och bageriet i Kvevlax har 
hämtat inspiration till våra 
levain från bageriet på Val-
hallavägen.

• På kvällen startar jag pro-
cessen genom att bland 
ihop följande: 

• 2 msk surdegsgrund (se 
hur du startar en surdegs-
grund i mitt förra recept, 
finns på kyrkpressen.fi)
• 2 dl specialvetemjöl
• 1 dl vatten

• Detta rör du ihop lätt i en 
rymlig bunke, för vi ska fyl-
la på med resten av ingre-
dienserna i morgon. Täck 
bunken med lock och låt 
stå i åtta timmar. 

• På morgonen tar du fram 
bunken och blandar i 5 dl 
specialvetemjöl och 1 tsk 
havssalt. Dessutom ska vi 

MARTINS LEVAIN

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. 

brödeT blir 
extra krispigt 
om du har  
en baksten  
i ugnen. 
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”Vi ska vara 
tacksamma mot 
Gud för det han 
gör i Pakistan. 
Men arbetet 
försvåras av si-
tuationen i lan-
det.”

Två sidor av Pakistan
TEXT: JOHAN SANDBERG

Inte ens i Finland känner sig pastor Az-
har Kaleem helt trygg. 

– Om någon planerat att döda mig 
följer han efter mig vart jag än reser. Vi 
är bara skyddade under Guds vingar.

Kaleem nämner en pakistansk läkare 
som blev mördad i sitt hem i England. 
Gärningsmannen var en muslim som 
kom från Sydafrika för mordet.

Azhar Kaleems laptop är full av bilder 
på brända föremål och förstörda bygg-
nader. Det är viktigt för honom att do-
kumentera det som skett.

Ett av de förstörda husen på bilder-
na är hans eget. Det förstördes av mus-
limska extremister 2006. Det är ännu 
inte återuppbyggt.

– Korrumperade domare har gett 
vår fastighet till muslimer. De kräver 
oss på motsvarande 11 000 euro för att 
ge oss fastigheten tillbaka, säger Ka-
leem. Även om vi för målet till en hö-
gre rättsinstans behöver vi pengar till 
advokaterna.

Några pengar har han inte. Han har 
försökt låna men fått avslag.

– Det är landroffare som är i farten. 
De roffar också åt sig land av andra 
muslimer, säger Kaleem.

Men som kristen kan han inte räk-
na med att få en rättvis behandling i 
domstol. 

Av de 400 familjer som bor i Kaleems 
by är alla kristna utom två. Det finns 
tre kyrkor i byn. Trots det kom lastbi-
lar fyllda med byggmaterial till byn den 
5 oktober 2011. Det var byggmaterial 
för en  moské. De som bodde på tom-
ten kördes bort. Byborna samlades och 
situationen urartade i att muslimska 
extremister öppande eld mot bybor-
na. Två timmar senare var en man död 
och 35 var skottskadade.

Lidandet forsätter efter attacken
Vanligtvis är lidandet inte slut i och 
med att attacken är över.

– Medan det brinner kommer alla för 
att släcka elden. Men efter det kommer 
ingen. Det är en del av lidandet.

Så även denna gång. Det visade sig 
omöjligt att få hjälp för de skadade. 

– Inga sjukhus ville operera haglet ur 
de skadades kroppar, de gav bara för-
sta hjälpen. En månad efter attacken 
begärde jag hjälp av mina kontakter i 
Finland och Brasilien. 

Vasa svenska församling och Mar-
tyrkyrkans Vänner  hörde till dem som 
bidrog med pengar för operationerna.

PAKISTAN. Förföljelse och förtryck men också 
framgång. De kristnas vardag i Pakistan har 
många sidor.

Då hade fyrtio dagar gått sedan de 
fått sina skador.

–  Det är svårt att förstå hur långt ha-
gel vandrar i kroppen under den tiden.

Själv befann sig Azhar Kaleem i La-
hore när attacken skedde. 

– Jag fick höra om attacken en timme 
efter att den börjat. Det tar fyra timmar 
att köra till byn från Lahore. 

Då den omkomne skulle begravas 
uppstod en ny farosituation. Extremis-
terna hotade att öppna eld mot begrav-
ningsföljet.

– Då bad vi polisen från en annan ort 
komma för att övervaka begravningen.

Efter attacken på byn rapporterade 
pakistanska medier om en markkon-
flikt. Kaleem har inte mycket till övers 
för lokala medier.

– Medier i Pakistan berättar inte san-
ningen, säger han. När muslimer at-
tackerade och brände ner kristna hem 
i Gozra 2009 berättade den nationel-
la televisionen att två grupper slåss i 
Gozra. Medierna berättar aldrig vad 
som egentligen händer. Det får vi re-
da på först senare av dem som var med. 

De kristna i Pakistan får också lida 
då islam angrips i väst.

– När en pastor brände Koranen i 
USA fick vi lida för det. Vi bränner in-
te Koranen. Vi tar inte till våld. Vi vill 
ha fred runtom oss för att kunna pre-
dika evangeliet. Vi kränker inte andra 
religioner. Vi vill vinna folket genom 
att bemöta dem med kärlek. Redan då 
man hotar är det som att ta till våld.

Kaleem ser här en möjlighet för om-
världen att hjälpa de kristna i Pakistan.

– När vi förföljs behöver vi medier 
som rapporterar sanningen. Även om 
rapporteringen kan leda till att våldet 
eskalerar måste sanningen få komma 
fram.

Beträffande förföljelsen tror Kale-
em att det inte går att göra så mycket.

– Förföljelsen är en del av livet som 
kristen. Jag tror att förföljelsen också 
kommer att drabba de kristna i väst då 
man inte längre öppet kan predika om 
Jesus. Det förekommer redan. De som 
ansluter sig till den interreligiösa har-
monin kommer att förfölja dem som 
står utanför. Bara de som vill följa Je-
sus kommer att stå utanför. Bibeln sä-
ger att det inte kan finnas någon rela-
tion mellan mörker och ljus.

Han har sett många kristna som läm-
nat Pakistan på grund av förföljelserna.

– Också jag har blivit hotad. Men jag 
är kallad att vara i Pakistan. Jag tän-
ker inte lämna landet. Min kallelse är 
att predika för så många som möjligt. 
Jag vill också förbereda nästa genera-
tions kristna som ska ta över arbetet 
efter mig. De som flyr landet och läm-
nar sitt folk kan inte hjälpa.

Även en av hans medarbetare i kyr-
kan har sökt asyl i Kanada .

– Vem ska han leda från Kanada? Han 
borde ha stannat i Pakistan.

Kaleem ser det som otänkbart att han 
skulle ha sökt asyl i Finland medan han 
var här. 

– Men jag önskar att man i Finland vill 
be för mig. Det skyddet räcker för mig.
Shahbaz Bhatti, kristen minister för mi-
noritetsfrågor i Pakistan, förutsåg att han 
skulle bli mördad vilket han också blev 
2011. Vad tror du?

– Jag vill inte bli martyr. Jag tror hel-
ler inte att jag kommer att bli det. Jesus 
har en plan för mig och jag upplever att 
martyrskap inte ingår i planen. Jag be-
kymrar mig inte för hur mitt liv ska sluta.

Han har hört kyrkfolk profetera om 
att han snart kommer att dö.

– Men jag tror inte att det budska-
pet är från Jesus. Han sade aldrig nå-
got nedslående. Varför ser man inte den 
Helige andes beskydd?

Kan inte predika från gömstället
Azhar Kaleem tror heller inte det är rätt 
att kristna gömmer sig.

– Många många muslimer kommer 
till tro på Jesus i Pakistan. Enligt islam 
kan de dödas. Därför gömmer sig en del 
av dem. Men det finns också de som in-
te gör det. De säger att de låter det ske 
ifall någon vill döda dem. Vi behöver 
ha evangelisation som en livsstil och 
det kan man inte ha från ett gömställe.

Själv blev han kristen 1997.
– Det var då jag förstod vilken be-

tydelse Kristus har för mig. Men jag 
känner till åtminstone två generatio-
ner kristna i familjen före mig. Före det 
var familjen sikher.

Men konvertering sker också i motsatt 
riktning. Kristna konverterar till islam.

– Det sker oftast av ekonomiska or-
saker och inte på grund av förföljel-
serna, säger Kaleem. Det är människ-
or som saknar tro.

Kristna familjer i byar utan kyrka 
och med en muslimsk befolkning är 
i farozonen.

– Barnen växer upp tillsammans med 
muslimska barn och påverkas av om-
givningen. De lär sig att hälsa som mus-
limer och att äta som muslimer. Om vi 
inte satsar på de här familjerna är ris-
ken stor att de förr eller senare konver-
terar. De vet ju redan allt om islam ef-
tersom de vuxit upp bland muslimer.

Dem försöker man nå genom frivil-
liga söndagsskollärare. De cyklar ut till 
byarna och samlar de kristna barnen 
för att undervisa dem. Avsikten är att 
barnen ska berätta om vad de lärt sig 
för sina föräldrar. 

– Vi ska vara tacksamma mot Gud 
för det han gör i Pakistan. Men arbetet 
försvåras av situationen i landet. Ingen 
lyssnar på oss kristna. 

En hel by kom till tro
I fjol ledde kyrkans evangelist en reli-
giös ledare i byn Mirpur Khas i norra 
Pakistan till Jesus. Efter det följde he-
la byn med 400 familjer efter. Nu har 
man byggt en skola i byn och planerar 
att bygga en förskola.

– Sedan de blivit kristna kommer de 
att diskrimineras i de offentliga skolorna. 
Arbetet bland stammen är stort. Det är en 
fattig stam som behöver undervisning. 

Byborna lever i enkla förhållanden 
nära sina djur. De har ett språk som 
evangelisten behärskar. Det finns drag 
i deras kultur och livsstil som inte ens 
Kaleem förstår till fullo.

– Den religiösa ledaren gav sin son 
som gåva till evangelisten som ett tack 
för att han lett honom till Kristus, sä-
ger Kaleem. Det är inte vanligt att man 
gör så. Jag förstår inte varför, men jag 
förstår att är en stor gåva.

I byggnaden som tidigare var tem-
pel för lokala gudar tillber man nu Je-
sus. Ett av böneämnena är att få en ny 
kyrkbyggnad. 

Kaleem besökte Finland i april för 
att uppdatera sina kontakter om ut-
maningarna kristna möter i Pakistan. 
Till kontaktpersonerna hör bland andra 
pingstpastorerna Stefan Sigfrids i Vasa 
och Patrick Hellström i Jakobstad samt 
Henry Byskata, tidigare kaplan i Vasa 
svenska församling och Johan Cande-
lin i Martyrkyrkans vänner. 

pasTOr azHar 
Kaleem besökte 
bland annat 
pingstkyrkan 
Elim i Jakobstad.
FoTo: Johan 
sanDbeRG
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de KrisTnas vardag i Pakistan. Den unge mannen skadades av skottlossningen i samband med att muslimer försökte bygga en moské i hans by. Först fyrtio dagar efter händelsen 
opererades kulorna ur hans kropp. FoTo: aZhaR kaleeM

barnen pOserar i skolan som byggts i norra Pakistan. I fjol kom hela byn till tro. FoTo: aZhaR kaleeM
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MIDSOMMARKRYSSET

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 8 juli 
2014 till: Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 
Helsingfors. Märk kuvertet ”Midsommarkrysset”. 
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med 
bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt Bibel 2000. 
Lycka till!

SKICKA IN!

Namn & adress:

Konstruerat av BRITT-M
ARI AN

DTFO
LK

Bland de rätta lösningarna 
belönades följande med ett 
bokpris som kommer på 
posten.  
Vi gratulerar: Lovisa Dan-
ielsson, Mariehamn, Mirka 
Ekroth, Helsingfors och Ulla 
Katajamaa, Borgå. Grattis!

LÖSNINGEN

VINN BÖCKER!

www.ffg.se

2014 – BIBELN: GUDS ord och MÄNNISKORS ord – SIMUL
2015 – SAKRAMENTEN: MATERIELLA element och ANDLIGA gåvor – SIMUL
2016 – MEDBORGARSKAPET: i HIMLEN och på JORDEN – SIMUL
2017 – KRISTEN: SYNDARE och RÄTTFÄRDIG – SIMUL

INTERNATIONELL BIBELKONFERENS 7–8 NOVEMBER
SOMMARBIBELSKOLA 14–16 AUGUSTI

Teologisk heltidsutbildning hösten 2014
Bibelskola Göteborg hösten 2014

Reformation 500 
Med Församlingsfakulteten
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DOMPROSTERIET

 ¶ BORGÅ
TO 19.6 KL 12: ORGELKVART I 
DOMKYRKAN, Merja Halmetoja
KL. 20: MUSIK I DOMKYRKAN Heli 
Närhi, sopran, Tiina Sinkonen, alt, 
Iro Haarla, piano, Uffe Krokfors, 
kontrabas
LÖ 21.6 KL 12: MÄSSA I DOMKYR-
KAN 
Lindgård, Tomas Ray, Tollander. 
Kollekt: Laestadianernas fridsfören-
ingars förbund r.f.
SÖ 22.6 KL. 12: HÖGMÄSSA I DOM-
KYRKAN  
Lindgård, Tollander. Kollekt: KRAN r.f.
TI 24.6 KL. 12: ORGELKVART I 
DOMKYRKAN, Alla Lasonen-
Kokkonen 
TO 26.6. KL. 12: ORGELKVART I 
DOMKYRKAN, Jarkko Yli-Annala
TO26.6 KL. 20: MUSIK I DOMKYR-
KAN, Katri Paukkunen, sopran, 
Markku Nurminen, orgel
SÖ 29.6 KL. 10: GUDSTJÄNST I KUL-
LO BYKYRKA, Audas, Rita Bergman
KL. 12: KONFIRMATIONSMÄSSA I 
DOMKYRKAN, (Houtskär 2 A) Wilén, 
Smeds, Tollander 
KL. 15: KONFIRMATIONSMÄSSA I 
DOMKYRKAN, (Houtskär 2 B) Wilén, 
Smeds, Tollander
TI 1.7 KL. 12: ORGELKVART I DOM-
KYRKAN Reidar Tollander
TO 3.7 KL. 12: ORGELKVART I DOM-
KYRKAN Jarkko Yli-Annala
KL. 14: KAFFEANDAKT I CAFÉ 
ANKARET, Lindholm-Nenonen, 
Tollander
KL. 20: MUSIK I DOMKYRKAN 
Jarkko Yli-Annala, orgel, en brass-
kvintett

 ¶ LAPPTRÄSK
Lö 21.6 kl. 12: Högmässa i kyrkan, 
Stina Lindgård, Mia Aitokari
Sö 22.6 kl. 19: Tvåspråkig kvälls-
mässa i kyrkan, Stina Lindgård, 
Mia Aitokari
Sö 29.6 kl. 14: Friluftsgudstjänst på 
Lekstrand i Hindersby, Stina Lind-
gård, Antti Jokinen. Kaffeservering.
Tro på det goda. Ställ upp i för-
samlingsvalet!

 ¶ LILJENDAL
Lö 21.6 kl. 10: Midsommardagens 
högmässa i kyrkan, Stina Lind-
gård, Mia Aitokari
Sö 22.6 kl. 16: Friluftsgudstjänst 
på Wårkulla, Stina Lindgård, Mia 
Aitokari
Sö 29.6 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
Stina Lindgård, Antti Jokinen
Pastorskansliet stängt: under 
tiden 16.6-29.6.
Tro på det goda. Ställ upp i för-
samlingsvalet i höst.

 ¶ LOVISA
Midsommardagens tvåspråkiga 
gudstjänst: lö 21.6 kl. 11 i Valkom 
kyrka (OBS! tid och plats!), Blom, 
Tollander. Korvgrillning efteråt
Gudstjänst: sö 22.6 kl. 12 i kyrkan, 
Blom, Tollander
Sommarcafé: ti 24.6 kl. 14 i för-
samlingsgården

Lunchmusik: ons 25.6 kl. 12 i kyr-
kan, Reidar Tollander, orgel
Högmässa: sö 29.6 kl. 12 i kyrkan, 
Blom, Tollander
Sommarcafé: ti 1.7 kl. 14 i försam-
lingsgården

 ¶ PERNÅ
Lö 21.6. Midsommardagen: Tradi-
tionell friluftsgudstjänst i Pitkäpää, 
föreningslokalen Helmi kl. 11. Minna 
Silfvergrén, Camilla Wiksten-
Rönnbacka. Tag gärna picknick-
korg med.
Sö 22.6: Högmässa i kyrkan kl. 
10. Silfvergrén, Erika Forsblom, 
Wiksten-Rönnbacka.
On 25.6: Avantikonsert i kyrkan kl. 
19. Biljettförsäljning.
Sö 29.6: Mässa i Taizé-stil i kyr-
kan kl. 18. Silfvergrén, Wiksten-
Rönnbacka.

 ¶ SIBBO
Sankt SIGFRID: Lö 21.6 kl 12 
mässa, Gun Lundell, Lauri Palin. 
Sö 22.6 kl 12 mässa Lundell, Palin. 
Sö 29.6 mässa Camilla Ekholm, 
Anders Ekberg.
Midsommarsamling: Fr kl 19, Nilsas 
lägergård. Glimtar från Israel-
resan. Allsång med Myrna Eklund. 
Sång: Alf Bonn. Tag eget grillbart 
med. Arrangör: KU i Sibbo.
Sommarfest i Bykyrkan Tabor i 
Box: Sö 29.6 kl 16. Besök av mis-
sionären Andrej Heikkilä. Ulla-Britt 
Granfelt-Lindqvist, Allan Lindqvist. 
Grönkullav. 142. Arr. Bykyrkan Ta-
bor i Box samt Box missionskrets.
Sommarmusik i Sibbo: To 3.7 kl 
19:30, Sibbo kyrka. Petri Pöyhö-
nen, tenor och Tuuli Takkala, piano. 
Fritt inträde, program 5€. Klock-
stapelcafé med Marthor. I sam-
arbete med Sipoon suomalainen 
seurakunta.

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
Lö 21.6
kl. 12: Midsommardagens Hög-
mässa i Johanneskyrkan. Lind-
ström, Anne Hätönen.
Sö 22.6
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Terho, Anne Hätönen.
Må 23.6
kl. 13-15: Sommarcafé i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatuplanet.
Ti 24.6
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan 
med Risto Pulkamo.
On 25.6
kl. 14: Sommarcafé i S:t Jacobs 
kyrka. 
To 26.6
kl. 12: Klavertramp i Berghälls 
kyrka. Almqvist.
Sö 29.6
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Sinisalo, Henricson.
Må 30.6
kl. 13-15: Sommarcafé i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatuplanet.
Ti 1.7
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan 
med Santeri Siimes.
kl. 19: Bibelstudier i Hörnan: ”Bi-
belns värld och vår tid – möts de?” 
Sinisalo. Temat ”Den svåra gräns-
dragningen mellan rätt och fel.”
On 2.7

kl. 14: Sommarcafé i S:t Jacobs 
kyrka. 
kl. 19: Helsingfors Orgelsommar i 
Johanneskyrkan. Hanna Laakko-
nen-Yang.

 ¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN: Åbohusvägen 3
Lö 21.6 kl. 12: högm, Ahlfors, Mimi 
Sundroos. Kyrkkaffe.
Sö 22.6 kl. 12: högm, Ahlfors, Mimi 
Sundroos. Kyrkkaffe.
On 25.6 kl. 13-14.30: sommarcafé, 
samtal, andakt och kaffe i Mat-
teussalen (2 vån). Riitakorpi, Mimi 
Sundroos.
Sö 29.6 kl. 12: högm, Hallvar, Mimi 
Sundroos. Kyrkkaffe.
To 3.7 Utfärd till Borgå och Lurens: 
Start från Matteuskyrkan kl. 13, till-
baka ca kl. 23.00. Lunch i Borgå. Vi 
ser ”Så som 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.
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. Mera info: Catarina Bärlund-
Palm, tfn 050-380 3936.

 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net 
lö 21.6:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs 
kyrka. Thylin, Ahlberg.
sö 22.6:
- kl. 10 Gudstjänst: i Munksnäs kyr-
ka. Teol.stud. Marcus Lundquist, Hilli.
- kl. 12 Gudstjänst: i Åggelby gamla 
kyrka. Teol.stud. Marcus Lundquist, 
Hilli.
sö 29.6:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs 
kyrka. Thylin, Ahlberg.
- kl. 12 Gudstjänst: i Åggelby gamla 
kyrka. Teol.stud. Marcus Lundquist, 
Hilli.
- 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 :)
ti 1.7:
- kl. 18 Sommarsångsamling: i Åg-
gelby gamla kyrka (Brofogdevägen 
12). Tuomas Anttila leder sångsam-
lingen och berättar om pärlorna 
i vår andliga sångskatt! Den här 
gången blir det psalmer om den 
eviga sommaren, alltså evighets- 
och årstidspsalmer. Kantor är Liisa 
Ahlberg.

 ¶ 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 sim-
ning. Fram till 6.8. Endast båtavgift.
Lekholmens informationsblad: 

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

Blommorna 
på ängen
sju OliKa sorters blommor under dynan och så drömmer 
du om din kommande kärlek. Detta minns jag från sa-
gan om barnen i Bullerbyn. Där gick de tysta på ängen, 
sida vid sida. Har du kanske prövat detta? Lyckades du?

Kanske är det skillnad på vilka sju blommor man 
plockar, för varje art har en egen betydelse. Antalet 
blommor säger också någonting enligt gammal tradi-
tion. Blommorna och deras färg bär på känslospråk och 
tankar. Känslospråket och tankarna i blommorna är ett 
språk alla förstår, det är ordlöst och det är inte laddat av 
betoningar. Samtidigt tror jag att artens och färgens be-
tydelse inte längre har så stor betydelse som de hade på 
1700-talet, då förälskade par kommunicerade genom att 
ge blommor åt varandra. Grundtanken är väl ändå fort-
farande den samma; alla blir glada av en blomma eller 
bukett. Så här enkel vill jag också att vår tro ska vara. 
Alla ska känna sig välkomna och glada i församlingens 
gemenskap, alla ska kunna gå hem efter gudstjänsten 
gnolandes på lovpsalmen som avslutade gudstjänsten. 
Jag vill att gudstjänsten är någonting som gläder läng-
re än bara den korta stund vi sitter i kyrkan, att guds-
tjänsten är knoppen som under veckan får blomma ut 
och sprida glädje hos vår omgivning.

Talet sju är ett speciellt tal. Vi har sju veckodagar, sju 
underverk, sju världshav och sju kontinenter, listan kan 
göras hur lång som helst. Talet sju är speciellt i Bibeln. 
Talet innebär att det som sker utförs ordentligt och full-
ständigt. Talet sju vittnar om hela Guds makt i den världs-
omfattande kyrkan.

Dessa två, blommorna och talet sju, har sedan vävts 
samman till en tradition kring midsommarfirandet. De 
sju blommorna får sprida kärlekens språk till oss, för 
kärleken är ibland ordlös och närvarande. Precis som 
vi, då vi vandrar på ängen i tystnad och drömmer oss 
bort till vår kärlek.

Vad har du i din bukett? Jag plockar en bukett som får 
vara en bild över min tro på det goda, som kyrkan. Föl-
jande blommor finns i min bukett: vallmo, timjan, för-
gätmigej, daggkåpa, fänkål, fläder och prästkrage (tröst, 
mod, äkta kärlek, beskydd, styrka, medkänsla och Där 
Du finns vill jag vara – bara då är jag lycklig).

Antalet sju: får sedan säga: Jag älskar dig. Dessa sju 
skulle få pryda min bukett denna midsommar, som en 
bild över den församling och kyrka jag jobbar för och i.

Sara Grönqvist är kaplan i Väståbolands svenska församling.

JOHANNES DÖPAREN
var Jesus kusin och hans 
födelsedag firas på mid-
sommardagen. I den ka-
tolska kyrkan är han ett 
helgon. Att firandet av 
hans dag överlevde re-
formationen och stan-
nade kvar i den luther-
ska kyrkan hör antagli-
gen ihop med den starka 
traditionen att fira mid-
sommar.

Johannes döparen ver-
kade som profet. Det var 
han som förkunnade att 
folket behövde omvän-
da sig och döpa sig, och 
i samband med detta 
döpte han också Jesus.
Källa: Wikipedia

VECKANS PERSON

”Gud, ge oss mod 
att låt alla blom-
mor blomma. Al-
la har något att 
berätta om dig 
Gud. Gud välsigna 
vår midsommar-
helg.”
Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

535: 1-4, 302, 
539, 534.
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Johannes och sommarljuset
Johannes döparens födelsedag har firats på midsom-
mardagen sedan början av 400-talet. I Norden har mid-
sommarfirandet ändå betydligt längre historia än så.

En del av det förkristna firandet och dess myter le-
ver fortfarande kvar i vårt midsommarfirandet. Antalet 
blommor som ska läggas under kudden var till exem-
pel nio under den förkristna tiden men i och med kris-
tendomens intåg och uppfattningen om sju som ett 
heligt tal förändrades normen för blomsterplockarna.

OM HELGEN KL. 19  Program för alla  i tältet 
med bl.a. jonglör Joar Cederberg, 
biskop Björn Vikström, duon 
David Hellman & Rebecca Holm-
gård, bandet Ratatosk. 
Värdar: Ann-Britt & Greger 
Forsblom.
Barnprogram ute kl.19.30 spår-
ningsbana och scoutplättar.
KL. 21 ungdomsprogram i tältet 
(festivalen) 
KL. 22.00 Nattvardsmässa 
i kapellet, Stefan Eriksson, 
Marguerithe Sandstedt-Granvik.
VARMT VÄLKOMNA!

MIDSOMMARVAKA 
vid Pörkenäs lägergård 

fredag 20.6 
för alla åldrar.

”Hennes gran-
nar och släkting-
ar fick höra vilken 
stor barmhärtig-
het Gud hade vi-
sat henne och de 
gladde sig med 
henne.”

Läs mera i Luk.1:57-66.

”Vill du så bin-
der jag åt dig en 
krans.” 
 
 

Kransbindning vid 
Sockenstugan i Karis 
to 19.6 kl. 14. Alla hjäl-
pande händer behövs.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
19.6–3.7

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 51:3-6

ANDRA LÄSNINGEN
Apg. 14:15-17

EVANGELIUM
Luk.1:57-66

Midsommardagen, Jo-
hannes döparens dag. 
Temat är ”Vägröjaren”.

HELGENS TEXTER
illusTRaTion: Josephine Mickelsson

BETRAKTELSEN SARA GRÖNQVIST
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finns tillgängligt i Johannes, Matteus 
och Petrus församlingar.
Anmälan till verksamheten: på 
www.lekholmen.fi.
Mer info: tfn 0500-3410 465 (Lek-
homen).
Båttidtabell 3.6-11.8: 
M/s Norsö må-lö från Degerö kl. 
8.00, 10.00, 11.00, 14.30 och 17.30 
(ti, on, to även 20.45). Retur kl.8.30 
(kan utebli vid läger) 10.30, 11.30, 
15.00 (kan utebli vid läger), 18.00 
(ti, on, to även 21.15). I Degerö 9.00, 
11.00, 12.00, 15.30, 18.30 (ti, on, to 
även 21.45). Söndagar från Degerö 
till Lekholmen 9.00, 10.00, 14.30, 
16.30, 17.30, retur 9.30, 10.30, 
15.00, 17.00, 18.00. Biljetter tur retur 
över 17 år 3,50, 10-17 år 2,00, barn 
gratis. 
(undantag från normaltidtabell sker 
23.6, 25.6, 3.7) 
Vid frågor ring 0500-821921. 
Ingen trafik under midsommaren 
21-22.6.
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 22.6. um 11 Uhr: Gottesdienst 
(Erik Panzig)
So 29.6. um 11 Uhr: Gottesdienst 
(Erik Panzig)

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Midsommarfest: Mataskärs läger-
centrum fre 20.6 kl. 17-21. Ertman, 
Södö, Bengts, Wikman, Heikkinen. 
Kaffe & jordgubbstårta, flagghiss-
ning, konsert i kapellet, andakt, 
korvgrillning på klipporna.
Högmässor: 
To 19.6. Karabacka kapell kl. 18.30 
kvällsmässa. Ertman, Kronlund. 
Lö 21.6. Midsommardagen. Esbo 
domkyrka kl. 12.15. von Martens, 
Bengts. 
Sö 22.6. Esbo domkyrka kl. 12.15. 
Rönnberg, Bengts. Kyrkkaffe i 
klockstapeln. 
Sö 29.6. Esbo domkyrka kl. 12-15. 
Rönnberg, Kronlund, Wikman. 
Kyrkkaffe i klockstapeln. 
Mataskärs kapell kl. 18 lägerguds-
tjänst. Ertman, Wikman.
Musik i sommarkvällen i Esbo 
domkyrka: 

Sö 22.6 kl. 19. En midsommar-
nattsdröm. Senni Valtonen, kantele 
& orgel. Timo Ala-Kotila, piano 
& harmonium. Kompositioner & 
improvisation. Sö 29.6 kl. 19. Unga 
stämmor. Piedmont Children’s 
Choir (USA), dir. Bob Geary, 
Juvenalia-kören, dir. Matti Järvinen. 
Alvarez, Bojesen, Ponce, Carmel, 
Kostiainen, Tormis. Fritt inträde. Arr. 
i samarb. m. Espoon tuomiokirk-
kosrk.
Mystico - en musikens natt:  
Esbo domkyrka fre 27.6 – lö 28.6. 
Sommarnattens mystik kring 
domkyrkan. Musik varje heltimme 
från fredag kväll kl. 22.00 till lördag 
morgon kl. 05.00. Kl. 22.00 Mystico, 
23.00 Celtic Winds, 24.00 Dowland 
at Midnight, 01.00 Baroque! 02.00 
Amazing Grace, 03.00 Eine kleine 
Nachtmusik, 04.00 Morning has 
Broken. Medv. bl.a. Pia Bengts, 
Pentti Hildén, Katja Kangas, Petri 
Koivusalo, Nina Kronlund, Heikki 
Kulo, Kullervo Latvanen, Mikko 
Niinikoski, Senni Valtonen, Hå-
kan Wikman, Helena Yli-Jaskari, 
Sheldon Ylioja. Fritt inträde och 
program. Servering i förrättningska-
pellet. I samarb. m. Esbo kyrkomu-
sikvecka 2014.
Orgelnatt och aria: Esbo domkyrka 
varje to kl. 22 t.o.m. 28.8.  Mer info 
& biljetter: www.urkuyofestival.fi
Sommarsamling: Karabacka kapell 
to 26.6 kl. 13-15. Karlemo, Bengts.
Sommarträff med kaffe: Olars kyr-
ka, svenska sidan, varje ti kl. 13-15. 
För dig som känner dig ensam och 
vill ha gemenskap. Församlingen 
bjuder på andakt, samvaro och ser-
vering. Välkommen!
Pensionärsläger: Mataskärs läger-
centrum 18-21.7. Pris 70 € inkl. taxi-
transport. Anmälan senast 30.6 till 
Synnöve Heikkinen, 040 547 1856 
el. Bea Karlemo, 040 513 0828.
Vägkyrka: Esbo domkyrka är väg-
kyrka till 31.8 och är öppen alla da-
gar kl. 10-18, utom då förrättningar 
och övningar pågår. Kyrkguider på 
plats må-fre kl. 11-16.30.
Församlingsretreat: Retreatgården 
Snoan, Lappvik, 5-7.9. Tema: ”Gud, 
du är också min Gud”. Ledare 
Stefan Djupsjöbacka. Pris 75 € för 
esbobor, 120 € för övriga. Anmälan 
senast 8.8 till Claire Broberg, claire.
broberg@evl.fi.

 ¶ GRANKULLA
Sö 22.6 kl.12 Högmässa: Johanna 
Södö, Barbro Smeds. Kaffe i nedre 
salen.
Ti 24.6 kl. 9.30-11 Diakonimottag-
ning: och brödutdelning.
Kl. 13.30-15 Sommarcafé: på kyr-
kans innergård.
Sö 29.6 kl. 12 Högmässa: Carola 
Tonberg-Skogström, Barbro Smeds.  
Kaffe i nedre salen.
Ti 1.7 kl. 13.30-15 Sommarcafé: på 
kyrkans innergård.

 ¶ KYRKSLÄTT
Högmässa i Kyrkslätts kyrka: Mid-
sommardagen lö 21.6 kl. 12. Peter 
Blumenthal och Henrico Stewen.
Högmässa i Kyrkslätts kyrka: sö 

22.6 kl. 12. Peter Blumenthal och 
Henrico Stewen.
Högmässa i Kyrkslätts kyrka: sö 
29.6 kl. 12. Heikel-Nyberg och Joki.
Grilleftermiddag i Kantvik: tis 1.7 kl. 
11.30-13.30. Korsbergsvägen 7. 
Sommarsamling i Masaby kyrka: ti 
1.7 kl. 12-14.
Loppis i Gesterby: ons 2.7 kl. 15-17. 
Adress: Silverhagen 6. Nästa gång: 
6.8. Info: Gunne Pettersson tel. 
0500 462 243 eller gun.petters-
son@evl.fi
Café Sommartid: tors 3.7 kl. 12-14 
på Oasen, Prästgårdsbacken 11 C. 
Kaffe med dopp. Välkomna!
Friluftsgudstjänst och basar på 
Stor-Raula: sö 6.7 kl. 13. Linus 
Stråhlman och Susann Joki. Carre 
Lönnqvist från Finska Missions-
sällskapet berättar om barns och 
ungdomars situation i de växande 
kyrkorna i världen. Försäljning av 
hembakat, grönsaker m.m. Lopp-
torg. Kaffeservering, lotteri och me-
te. Bil kl. 12.15 från Mikaeligården via 
bussterminalen, församlingshem-
met och Volsvägen till Stor-Raula. 
Retur efter festen. Transport ordnas 
vid behov från andra byar. Kontakta 
Rune Lith tel. 0500 687 023.
OBS!: Ingen högmässa i Kyrkslätts 
kyrka kl. 12.
Kyrkoherdeämbetet öppet: juni-
augusti må-to kl. 9-11.30 och 
12.30-15. Fredagar stängt.  Tel. (09) 
8050 8292:
www.kyrkslattsvenska.fi

 ¶ TAMMERFORS
Lö 21.6: Midsommardagens hög-
mässa i Domkyrkan kl 10, Salla 
Häkkinen liturg och Eero Koskela 
predikan.
Sö 22.6: Högmässa kl 10.30 i Pyy-
nikki församlingshem, Olli Kas-
kelma och Henna Ala-Mikkula.
Sö 29.6:Gudstjänst kl 10.30 i 
Pyynikki församlingshem, Antero 
Eskolin och Tuija Mattila.

 ¶ VANDA
Midsommardagens högmässa: lö 
21.6 kl. 10 i Helsinge kyrka S:t Lars. 
M.Fagerudd, N.Fogelberg.
Högmässa: sö 22.6 kl. 10 i Hel-
singe kyrka S:t Lars. M.Fagerudd, 
N.Fogelberg.
Högmässa: sö 29.6 kl. 10 i Hel-
singe kyrka S:t Lars. M. Fagerudd, 
N.Fogelberg.
Pensionärsläger: Du som fyllt 75 
eller mera och är medlem i Vanda 
svenska församling, kom med på 
pensionärsläger på Päiväkumpu 
bad-och rehabiliteringscenter i 
Karis-Lojo 4 -7.9. Pris 60e. Be-
gränsat antal platser. Anmälningar 
senast 6.8 till diakonissa Anna-
katri Aho tfn 050- 4645068 eller 
pastorskansliet (09) 8306262.

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ BROMARV
Midsommarafton 20.6 kl. 18: Tradi-
tionell midsommarsamling i kyrkan. 
Allsång, spelmansmusik m.m. Staf-
fan Söderlund, Sofia Lindroos m.fl.
Sö 22.6 kl. 10: finsk högmässa 
(Obs!), Timo Hukka, Sofia Lindroos.
Sö 29.6 kl. 10: konfirmationsmässa. 
Staffan Söderlund, Sofia Lindroos, 
Tom Blomfelt.
Sö 29.6 kl. 18: Wegelius-Institutets 
konsert, med mästarkursernas 
elever och lärare, bl.a. Helen 
Lindén-Pons, violoncell och Oliver 
Pons, violin.

 ¶ EKENÄS
Midsommardagen lö 21.6. kl 12: 
Firas tvåspråkig gudstjänst i Rams-
dal. Gemensam busstransport från 

församlingshemmet kl. 11.30, tur/
retur. M.Cleve, P.Nygård.
Högmässa: sö 22.6 kl. 10 i Ekenäs 
kyrka. A-S Storbacka, P.Nygård
Lunchkonsert: (fri entré) i Ekenäs 
kyrka on 25.6 kl. 12
Högmässa: sö 29.6 kl. 10 i Ekenäs 
kyrka. M.Cleve, P.Nygård.
Lunchkonsert: (fri entré) i Ekenäs 
kyrka on 2.7 kl. 12
Kammarkonsert: i Ekenäs kyrka on 
2.7 kl. 19. Martin Wegelius-institu-
tet. Programblad 10€ vid dörren.
Se hela annonsen i VN samt på 
www.ekenasforsamling.fi

 ¶ INGÅ
Lö 21.6 kl 10: Midsommardagens 
gudstjänst på Gammelgårdens mu-
seiområde. Sjöblom, Korhonen.
Sö 22.6, 2 s. e. pingst, kl 18: 
högmässa i Ingå kyrka. Hellsten, 
Forsman.
Ti 24.6 kl 14-15.30: sommarcafé i 
Prästgården. Litet program kl 14.30. 
Björklund-Sjöholm.
On 25.6 kl 17: utfärd till Stora Fa-
gerös torp. Taxibåt Diana II avgår 
från småbåtshamnen kl 17, retur 
ca kl 20. Vuxna 5 €, barn 2 €. Tom 
Sjöblom.
Sö 29.6, 3 s. e. pingst, kl 10: hög-
mässa i Ingå kyrka. Sjöblom.
Ti 1.7 kl 14-15.30: sommarcafé i 
Prästgården. Litet program kl 14.30. 
Mira Pauna.
On 2.7 kl 19: Konsert i Ingå kyrka. 
Elke Unt, orgel.
Verksamhet på finska:
La 21.6. klo 12: Juhannuspäivän 
jumalanpalvelus Gammelgårdenin 
museoalueella. Sjöblom, Korhonen.
Ke 25.6. klo 18: raamattupiiri Bläck-
hornetissa.

 ¶ KARIS
Kransbindning: To 19.6 kl. 14 vid 
Sockenstugan. Midsommarfesten 
20.6. förbereds. Alla hjälpande hän-
der behövs.
Lövandet av midsommarstången: 
Fre 20.6 kl. 13.30 vid Sockenstugan
Midsommarfest: Fre 20.6 kl. 16-
18 på kyrkbacken i Karis. Allsång, 
kaffe, våfflor, korvgrillning m.m. 
Taxi från centrum, kyrktaxins van-
liga rutt! Taxin startar kl. 15.30 från 
Råckers torg. Taxi från periferin. 
Lämna din beställning till pastors-
kansliet tfn 019-279 3000, senast 
19.6 kl. 12.00.
Friluftsgudstjänst: Lö 21.6 kl. 12 vid 
Sockenstugan. Kyrkkaffe.
Gudstjänst: Sö 22.6 kl. 12 i S:ta Ka-
tarina kyrka. Kyrkkaffe.
Konsert: Lö 28.6 kl. 19.30 i S:ta Ka-
tarina kyrka. Kammarmusikkonsert 
med mästare och elever från Martin 
Wegelius institutet. Fritt inträde, 
programblad 10 euro.
Högmässa med konfirmation: Sö 
29.6 kl. 12 i S:ta Katarina kyrka. 
Elever från Martin Wegelius institu-
tets sommarkurs medverkar.
Andakt: To 3.7 kl. 14 på Servicehuset.

 ¶ SJUNDEÅ
Tvåspråkig midsommarmässa: lö 
21.6 kl. 10 i Fanjunkars, Kirsi Er-
kama, Pia Hemminki.
Tvåspråkig sommargudstjänst: sö 
22.6 kl. 10 i Björknäs ungdomslo-
kal, Kirsi Erkama, Pami Karvonen.
Ordgudstjänst: sö 29.6 kl. 12 i 
kyrkan, Carita Meinander, Pami 
Karvonen.

 ¶ SNAPPERTUNA
lö 21.6 kl 15: Midsommarandakt 
vid Tunahemmet. Staffan Söder-
lund och Pia Nygård
sö 29.6 kl 12: gudsdtjänst med 
Eeva Hanner och Pia Nygård

 ¶ TENALA
Midsommardagen 21.6 kl. 13: 
Högmässa, Tuomas Anttila, Staf-
fan Söderlund, Sofia Lindroos.
Sö. 22.6 kl. 10: finsk högmässa i 
Bromarvs kyrka (Obs platsen!), 
Timo Hukka, Sofia Lindroos. 
Skjuts från Tenala kyrka kl. 9.30.
Sö 29.6 kl. 13: konfirmations-
mässa. Staffan Söderlund, Sofia 
Lindroos, Tom Blomfelt.
On 2.7 kl. 12: Lunchmusik i kyrkan. 
Daniela Piipponen: Tvärflöjt, Sofia 
Lindroos: Orgel.
On 2.7 kl. 18: Sommarsamling 
vid Trollshovda kapell. Andakt 
och Allsång. Skolhusföreningen 
serverar kaffe. (Vid regn: i skolan!) 
Staffan Söderlund, Sofia Lindroos, 
Börje Gröning.

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
Sö 29.6. kl. 14.00: Konfirmations-
mässa i Lojo kyrka. Kuismanen, 
Rajalin-Tymura.

REGION 2

ÅBOLANDS PROSTERI 

VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Lö 21.6. kl 10: Midsommardagens 
friluftsgudstjänst vid Fredrikastugan, 
Backström, Lehtonen (vid regn firas 
gudstjänst i kyrkan). Kaffeservering.
Sö 22.6. kl 10: Högmässa i kyrkan, 
Backström, Ollila.
Ti 24.6. kl 20: Aftonandakt på Bläs-
näsudden, Backström. 
On 25.6. kl 18: Veckomässa i kyrkan, 
Backström, Lehtonen.
Sö 29.6. kl 10: Högmässa i kyrkan, 
Backström, Lehtonen.
On 2.7. kl 18: Veckomässa i kyrkan, 
Backström, Lehtonen.
To 3.7. kl 19: Sommargudstjänst i Qvidja 
kapell, Backström, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Lö 21.6. kl 11: Högmässa i kyrkan, Kill-
ström, Granlund.
– kl 17: Välgörenhetskonsert i kyrkan 
med Mirjam Granström, Martin Gran-
ström och Josefin Sundström. 
Sö 22.6. kl 13.30: Finsk gudstjänst i Själö 
kyrka, Killström, Granlund.
Sö 29.6. kl 12: Finsk högmässa i kyrkan, 
Killström, Granlund.
Korpo kapellförsamling:
Lö 21.6. kl 16: Midsommardagens fri-
luftsgudstjänst på Hembygdsmuséets 
gårdstun, Killström, Granlund.
Sö 29.6. kl 10: Finsk högmässa i Korpo 
kyrka, Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Lö 21.6. kl 11: Gudstjänst i kyrkan.
Sö 29.6. kl 11: Högmässa i kyrkan, Heik-
kilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Lö 21.6. kl 13: Högmässa med konfirma-
tion i kyrkan, Heikkilä, Ollila.

ÅBO
lö. 21.6: kl.14 Gudstjänst i Kustö kyrka, 
Mullo, Forsman. Kyrkbuss (5€/person tur-
retur) start kl. 13.20 från Ortodoxa kyrkan 
(Åbo salutorg) – Auragatan – Kaskisgatan 
– Kaskisvägen - Nylandsvägen – Koris-
tontie - P.Katariinantie - Paraistentie till 
Kustö kyrka. Retur efter högmässan.
sö. 22.6: kl.12 Högmässa, Skarpskytteka-
pellet. Mullo, Forsman.
ons. 25.6: kl.13-15 Sommarcafé i Aurelia 
(1vån.).
fre 27.6: kl.20 Uppsala ärkestifts 850 års 
konsert med Camerata Aboensis och 
Niklas Winter jazzgroup i Domkyrkan. Pro-
gramblad 10€.
lö 28.6: kl.20 Konsert med Camerata Abo-
ensis i Domkyrkan. ”O benigna, O regina, 
O Maria!”  med musik av Josquin Desprez, 
Heinrich Isaac och Loyset Compére mfl. 
Programvlad 10€. 
sö 29.6: kl.12 Högmässa i Skarpskytteka-
pellet. Öhman, Forsman.
ons 2.7: kl.13-15 Sommarcafé i Aurelia 
(1vån.)

ÅLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
21.6 Midsommardagen: 
Sammanlyst gudstjänst i Eckerö kl 10.30 
Ingemar Johansson, Carl Micael Dan
22.6 Andra söndagen efter pingst: 

Sammanlyst gudstjänst i Hammargår-
den kl 13. 
Ingemar Johansson, Carl Micael Dan.
29.6 Tredje söndagen efter pingst: 
Högmässa i Hammarlands kyrka kl 12. 
Olav Johansson, Marie Johansson

JOMALA
Fre 20.6 kl 14-16 Musik i midsomma-
ren: bröllopsmusik i kyrkan var 10 min., 
Hansen.
Lö 21.6 kl 11 Högmässa: Erickson, Hansen. 
Siv Ekström och Ida Kronholm medverkar 
med musik.
Sö 22.6 kl 11 Gudstjänst: Erickson, Hansen.
Kl 16 Symfonikonsert: Ålands orgelfestival
Lö 28.6 kl 20 Konsert: Ålands orgelfestival
Sö 29.6 kl 11 Högmässa: Danielsson, 
Backman.

MARIEHAMN
19.06 Konsert: kl. 20 i S:t Görans kyrka, 
Mayumi Kamata – cembalo.
21.06 Friluftsmässa: på Kobba Klintar kl. 
13, M B, A L.
22.06 Högmässa: med konfirmation kl. 11 i 
S:t Görans, G S, G N, A L.
23.06 Konsert: kl. 12 i S:t Görans, Från 
Bach till tonbilder från 1800-talet. Arr. ÅOF.
25.06 Lunchkonsert: kl. 12 i S:t Görans, 
arr. ÅOF.
25.06 Orgelkonsert: kl. 20 i S:t Görans, 
arr. ÅOF.
27.06 Konsert: kl. 12 i S:t Görans, arr. ÅOF.
29.06 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, G 
S, G K.
03.07 Konsert: kl. 20 i S:t Görans kyrka, 
Ida Eriksson, Sofie Eriksson, Sara Jansson, 
Julia Olofsson och Linn Weman – sång, 
Anders Laine – piano.
ÅOF = Ålands orgelfestival.
Kyrktaxi: mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ
Midsommardagen 21.6 kl. 14.00: Fri-
luftsgudstjänst på Simskäla. Juanita 
Fagerholm-Urch, Emanuele Ferrari.
Söndag 22.6 kl. 14.00: Friluftsgudstjänst 
nedanför Sunds kyrka. Juanita Fager-
holm-Urch, Emanuele Ferrari.
Söndag 29.6 kl. 11.00: Högmässa i Vårdö 
kyrka. Juanita Fagerholm-Urch, Emanu-
ele Ferrari.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
On 18/6 18.00-20.30: Öppet hus på 
Strandhyddan i samarbete med Träff-
punkt Socken och Spiron. Fri samvaro, 
programinslag, servering, korvgrillning.
Lö 21/6 11.00: Midsommardagsgudstjänst 
i Kyrkan, Guy Kronqvist, Jasmine Neder-
gård. Efteråt kyrkkaffe i Församlingshem-
met, valfri avgift till missionsarbetet.
Sö 22/6 19.00: Allsångscafé i midsom-
martid, Strandhyddan. Medv. Jasmine 
Nedergård, Birgit Söder (dragspel), Ebba 
Carling, Guy Kronqvist.
Må 23/6 16.00: Bibelstudie- och böne-
gruppen i Församlingshemmet.
On 25/6 19.00: Sommarsamling på 
Strandhyddan, tal Bengt Djupsjöbacka, 
solosång Samuel Erikson, musik Jasmine 
Nedergård och programledning Ebba 
Carling. Kaffeservering.
Sö 29/6 11.00: Gudstjänst i Kyrkan, predi-
kan Rune Fant, orgel Jasmine Nedergård.

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Konfirmationsmässa: lö 21.6 kl 10 i 
L:fjärd, Eklöf, Martikainen, kyrkokören. 
Efteråt samling för 50-års konfirman-
derna i förs.hemmet
Högmässa: lö 21.6 kl 12 i K:stad, Saari-
nen, Nilsson
Gudstjänst: lö 21.6 kl 18 på Jonnsborg, 
Saarinen, Nilsson
Gudstjänst: sö 22.6 kl 10 i L:fjärd, Eklöf, 
Martikainen
Gudstjänst: sö 29.6 kl 12 i Ulrica Eleo-
nora kyrka, Saarinen, Nilsson
Högmässa: sö 29.6 kl 18 Högmässa i 
Skaftung bykyrka, Saarinen, Nilsson

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Fr 20.6 kl 19.30: Midsommarvaka på 
Fridskär.
Lö 21.6 kl 12: Högmässa med konfirma-
tion, Tom Ingvesgård, Lindén, Sjölander, 
Långkvist.
Sö 22.6 kl 12: Högmässa Lövdahl pred., 
Jakobsson lit., Lindén. Efteråt 50-års 
konfirmandträff i förs.hemmet.
Sö 22.6 kl 18: Kvällsgudstjänst med 
nattvard på Fridskär.
SLEFs årsfest i Närpes 26-29-6: Se 
närmare program i Sändebudet som 
utkommer till varje hushåll.
Sö 29.6 kl 10: Gemensam högmässa 
i Närpes kyrka, Boris Sandberg pred., 
Lövdahl lit., Jakobsson assistent, Lindén, 
Laudatekören. Busstransport från Pör-

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
To 19.6 Birgitta Sandås, Kvevlax Fre 20.6 
Ingemar Johansson, Mariehamn Lö 21.6 8.53 
Familjeandakt. Anna Brummer sjunger och 
berättar om sångerna hon valt Må 23.6 Rea 
Anner, Helsingfors Ti 24.6 Carolin Ahlvik-
Harju, Åbo Ons 25.6 Maria Sten, Helsingfors 
To 26.6 Henna Liljeström, Bryssel (repris) Fre 
27.6 Tomas Ray, Helsingfors (repris) Lö 28.6 
8.53 Familjeandakt. Lars Collmar läser ur sin 

bok Helga Hund i Paradiset (repris) Må 30.6 
Rea Anner, Helsingfors Ti 1.7 Birgitta Sandås, 
Kvevlax Ons 2.7 Jan-Erik Lindqvist, Helsing-
fors To 3.7 Carolin Ahlvik-Harju, Åbo. 

Aftonandakt kl. 19.15
To 19.6 Tommy Nyman, Esse (repris) Fre 
20.6 Ett ord inför helgen, Gamlakarleby 
stadskyrka Sö 22.6 Kaj Granlund, Esse  
Må 23.6 Bevarade ord. Berättelser och be-

traktelser av Emilia Fogelklou. Uppläsare: 
Anna Edgren Ti 24.6 Lilian Sjöberg, Ekenäs 
Ons 25.6 Maria Boström, Föglö To 26.6 Re-
gina Lehtola, Pargas Fre 27.6 Kristina Kling-
enberg, Karleby Lö 28.6 Ett ord inför helgen, 
Närpes kyrka Sö 29.6 Sixten Ekstrand, Borgå 
Må 30.6 Lilian Sjöberg, Ekenäs Ti 1.7 Fredrik 
Martin, Ekenäs (repris) Ons 2.7 Tommy Ny-
man, Esse To 3.7 Bibelstudium över Första 
Thessalonikerbrevet med Stig-Olof  
Fernström (repris).

Gudstjänst kl. 13.03 
Lö 21.6 Skapelsens mångfald – Folkmusik-
gudstjänst från Almunryds kyrka i Småland.
Sö 22.6 Gudstjänst från Förbundet Kyrkans 
Ungdoms sommardagar i Karleby. Predi-
kant: Tomas Sjödin. Mötesledare: Annett 
Häggblom.
Sö 29.6 Gudstjänst från Svenska luther-
ska evangeliföreningens årsfest i Närpes. In-
ledning: Bengt Forsblom. Predikant: Torsten 
Sandell. 

RADIO & TV

VEGA

VEGA

VEGA

TESTAMENTET ÄR EN GÅVA 
Låt det goda gå i arv

Mer info fås av:
Jurist Tarja Larmasuo
040 451 4534
testamentit@suomenlahetysseura.fi 
www.finskamissionssallskapet.fi/testamenten
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tom kyrka kl 9, Övermark kyrka kl 9.20.
Övermark
Bön: varje torsdag kl 10 i församlings-
hemmet, start 19.6.
Lö 21.6 kl 14: Högmässa med konfirma-
tion, Lassus, Wikstedt, Sjölander, Lång-
kvist, Kyrkokören.
Sö 22.6 kl 10 Obs tiden: Högmässa 
Lassus, Wikstedt. Efteråt 50-års konfir-
mandträff i förs.hemmet.
Pörtom
Lö 21.6 kl 10: Högmässa med konfirma-
tion, Sundqvist, Lidman, Sjölander, 
Långkvist, Kyrkokören. Efteråt 50-års 
konfirmandträff i förs.hemmet.
Sö 22.6 kl 14 Obs tiden: Finsk högmässa 
Sundqvist, Lidman.
Sö 29.6 kl 14: Samling på Kyrktorpet, 
Sundqvist.

KORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
Lö 21.6 kl 14: Midsommardagens hög-
mässa, Englund, Brunell
Sö 22.6 kl 14: Gudstjänst, Englund, Brunell
Sö 22.6 kl 18: Musik i midsommartid, 
Brunell, Englund
Sö 29.6 kl 14: Gudstjänst, Tomi Tornberg, 
Brunell

KORSHOLM
Midsommardagen: högmässa kl 10 i kyr-
kan, Berg, Westerlund.
Högmässa: sö kl 12 i Smedsby förs.gård, 
Berg, Westerlund.
Istanbulkväll: ons 25.6. kl 18 i Smedsby 
förs.gård, medv Tua och Torsten Sandell, 
servering.
Högmässa med konfirmation av Äkäs-
lompolo lägerskriftskola: sö 29.6. kl 10 i 
kyrkan, Bergström-Solborg, Nordqvist-
Källström.
Sånger i sommarkvällen: sö 29.6. kl 18 i 
Smedsby förs.gård, Bergström-Solborg, 
Nordqvist-Källström, Lars och Gösta 
Hjerpe, servering.

KVEVLAX
Högmässa: lö kl 10, Lundström, Svarvar.
Gudstjänst: sö kl 10, Lundström, Svarvar.
Bön för bygden: må kl 19 i Missionskyrkan.
Gudstjänst: sö 29.6 kl 10, Östman, Andrén, 
Småbönders spelmanslag, Double J Twins.
Bön för bygden: må 30.6 kl 19 i Elim.
Sommarcafé i Kvevlax kyrkpark: sö 29.6 
kl.18. Tema ”För livet jag dig tackar”. Päivi 
Lövroth-Vidjeskog, Frank Berger, Ingmar 
Lindqvist, Surprice, Rodney Andrén. Sött 
och salt serveras. I fall av regnväder hålls 
programmet i kyrkan. Församlingskretsen 
hälsar alla välkomna med.
Kansliets sommaröppethållningstider: må 
9.15-12, on och fr 9.15-13.

MALAX
Pastorskansliet: är öppet 1.6-31.7, ti-on 
10-13.
Midsommardagens gudstjänst: lö 21.6 kl 
10 i kyrkan. Kyrkkaffe. Tornberg, Brunell.
Finsk Högmässa: lö 21.6 kl 12 i kyrkan. 
Kaffe från kl 11. Tornberg, Brunell.
Friluftsgudstjänst: sö 22.6 kl 13 på 
Knösgården. Sångarna medv. Kyrktaxi. 
Kyrkkaffe. Tornberg, Brunell.
Diskussion om nominering till höstens 
kyrkoval: må 23.6 kl 19 i FH. Samman-
kallare Folke Forsberg.
Träffpunkt Socken: Loppisförsäljning 
måndagar kl 15-19. Onsdagar kl 10-14 
aktiviteter och samvaro för daglediga, 
soppa och kaffe till självkostnadspris.  
Träffpunkten håller stängt under tiden 
30.6-3.8.2014.
Gudstjänst: sö 29.6 kl 10 i kyrkan. Kyrk-
kaffe. Predikant Camilla Brunell, liturg 
Tomi Tornberg.

PETALAX
Högmässa:  lö 21 6 kl 11 Englund, Brunell
Gudstjänst: sö 22 6 kl 11 Englund, Brunell
Gudstjänst: sö 29 6 kl 18 Tomi Tornberg, 
Peter Brunell Obs tiden!

REPLOT
Högmässa: på midsommardagen i Re-
plot kl. 18. Östman, Sten.
Gudstjänst: sö 22.6 kl. 10 i Replot. Öst-
man, Sten.
Högmässa: sö 22.6 kl. 12.30 i Björkö. 
Östman, Sten.
Gudstjänst: sö 29.6 kl. 18 i Replot. Öst-
man, Sten.

SOLF
Högmässa: midsommardagen kl. 10, 
A-M. Audas-Willman, A. Kronlund.
Friluftsgudstjänst: sö kl. 14 hos Bengt 
Brors, Myrvägen 25, A-M. Audas-Will-
man, A. Kronlund.
Gudstjänst: sö 29.6 kl. 10, A-M. Audas-
Willman, K. Lax.

VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Gudstjänst: midsommardagen 21.6 kl. 13, 
Tia-Maria Nord, Patrik Vidjeskog.
Högmässa: sö 22.6 kl. 13, Siv Jern, Patrik 
Vidjeskog.
Aftonmusik: ons 25.6 kl. 19.30, Jimi Järvi-
nen, orgel. Fritt inträde.
Konfirmationsmässa: sö 29.6 kl. 13, Gun-
nar Särs, Marco Harju, Dan Andersson.
Stenarna berättar-rundvandring: på 
Gamla begravningsplan ti 1.7 med start kl. 
18 vid porten mot centrum. Servering.
Aftonmusik: ons 2.7 kl. 19.30 Seeli Toivo, 
cello, Heidi Viisma, kantele. Fritt inträde.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: 22.6 at 1 pm.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Högmässa: sö 29.6 kl. 10, Ralf Sandin, 
Patrik Vidjeskog.
ALSKAT LÄGERGÅRD
Lägergudstjänst: to 26.6 kl. 18, Siv Jern, 
Ingela Söderman, Mattias Boije, Patrik 
Vidjeskog.
SUNDOM KYRKA
Kvällsgudstjänst: sö 29.6 kl. 18, Ralf San-
din, Dan Andersson.

PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
Lö 21.6 kl. 10: Gudstjänst. J Silfverberg, 
A-K Johansson. Dörrvärd: Ytteresse övre
Sö 22.6 kl. 12: Gudstjänst. J Silfverberg, 
A-K Johansson Dörrvärd: Överesse
Sö 22.6 kl. 14: Sammankomst i Punsar 
bönehus.
Fr 27.6 kl. 14:15: Andakt i Esselunden. K 
Granlund, A-K Johansson 
Fr 27.6 kl. 19: Ungdomssamling i För-
samlingsstugan. T Björkman 
Sö 29.6 kl. 10: Högmässa. H Häggblom, 
A-K Johansson. Dörrvärdar: Bäckby- 
Värnum-Humla. 50-årskonfirmanderna 
deltar.
Sö 29.6 kl. 14: Sammankomst i Punsar 
bönehus.

JAKOBSTAD
Midsommarafton 19: Midsommarvaka  
på Pörkenäs lägergård. Se särskild an-
nons i ÖT.
22: Nattvardsmässa på Pörkenäs lä-
gergård.
Midsommardagen 12: Gudstjänst i kyr-
kan, Krokfors, Södö.
Sö 12: Gudstjänst i kyrkan, pred. André 
Ravall, Björk, Södö.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
Martti Vähäkangas.
19: Fokus i FC. Delgivning och Förbön.
Ti 13: ”Kvar i stan” i FC. Tema: ”Hur livet 
förändras”, Maj-Britt Fellman.
To 20: Musik i sommarkvällen i Johan-
neskapellet. Duon Jonas Granholm, klari-
nett, och Christoffer Pörn, gitarr. Jemine 
Ahlgren, piano. Andakt Boris Salo.
Sö (29.6) 12: Gudstjänst i kyrkan, Salo, 
Lilius.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
Olavi Forsbacka.
19: Fokus i FC, Rafi Shimon, Israel.
Ti (1.7) 13: ”Kvar i stan” i FC, Salo.
On (2.7) 19: Sommargudstjänst på Ådön 
hos Helena och Olle Domars, Salo, Lilius.

KRONOBY
Högmässa: Midsommardagen 10.00, Ven-
tin, Ellfolk-Lasén
Friluftsgudstjänst: sö 22.6 kl 12.00 vid 
Sommarhemmet, 50 årsjubileum, biskop 
em Erik Vikström, Ventin, Ellfolk-Lasén, 
blåsare från KUs blåsorkester, servering 
De äldres kyrkogångsdag: to 26.6 kl 13.00, 
Norrback, Ellfolk-Lasén. Servering. Även 
äldre hemmaboende välkomna!
Kvinnogruppen: to 26.6 18.30 vid Som-
marh. Birgitta Abbor medv. Bastu och 
bad-möjligheter
Ungdomssamling: lö 28.9 kl 19.30 Som-
marh.
Gudstjänst: Sö 29.6 kl 10.00, Norrback, 
Ellfolk-Lasén

LARSMO
Lö 21.6 kl. 10 Midsommardagens guds-
tjänst: Sjöblom, Nina Enkvist. Kyrkvärd: 
Fagernäs, Fagerudd
Sö 22.6 kl. 18 (Obs tiden) Kvällshögmässa: 
sommarteolog Oscar Store, Sjöblom, Nina 
Enkvist. Sång: Eivor och Nils Johansson. 
Kyrkvärd: Gertruds. Kyrkkaffe
Tältläger: vid kyrka och församlingshem 
23–24.6 för miniorer och 25–27.6 för 
juniorer.
To 26.6 kl. 18 Nattvard vid Sandlunden: 

Sjöblom, Enkvist
Fre 27.6 kl. 18 Plättkarnevalen: inleds vid 
Bosund fiskehamn. Plättar säljs till förmån 
för missionen från fredag kl. 18 till lördag 
kl. 22 (Stängt mellan kl. 02-08)
- fre kl. 19 Missionsmöte i Båt- och Fis-
kemuséet: Jan-Erik Sandström, Fredrik 
Björkskog. Sång av Anna-Lena Anderssén.
- fre kl. 21.30 Ungdomssamling: på sam-
ma ställe med bl.a. Christine Björkskog 
och Oscar Store
Sö 29.6 kl. 10 Gudstjänst: Sjöblom, En-
kvist. Sång: Jenny Sund. Kyrkvärd: Finnäs, 
Västerby

NEDERVETIL
Kvällsmässa: lö 21.6 kl. 19.00, Norrback, 
Smedjebacka.
Friluftsgudstjänst: sö 22.6 kl. 12.00 vid 
Sommarhemmet, Marcus Ventin och 
Erik Vikström, KU:s blåsorkester, serve-
ring. Gemensam start från fh kl. 11.00.
Gudstjänst: sö 29.6 kl. 12.00, Norrback, 
Lindbäck-Haals.

NYKARLEBY
Sö 22.6 kl 19 Gemensam finsk högmäs-
sa i Jeppo: kyrkan, Holmberg, Lönnqvist 
NYKARLEBY
Midsommardagen kl 18 Gudstjänst: 
Gravgårdskapellet, Sandvik, Lönnqvist, 
Jessica Aho tvärflöjt
Sö kl 10 Högmässa: kyrkan, Sandvik, 
Lilius, Munsala projektkör
Fr 27.6 kl 9 Bön i kyrkan. Varje fredag 
samma tid t.o.m. 29.8
Sö 29.6 kl 10 Gudstjänst: kyrkan, Sand-
vik, Rabbe Forsman
Må 30.6 kl 10 Talko vid Missionsstugan
On 2.7 kl 19 Tidebön: Vesper i kyrkan. 
Söderbacka, Frilund, Ringwall. Varje 
onsdag samma tid i juli månad.
MUNSALA 
Midsommardagen kl 10 Högmässa med 
konfirmation: kyrkan, Forslund, Lilius
Sö kl 12 Högmässa: kyrkan, Forslund, 
Lilius, projektkören. 50- års konfirman-
derna samlas, fotografering, kyrkkaffe.
On 25.6 kl 19 Sång i sommarkvällen: 
Pensala bönehus, Åke Lillas, syskon-
kören.
Sö 29.6 kl 12 Gudstjänst: kyrkan, For-
slund, Nyholm
JEPPO 
Midsommarafton kl 15 Högmässa 
med konfirmation: kyrkan, Holmberg, 
Lönnqvist.
Midsommardagen kl 10 Högmässa: 
kyrkan, Holmberg, Lönnqvist, sång av 
kyrkokören. Efter högm samlas 50- års 
konfirmanderna i fh. 
Sö 29.6 kl 10 Gudstjänst: kyrkan, For-
slund, Nyholm.
T.f. kaplanen Harry Holmberg semester 
25.6.-23.7

PEDERSÖRE
Midsommarafton 20.6, Pörkenäs lä-
gergård: 
- kl 19 Midsommarvaka, Biskop Björn 
Vikström, jonglör Joar Cederberg, duon 
David Hellman & Rebecca Holmgård, 
bandet Ratatosk 
- kl 22 Nattvardsgång, Erikson, Sand-
stedt-Granvik 
För ungdomar:  
- 20-21.6 Midsummer festival på Pör-
kenäs, inget program på Hällsand

- På Hällsand: Ti 24.6 kl 19 Tisdagchill, 
Fr 27.6 kl 20 Ungdomssamling, Lö 28.6 
kl 20 Movie Night, Ti 1.7 kl 19 Tisdagchill. 
Mera info: www.hallsand.info 
Gudstjänster i kyrkan: 
- Midsommardagen 21.6 kl 10 Sång-
gudstjänst, Häggblom, D. Häggblom, 
textläsare Krister Mård, dörrvärdar 
Lepplax 
- Sö 22.6 kl 10 Konfirmationsmässa, 
Erikson, Häggblom, Sandstedt-Granvik, 
D. Häggblom, dörrvärdar Lepplax 
- Sö 29.6 kl 10 Boris Salo, Sandstedt-
Granvik, textläsare Benita Finne, dörr-
värdar Karby
Kort nattvardsgång: On 25.6 kl 13.30 i 
kyrkan, Häggblom, Sandstedt-Granvik
Andakter: 
- To 19.6 kl 14 Andakt och sångstund i 
Hedbo seniorboende, Häggblom 
- To 26.6 kl 17.30 i Pedersheim, Kållby 
fridsförening
Sammankomst: Sö 29.6 kl 15 i Flynäng-
ens bönehus, Seppo Tupeli, tolkning
Församlingskansliet sommaröppettider: 
måndag, onsdag och fredag kl. 9-13 
(Stängt tisdag och torsdag)

PURMO
Konfirmationsmässa: i kyrkan midsom-
mardagen 21.6 kl 12. Portin, Granvik o 
kyrkokören.
Gudstjänst: i Åvist sö 22.6 kl 10 Portin 
o Granvik
Friluftsgudstjänst: vid prästgården sö 
22.6 kl 14. Portin, Granvik o Purmopoj-
karna. Servering. 
Kvinnobön: to 26.6 kl. 20 i Prästgården. 
Högmässa: sö 29.6 kl 12 Hans Häggblom 
o Granvik.
Andakt: i Purmohemmet to 3.7 kl 14
Karagruppen: träffas på söndagar kl 
19.30 i prästg.

TERJÄRV
Midsommarvaka: i Småbönders fr 
midsommarafton 20.6 kl 19.30, Albert 
Häggblom, Thomas Björkman. Barnen 
har eget program.  Strängbandet med 
Bengt Forsblom. 
(Strängbandet övar kl 18.30.)
Högmässa: Midsommardagen lö 21.6 kl 
10, pred. D. Norrback, lit. khden, kan-
torn, kyrkokören.
Friluftsgudstjänst: vid Grundfors kvarn 
sö 22.6 kl 12, khden, kantorn, Harmoni-
cakören, Stig Dahlvik, trumpet.
Högmässa: sö 29.6 kl 10, pred. Bengt 
Djupsjöbacka, lit. khden, Stefan Lönn-
quist. 50-års konfirmander.

MARKNAD

ÖNSKAS HYRA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTHYRES
Villa uthyres 25 km från Vasa. 
Vackert läge, bilväg och el. Rikt 
fågelliv. Passar ett äldre par. 
Förmånlig hyra. 
Tel. 050-5903918

Tvåa i Södra Haga, 41 kv till 
31.1.2015, delvis möblerad. 
Lugn och grön omgivning, nära 
buss/tåg. Uthyres omgående. 
Hyra 750 e + vatten/ person. 
Hyresgaranti. Ta kontakt! 
ejohansson3@gmail.com, 
0457-3798819

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVERSE
Stiftelsen Lillesgården erbjuder 
förmånliga pensionärsbostäder 
i Nordsjö. Tel. 050 590 3780 
mån-tors 9–12.

Evangeliföreningens

årsfest!
Välkommen 26–29.6.2014 till Närpes och

Några axplock ur programmet:
TORSDAG 26 JUNI
19.00 Årsfestens inledning (kyrkan), Lars Lövdahl, Leif Erikson, sång av Emilia Enlund och 

Närpes årsfestkör.
20.45 Nattvardsmässa (kyrkan), Marcus Jakobsson och Peter Lassus, klarinett Julia Björk-

lund, sång av Gerby-kvartetten.
FREDAG 27 JUNI
11.00 Vet du vad det betyder? (simh.) Några intressanta bibeluttryck förklaras av Maria 

Boström, Jimmy Österbacka, Alina Blomberg, Harry Holmberg och Birgitta Sarelin.
13.00 Bibelstudium (simh.), Ville Auvinen, sång av Susanna Åbacka.
19.00 Missionskväll (kyrkan), Bengt Djupsjöbacka, Jakob Dahlbacka, Johanna & Jonny Wargh, 

David Samo, musik av Soli Deo, sång av Evans & Friends och Feststrängbandet.
22.00 Nattklassiskt (kyrkan), musik av Henrica Lillsjö m.fl.
LÖRDAG 28 JUNI
10.00 Knattegudstjänst för alla åldrar (kyrkan), Ulf Sundqvist, Lillemor Enlund och Niklas 

Lindvik.
11.00 Bibelstudium (kyrkan), Ville Auvinen, sång av Forna Ungdomskören.
13–14 VALBARA SEMINARIER (simh.): 1. ”Er förlossning närmar sig.” Albert Häggblom. / 

2. ”Jorden runt på 80 minuter.” Säde och David Stenlund. / 3. ”Gamla testamentets 
värld.” Tore Jungerstam. / 4. ”Barnens rätt till Jesus.” Krister Lillas. / 5. ”Historisk 
vandring på kyrkbacken.” Jan-Erik Widjeskog. / 6. ”Vandring på Vargberget.” Lillemor 
Enlund.

15.00 Minns du sången i Sionsharpan? (simh.) Sångstund för alla åldrar, Niklas Lindvik med 
gäster.

16–17 VALBARA SEMINARIER (simh.): Samma seminarier 1–5 som kl 13.
19.00 Festkväll i kyrkan (sänds i Radio Vega söndag 29.6 kl 13), Torsten Sandell, Samuel 

Erikson, Brita Jern, Tua Sandell, sång av Årsfestens barnkör, Henrica Lillsjö och Ung-
domskören Evangelicum.

22.15 Night Praise för ungdomar (Öjskogsparken), David Forsblom, Ville Auvinen, sång av 
Emilia Enlund med band.

SÖNDAG 29 JUNI
10.00 Högmässa (kyrkan), Lars Lövdahl, Boris Sandberg, sång av Laudatekören.
14.00 Sångfest (kyrkan), Ingvar Dahlbacka, Göran Stenlund, sång av Lina Forsblom, Ung-

domskören Evangelicum och SLEF:s sommarkör.

• Festens motto är ÅTERFUNNEN! Festplatser är Närpes kyrka (Kyrkvägen 19) 
och Simhallsbyggnaden (Simhallsvägen 3).

• Arrangörer är Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf (SLEF) och Närpes 
församling.

• Förmånliga måltidspriser, t.ex. familje-dagsbiljett för all mat under hela lördagen 
för hela familjen endast 45 euro!

• Parallellprogram för barn och tonåringar! Nattcafé och Night Praise. 
• Se hela programmet för årsfesten på SLEF:s webbplats www.slef.fi.

Tre stycken österbottniska
första årets
Aalto-studeranden söker trea
el. fyra i Otnästrakten.
tel: 0504392774

20-årig, åländsk kille önskar
hyra 1:a/2:a i centrala
Helsingfors. Rökfri och
skötsam. Fr.o.m första
augusti och framåt. Tel:
0400249195

Skötsamt par från
Österbotten önskar hyra
lägenhet i närheten av Otnäs,
Esbo. Tel:040-5362492/Elin
eller 050-3257588/Jim

Nyrenoverad tvåa med
balkong på Eriksgatan 2 i Åbo.
47m2. Ledig. 690/mån. Ring
Anna 050-3384126.

Önskas hyra tvåa i Åbo!
Tel: 050-3647929

Möblerad trea i centrala
Ekenäs uthyres. Ledig under
tiden 15.7.2014-15.7.2015 tel
0456728358

Skötsamt gift par önskar hyra
snygg tvåa eller trea i Vasa
från mitten av juli eller början
av augusti. Behov av bilplats
med elstolpe. Ring Ron:
0504387274

Ett ungt troende par som
skall gifta sig i september
söker deras första hem från
södra Helsingfors.
Tel: 0442846072 /
mise.pennanen@gmail.com

Två skötsamma rökfria
manliga studeranden önskar
hyra en lägenhet på 2-3 rum
+ kök i Åbo. Tel: 0451306285

Till församlingarna hör sammanlagt ca 2000 medlemmar.  
Vi har ett livligt musik- och körliv. Kantorstjänsten förutsätter av 
biskopsmötet godkänd kantorsexamen s.k. C-tjänst och  
lönen är satt i kravgrupp 503. Den som blir vald till tjänsten ska 
vara konfirmerad medlem i Finlands ev. luth. kyrka och ska kun-
na presentera brottsregisterutdrag. Utmärkta kunskaper i svenska 
och nöjaktiga kunskaper att förstå finska krävs. Goda kunskaper 
i finska ses som en fördel. Ansökan jämte bilagor riktas till För-
samlingsrådet i Lappträsks svenska församling, Lappträskvägen 
24, 07800 Lappträsk senast 16.7 kl. 12. På förfrågningar svarar 
t.f. kyrkoherde Stina Lindgård tfn 050 382 7524.

DU KANTOR 
-  BLI EN DEL I VÅRT GLADA ARBETSLAG
till Lappträsks svenska församling och Liljendal församling

Ditt tjänsteställe är i Lappträsk men du arbetar också 50 procent 
i tvåspråkiga Liljendal som är grannförsamlingen. Kyrkoherden är 
densamma och teamet är nästan detsamma i båda församlingarna.

Pris: Middag ca 20 euro. 
Anmäl dig till mikael.forslund@evl.fi, 
0405136599 senast 8.9. Papiston päivät 30.9-1.10 
direkt på. Svenska kanalen handlar om struktur-
förändringar i svenska kyrkan. Gäster från Sveri-
ge medverkar. Övernattning via Papiston päivät 
www.akiliitot.fi. 
Frågor till stina.lindgard@evl.fi eller 
0400 438854, ordförande för Präst-förbundet. 

VI SES I JYVÄSKYLÄ!

PRÄSTER – SE HIT! 
Kom på Teologdagar och Prästförbundets 

årsmöte 29.9-30.9 i Jyväskylä.

LEDIGA TJÄNSTER

173 m ,  tomt 2000 m                                                                                                                                       
Tel. 050-3696042

I NÄRPES
2 2
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Välkommen till
Pedersöre

Snellmans Gräv
Torpvägen 28, 68800 Kållby

Tel. 0400-368 978
www.wehoputs.com För en renare framtid

Snellmans Gräv erbjuder heltäckande koncept för 
hantering av avloppsvatten:
* planering * försäljning
* instalation * auktoriserat serviceföretag

tfn 727 2255
Purmovägen 471, Purmo
www.uffes.fi

Välkommen till
       Uffes i Purmo!

Till fest & vardag
»  smakliga luncher varje vardag 11-13

»  à la carte restaurang för 100 personer

»  catering, allt från större fester 

       till hemmamiddagar

»  smörgåstårtor

»  söta tårtor

» café & kiosk

»  lösglass

» goda pizzor

»  grillmat  

Vi har öppet 7 dagar i veckan

La
at

ua
 ja

 ty
yl

iä

Brännbackavägen 4, Ytteresse
Tommy Forsman, 050 550 9872 
Kontaktperson (på finska):  
Mauritz Ketola, 050 572 9315

www.forslight.fi

Ab Forslight Oy är underleverantör inom metall- och transport-
industrin. Som underleverans produceras i huvudsak komponenter
och system för lastbilars släpvagnar.

Övriga produkter är bl.a.:
• Fräsning av aluprofiler och rörbalkar från 1 m - 4 m
• Ljusramper, helt enligt kundens önskemål
• Robotsvetsning 

Vi tillverkar och reparerar:
Stålkonstruktioner, Byteflak Underleveranser, 

Maskiner, Rostfritt

Gunnilsvägen 7, 68820 Esse, www.warnsmetall.fi
050-515 1215 Kaj  info@warnsmetall.fi

www.eekab.fi info@eekab.fi020 766 1900

Tfn 06-766 2476
el. 0500-836 127

Taxi 
OLAV NORRBÄCK

ESSE

TAXI

Dagspressannons 2 x 80

Yrkeskunskap, effektiv utrustning och säkra leveranser.
Vi levererar färdigbetong till offentliga sektorn,
byggsektorn, privata kunder och industrin.
Snabbt och behändigt!

                        

Kvalitetsbetong varje gång!

Färdigbetong av hög kvalitet!

S-Betoni Ab Oy. Lepplax
Daniel Sundström 040 7273960. 
daniel.sundstrom@s-betoni.fi   www.s-betoni.fi

Ahlviks Garage
Välkommen!

NYHET! Avgastest

och OBD test på

bensin- och dieselbilar

- AC-service
- intervallservice

- besiktningsservice
- avläsning och

tolkning av felkoder
- reparationer o. motor-

arbeten m.m. m.m.
Tore Ahlvik, 
Pössbackav. 24, Esse
Tfn 050 552 4180

Öppet: må-fre 8-17.00 eller enl. överenskommelse

4,50 €

autoasi-
lasinpesuneste
5 L, - 23 °C, myrkytön (0,9 €/litra)

www.autoasi.fi

AUTOASI HÄGGLUNDIN VARAOSA JA KORJAAMO
RISTISUONRAITTI 12, 68600 PIETARSAARI, PUH. (06) 788 7250

AVOINNA ark. 8.00-17.00 la 10.00-13.00

BosCH-pYYHkiJÄnsulat
Asennus veloituksetta!

BosCH akut

X-tReMepoWeR
polttiMot

X-tremepower + 

80% enemmän valoa

22,00 €
H4

/pari

/pari
26,00 €

H7

JetBag toRnaDo 700
Antrasiitti, leveys 70 cm, täyspitkä

249 €

pakkaa autosi tuRvallisesti

-20 %

-25 %

SERVA DIN BIL I ESSE!

Bröderna Willman 
Lanthandel

presenterar

  N
aturdoktorn

Av Göran Sjöholm

mycket fritt efter 
”Läkare mot  

sin vilja”  
av Molière

Pedersöre TeaTer 2014

Välkommen
på teater!

PREMIÄR
FRE 27.6.2014 KL. 19 PÅ ÅLIDEN I PURMO

öVrIGa  FöresTÄLLNINGar: on 2.7 kl. 19, fre 4.7 kl. 19, sö 6.7 
kl. 14, ti 8.7 kl. 19, on 9.7 kl. 19, fre 11.7 kl. 19, sö 13.7 kl. 14 och 19, 

ti 15.7 kl. 19, on 16.7 kl. 19, fre 18.7 kl. 19, sö 20.7 kl. 14 och 19
Bokningar på tfn 050 413 1740 må-fre kl. 12-13, 23.6-20.7  
må-fre, sö 12-13 och 16-17 eller www.pedersoreteater.fi

Ab Ahlvik & Myrevik 
Bygg Oy

bygger bl.a. fähus, hallar 
och egnahem m.m.

Tfn 040-7157 895, 050-431 3808

Nyckel i hand

Ytteresse

Purmo, 
Tel. 06-727 2087

www.pedersore.fi

Skicka insändaren till: 
Kyrkpressen/opinion, 
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors, 
E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi
Insändare måste förses med skribentens namn 
samt för redaktionens bruk även adress och tele-
fonnummer. 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

Den svåra konst-
en att hitta rätt

männisKans livsväg beskrivs ofta i Bi-
beln med ett bildspråk hämtat från 
vandringar med vägskäl, irrfärder 
och hemkomster. Orientering är för 
mig en rolig hobby, men den fungerar 
också som en levande bild för män-
niskans strävan att hitta rätt i livet. 
Orientering är för mig också en käl-

la till ständiga tillkortakommanden: förra veck-
an var jag färdig att sätta kompassen och stämp-
lingsbrickan på hyllan för gott.

eFTer FörsTa kontrollen hittade jag en snabb rutt 
längs en sluttning. Även om den inte gick exakt 
åt rätt håll fortsatte jag längre än jag först hade 
tänkt. Efter en stund kollade jag på kartan och tog 
av okänd anledning sikte på ... den tredje kon-
trollen. När jag kom dit gick det upp för mig att 
jag glömt bort den andra kontrollen och fick ta 
ny kurs snett bakåt.

eFTer några lyckade passager växte självförtroen-
det. Efter den sjunde kontrollen kom jag helt en-
ligt planerna ut till en väg. Eftersom jag var osä-
ker på min exakta position tvekade jag mellan 
att svänga till höger eller vänster. Jag valde fel, 
och förlorade många minuter då jag följde efter 
en annan löpare som, visade det sig senare, var 
på väg till tionde kontrollen. 
Jag blev tvungen att igen göra 
en helomvändning och sät-
ta full fart tillbaka.

i sTunder då jag tappat bort 
mig undrar jag varför i all 
världen jag utsätter mig för 
det här. Det är ju faktiskt 
frivilligt. Visserligen är det 
skönt att vara ute i naturen, 
men man borde ju vara så fo-
kuserad hela tiden att man 
sällan riktigt hinner njuta. Dessutom är det inte 
alltid så enkelt att ta sig fram. Ibland undrar jag 
om illvilliga skogsägare med avsikt lämnat kvar 
fallna träd och högar med kvistar bara för att gö-
ra framfarten svårare och öka blåmärkenas an-
tal på benen.

men männisKans minne är barmhärtigt kort. Redan 
efter några dagar såg jag igen med ivrig förväntan 
fram emot nästa orienteringskväll. Början var inte 
lovande nu heller. Jag körde tre gånger förbi av-
taget innan jag hittade parkeringen. Jag får försö-
ka trösta mig med att jag inte är den första kyrk-
liga ledaren som gör bort sig tre gånger i följd ... 

väl uTe i skogen gick det för en gångs skull gan-
ska bra. Kontrollerna låg ungefär där de skulle, 
och i det stora hela var jag nöjd med kvällens in-
sats. Min ödmjukhet testades omedelbart då en 
vän från ungdomstiden kom ut ur skogen och vi 
kunde konstatera att hon hade slagit mig med tre 
minuter. Bättre blev det inte då följande kvinnli-
ga bekanting som dök upp hade klarat av banan 
30 minuter snabbare än jag. Stereotypa könsrol-
ler bör visserligen ifrågasättas, och en männis-
kas värde mäts inte i prestationer, men nog ska 
jag försöka klara mig bättre nästa gång!

Björn Vikström är biskop.

”Jag får försöka 
trösta mig med 
att jag inte är 
den första kyrk-
liga ledaren som 
gör bort sig.”

INKAST BJÖRN VIKSTRÖM
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Hotet inifrån
Chefredaktören för Ju-
disk Krönika, Jackie Ja-
kubowski, skriver att ho-
tet mot judisk existens i 
dag kommer främst från 
oförmågan att förmedla 
det judiska arvet till nästa 
generation. 

– Inom den judiska ge-
menskapen skall det fin-

nas plats för både utö-
vande judar och villrådiga 
”judiska judar”, strikt re-
ligiösa och ifrågasättande 
ateister, sekulära kultur-
utövare och andliga sö-
kare, inkonsekventa tra-
ditionalister och överty-
gade reformister. Vi har 
alla ett gemensamt arv, 
skriver han.

JUDISK KRÖNIKA

”Jag lämnar Lunds 
stift i övertygel-
sen om att vårt 
land inte är ens 
hälften så seku-
lariserat som det 
gärna tror om sig 
självt.”
Antje Jackelén vid 
stavnedläggningen

JACKELÉN AVSKED

UPPDRAG GRANSKNING

”Förvandlingsprästerna” är inga offer
Johan Sandbergs ledare 
”Tomma tunnor...” gav mig 
något att fundera över. Jag var 
själv lite kluven inför Upp-
drag gransknings Tevepro-
gram, där journalisten som 
samtalat i telefon med präs-
ter hade utgett sig för att va-
ra homosexuell och bett om 
hjälp med att bli heterosex-
uell. ”Wallraffmetoden” går 
på lina men när det gäller att 
få reda på hur svenska präs-
ter svarar vanliga människor 
fungerar den. Den ger också 
en glasklar faktabild, dess-
värre. Personligen har jag inte 
kunnat se hela programmet 
utan förlitar mig på det lilla 
jag sett och hört i nyheterna.

Vad jag förstår är präs-
terna i Sverige skyldiga att 
följa kyrkomötets beslut, 
som i det här fallet bygger 
på medicinska fakta gäl-
lande människors sexuella 
läggning. Att be för att Gud 
skall förändra en männis-
kas läggning kunde jäm-
föras med att be för att en 
rödhårig skall vakna upp 

svarthårig för att rött hår 
betraktas som suspekt i 
vissa samhällen. Rödhåriga 
betraktades ofta som häxor 
i gamla tider.

Så jag kan inte riktigt 
hålla med om att ”det mest 
allvarliga är att ärkebiskop 
Anders Wejryd inte tar si-
na präster i försvar”. Skall 
de försvaras för att de går 
emot sin egen kyrkas be-
slut om hur församlingsbor 
skall behandlas? Hur väl-
villiga ”förvandlingspräs-
terna” än kan känna sig i 
sina förböner, är det knap-
past det rätta sättet. Bätt-
re vore att be för att de ho-
mosexuella personer-
na skulle få känna sig god-
kända och uppskattade 
sådana som de är.

Varför skulle en ärkebis-
kop försvara präster som 
inte följer kyrkomötets be-
slut? Han skall försvara be-
slutet. Att han tagit en präst 
ur tjänst kan ju också ha 
andra orsaker i bakgrun-
den, svårt att dra raka slut-
satser alltså.

Jag hoppas att prästerna i 
Sverige och i Finland fort-
sätter att be för människ-
or som söker själavård. Jag 
hoppas dock att de förstår 
att inte be om bot för något 
som inte är en sjukdom. 
Det finns gott av sjukdo-
mar att ta upp i bön. Gud 
har skapat mig heterosex-
uell men flera av mina be-
kanta och vänner har han 
skapat homo- eller bisexu-
ella. Ingen av oss blir bättre 
eller sämre på grund av vår 
sexuella läggning. Det är 
bara en (!) del av vår per-
sonlighet.

giTTa daHlberg
Helsingfors

”Ska en ärkebiskop 
försvara dem som 
inte följer kyrko-
mötets beslut?”

KOmmenTar Till  
GiTTa DahlbeRG  
och ulF sÄRs: 

”Calle” söker upp prästen i 
sin osäkerhet om sin sexuel-
la läggning. Han vill att präs-
ten ska be för honom. Präs-
ten gör det. Det är svårt att se 
något problem i det. I leda-
ren framgår det klart att de 

smygfilmade prästerna inte 
försökte bota ”Calle”. 

Precis som Gitta Dahlberg 
skriver är det viktigt att präs-
terna ska få be för människor 
som i sin nöd söker själavård.  
Hur Gud svarar på bön kan 
vi varken veta eller styra. I 
den kristna tron talar vi om 
en allsmäktig Gud, för vil-
ken allt är möjligt.

Vanligtvis förväntar man 
sig att en förman först dis-
kuterar meningsskiljaktig-
heter med sina underordna-
de innan han eller hon utta-
lar sig offentligt i saken. Det 
gjorde inte Wejryd i det här 
fallet.

GRÄVARBETEN

S-J MALM
66100 Malax

Tel. 0400-867 373
06-365 1652

Folksam Båtförsäkring
- för ett tryggt och säkert båtliv

Bekanta  

dig med våra 

försäkringar på 

folksam.fi

UPPDRAG GRANSKNING

Välsignelse i stället för förändring
Nej Johan Sandberg, den 
centrala frågan är inte om 
en präst får be för en män-
niska som vill ha Guds hjälp, 
frågan är varför en präst vill 
be Gud förändra en homo-
sexuell människa till hete-
rosexuell.

En homosexuell männis-
ka som begär att en präst 
skall be Gud förändra hen-
ne har blivit lärd att hennes 
homosexuella natur avvi-
ker från Guds skapelse. En 
präst som tillmötesgår be-
gäran bekräftar att hen-
nes kärlek till en människa 
av samma kön är mot Guds 
vilja. I stället för att visa 
henne att Gud älskar hen-
ne sådan som hon är.

Den som vill hjälpa en 

homosexuell genom att be 
Gud förändra henne för-
utsätter att man i fråga 
om homosexualiteten in-
te får söka Guds vilja med 
hjälp av förnuft och sam-
vete som i andra etiska frå-
gor. Han anser sig ha san-
ningen. Han håller fast vid 
att Guds vilja just i den-
na fråga är bunden vid den 
kunskap och människosyn 
som rådde på Bibelns tid.

Den präst som ber Gud 
förändra en homosexu-
ell ställer sin sanning hö-
gre än en annan männis-
kas kärlek. Han ställer en 
föråldrad bibeltolkning och 
människosyn i vägen för 
Guds kärlek. Alltför många 
människor har fått sitt liv 

förstört eller tagit sitt liv på 
grund av den inställningen.

Också kyrkan är skuld 
till de homosexuellas li-
dande. Vi får vara glada att 
vår kyrka har börjat gö-
ra bättring. Men vi får in-
te nöja oss med att kyrkan 
sent omsider har gett präs-
ter tillåtelse att be för ho-
mosexuella par i stället för 
att be att de skall föränd-
ras. Vi får hoppas att kyr-
kan snart är beredd att be 
de homosexuella om för-
låtelse och be Gud välsig-
na också deras parförhål-
landen.

ulF särs
Helsingfors

Världsarvskryssningar med M/S Corina
Åk på en tvåtimmars världsarvskryssning i 
Kvarkens skärgård med M/S Corina. Avgångs- och 
ankomsthamn vid restaurang Berny invid 
Replotbron.

Tidpunkt: måndagar, onsdagar samt fredagar 
och lördagar 24.6-17.8.2013, avgång kl.14:00.
Pris: 16 € / vuxen, 13€ / pensionär, 8 €/ barn <12 år.
Information och bokningar: 

Tel: 0500-260 751 (M/S Corina)

23.6-16.8.2014

jOHan sandberg

SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER!

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

FYNDA
■  Du är värdefull, Max Lucado Inb. 8,00
■  Gud tycker du är underbar, Max Lucado    Inb. 10,00
■  Varför har vi det inte bättre när vi 
    har det så bra? Per Arn Dahl Inb. 12,50
■  Salt, Runar Eldebo Inb. 5,00 
■  Lärjunge, John Stott Inb. 21,50
■  Andaktspärlor, Lena Petersson & Göran Söderqvist   Inb. 10,00

■  Tillit, Karin Sjöqvist Wernberg Inb. 19,50

Endast ströexemplar kvar!

Beställ i nätbokhandeln eller ring oss!



–
 Vet du vad prästen blev som

 slutade sitt arbete och började jobba på dagis istället?
–

 N
ej.

–
 Lekm

an!

NÄSTA VECKA kommer ingen Kyrkpressen eftersom detta är 
ett dubbelnummer. Kyrkpressen nr 27 utkommer den 3.7.

FJÄLLGÅRD MED FULL SERVICE
0400 126 830

Fiskeresa till  
Äkäslompolo 20.8.

www.raitismaja.fi

Sänd in din beställning till 
Sven-Erik Syréns förlag, 
Norrfjärdsvägen 44, 66640 Maxmo 
tfn. 06-345 0190,   050-301 6598,  
sven-erik.s@hotmail.com

Namn:____________________________
_________________________________
Adress:________________________
______________________________
______________________________
Tel:___________________________

Postförskottsavgift tillkommer

Endast kärleken 
segrar
12 sånger

Jag har hört om 
ett land
13 sånger

Var dag ifrån Dig
14 sånger

Sista tillfälle Syréns förlag erbjuder Cd skivor för endast 2€ /st. 

Gud i dina händer
15 sånger

Ungdomskören
Evangelicum
17 sånger

Änglar vid min sida 17,90€ 
111 sidorGud känner till dina behov- Och 

hans änglar är redo att hjälpa dig. Läs den intressanta boken!

Då finns han där
10 sånger

Vilken fantastisk samling 
med kattbilder.

17,80€

Detta är en unik och vack-
er gåva till en verklig vän.

17,80€

132 s. 18,90€

Det är ett sant 
v i t t n e s b r ö d 
som berör som 
handlar om hur 
Gud förändrade 
en ung mam-
mas liv 

Människor som 
lever nära Gud, 
som bär hans 
välbehag och 
härlighet över 
sina liv och som 
förmedlar him-
len till jorden 
där de går fram, 
de känneteck-
nas alltid av öd-
mjukhet.

Inb. 147 s. 22,00€Ingemar Helmner

Ask med 60 
kort med tänk-
värda texter

9,90€

SOMMARKORT PAKET 
50 st. á 15€

Landskap, blommor, barn, djur, 
tänkvärda ord, Grattis, bibel-

språk både med och utan text.

Kulspetspennor 
1. Blott en dag ett ögonblick i sänder

2. Var dag är en sällsam gåva
Vid köp av 10 stycken får du 3 stycken på köpet.

Pris 
1,00€/st

Änglar som 
gäster finns 
mer än 60 be-
rättelser från 
svenskar som 
upplevt äng-
labesök och 
o fö rk l a r l i ga 
bönesvar.

inb. 111 s.
 21,50€

Nyhet! Nyhet!

1 stycken gratis 
produktpaket vid beställning

STEG FÖR STEG VID KÄLLAN, är titeln på Regina Sjöbloms 
bok. Hon är bosatt i Västanfjärd i Åbolands skärgård med sin 
familj.

Man kan klart och tydligt förstå att Reginas farmor har haft 
stor betydelse i hennes liv. Sedan i livet lyser budskapet i boken 
fram att Regina ägnat mycken tid i bön och förbön och vet att 
den vägen fungerar.

Bibeln säger att hur skall jag kunna lära mig att be, om inte 
genom nöd. Författaren ger många exempel på svårigheter som 
hon mött i livet, men samtidigt på underbara bönesvar där Gud 
gripit in.

Regina Sjöblom, författare till boken skriver med värme 
och kärlek och önskar att kunna vara till hjälp för någon 
medmänniska i liknande situationer. Därför min vän läs boken 
och bli berörd av dess budskap.

Steg för steg
vid Källan

Regina Sjöblom

ISBN 978-952-5270-27-3

Steg för steg vid källan, är titeln 
på Regina Sjöbloms bok.
Hon skriver med värme och 
kärlek och önskar att kunna 
vara till hjäp för någon med-
männikska liknande situationer. 
Därför min vän läs boken och 
bli berörd av dess budskap

Syréns bokhandel tisdagen 24 juni 
kl 15-18  Dragspelssamling kl 18 vid Syréns 
Regina Sjöblom, Rolf Sjöbacka m.fl.
Lotteri med fina vinster. Alla som besöker oss 
under dagen får en bok eller CD gratis.
Hjärtligt Välkommen till Syréns bokhandel på 
Norrfjärdsvägen 44 i Maxmo den 24 juni.

80 s. 15,00€Ny bok 

utkommer!

METEORITEN I BENNÄS 
Onsdag 25 juni butiken öppen från 9-20

samma dag kl. 14-20 finns: 
Billigförsäljning av böcker,cd, kort

Sven-Erik Syréns Bokshop i Bennäs

En ny tid
11 sånger

Följande Cd skivor för endast 9,90€ /st. 

Skyddad i Guds 
hand
14 sånger

Gud är trofast
17 sånger

Tro, Hopp &
Kärlek
14 sånger

Till himmelen
jag går
10 sånger

På vägen hem
14 sånger

Min barndoms
aftonbön
12 sånger

Jag är på väg
15 sånger

Längtan hem
12 sånger

Tag min hand
15 sånger

Jag såg in i himlen Sä Jeesus Kuolit
13 sånger

Mer Country
10 sånger

309 s. 24,90€

En familjs kamp mot lögner, svek och 
förluster och om att hålla fast vid den 
som betyder mest...
Anpassningen till småstadslivet blir 
svårt för barnen, särskilt för femton-
åriga Grace, som hanterar omställning 
på ett destruktivt sätt.
Äktenskapet har inte alltid varit en 
dans på rosor precis, men deras starka 
tro övertygelse har burit Brad och Dar-
lene genom svåra tider.

Nyhet!26,90€ 
215 sidor

Det är 1960-tal i 
en liten by i Öst-
erbotten. Allt är 
möjligt. TBC:n 
är utrotad. Trons 
bön biter inte på 
mammas can-
certumör. Läs en 
spännande bok.

Nyhet!

Nästa gång Syréns bokhandel 
har öppet är 1 juli kl. 15-18

Änglar 
på 

uppdrag, 
Läs en 

intressant bok. 
Pris 9.90€

Boken innehåller änglar- finns 
dom, kallelsetid, prövotid, 
förbön,och helande, m.fl.


