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Det här 
handlar 
om ett 
folkmord

  

5 000 slöt upp till 
sommarmöte i Kållby
Sidan 5

Terrororganisationen IS 
rensar ut alla irakier som 
inte omfattar deras extre-
ma tolkning av islam.

Kristna dödas och flyr från 
områden där kyrkor har 
stått sedan fornkristen tid. 
Sidan 4

 
I sorgen bor liv
Sidan 6
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Kvinnor i Europa: 
Att tro är att agera
Sidan 5

En livslång 
kärlekssaga
Sidan 2

Ön där Finland börjar
Sidan 8

LEDAREN: Förenklade sanningar om 
Israel och Gaza ger inte rättvis bild av en 
komplicerad verklighet. 

 Sid

2

Yazidiska irakier samlades i 
söndags för att få bistånd vid 
gränsen mellan Syrien och Irak. 
Närmare 200 000 irakiska kristna 
och yazidier har flytt undan de 
senaste veckornas förföljelser.
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”Det är enkla-
re att leva med 
förenklingarnas 
svartvita sche-
ma.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Sanningssplitter 
bland granater

rapporteringen om kriget i Gaza 
ställer oss på prov – både läsare 
och journalister. Det borde vara 

tydligt, om man inte väljer tekniken att blunda 
för det faktum att det finns så många sanningar 
sida vid sida att ingenting längre är helt rent, helt 
enkelt, helt begripligt. 

Svårigheten i att förena dessa samtidigt syns 
tydligt i incidenten med Helsingin Sanomats Aishi 
Zidan. På plats vid Gazas centralsjukhus Shida 
rapporterade hon om hur en raket avfyrats från 
sjukhusparkeringen. Uppgiften väckte interna-
tionell uppmärksamhet. Sjukhus ska vara neu-
tral mark i krig – och argumentationen om Isra-
els bombning av civila mål trasades i kanten, med 
fog. Det var pro-Israelsidan inte sen att utnyttja, 
vilket fick Zidan att officiellt ta avstånd från hur 
hon utnyttjats i propagandasyfte. Hon var där för 
att intervjua civila offer, barn som lider och dör 
oförskyllt. Men som proffs hade också rapporte-
rat det hon nyss hört. 

I berättelsen om Israel och Palestina finns det 
alltid ett ”men” att haka på de flesta utsagor. Det 
är svårt        att hantera, och därför är det enklare 
att leva med förenklingarnas svartvita schema. En 
bov. Ett offer. En orsak. En följd. Med den inställ-
ningen förs tyvärr många argumentationer där 
hätskheten och generaliseringarna ligger på lur.

Verkligheten för de tolv miljoner människor som 
vaknar till vardagen på den areal som Israel, Väst-
banken och Gaza sammantaget utgör, ett område 
mindre än ytan för Södra Finlands län, är oänd-
ligt mycket mer komplicerad. Orsakerna till det 
som drabbar dem är många – och de skiftar och 
samvarierar dessutom med annat som händer i 
regionen. Så till exempel, att general Sisis över-
tagande av makten i Egypten fick som följd att 
tunnlarna till Gaza stängdes. Länken mellan Sisis 
motståndare, Muslimska Brödraskapet, och Ha-
mas ströps – och med den de inkomster som ad-
ministrationen i Gaza så desperat behövde för att 
upprätthålla en någorlunda 
dräglig vardag för att kom-
pensera Israels totala, och 
ja: omänskliga, kontroll av 
varor, vatten och el.

söker man bovar och hjältar 
är det också vanskligt. Bovar-
na är många. De kan dessut-
om i samma skepnad sprida 
död och få fredspris. Att sluta 
fredsfördrag i regionen, med 
vilka blandade motiv det än 
skett, kan vara en dödsdom. Egyptens president 
Anwar Sadat fick betala med döden för det freds-
fördrag med Israel som år 1978 gjorde slut på tret-
tio år av krig. Yizak Rabin sköts år 1995 ihjäl av 
en judisk högerextremist för fredssamtalen med 
PLO:s Yasser Arafat. På något plan lyckades bäg-
ge kanske förbättra vardagen, men bara tills ka-
lejdoskopet vreds om nästa gång.

när pusselbitarna Israel - Palestina läggs ut en ef-
ter en kvarstår att det enda som alla har gemen-
samt är att de alla är offer. 

I olika former, i olika omfattning men offer li-
kaväl. Det gör allt så mycket svårare att förstå. 

Men vi är skyldiga parterna att ens försöka.

Skärgården 
är mitt rike

Hans liv har skänkt honom många män-
niskomöten och fört honom till plat-
ser världen över. Men det finns en plats 
dit Bernt Mårtensson alltid återvän-
der. Houtskär. 

– Skärgården är mitt rike, min värld. 
Hit har jag alltid kommit tillbaka och 
här trivs jag fortfarande. 

Huset han bor i ligger vackert belä-
get vid gästhamnen i Näsby på Hout-
skär. Som bäst är ön full av sommar-
gäster och båtfolk som har vägarna för-
bi en kortare eller längre tid. Alla har 
de kommit hit för att njuta av det som 
också Bernt Mårtensson uppskattar 
högt: Naturen och all dess vidunder-
liga skönhet när sommaren visar upp 
sig i all sin prakt. 

– Stenarna och bergen. Martallarna 
och de små åkertegarna. Alla har de 
ett språk och de berättar en historia för 
dem som har tid att lyssna. 

Bernt Mårtensson föddes 1927 på 
Halsö utanför Houtskär. Som sjuåring 
började han i internatskola på Norr- 
skata och sedan blev det folkskola bå-
de på Äpplö och i Saverkeit. 

– De tre skolorna har varit mitt uni-
versitet, plus folkhögskolan här på 
Houtskär.

Sin fru Else träffade han tidigt och de 
gifte sig när Bernt Mårtensson bara var 
18 år gammal. 

– Det var en fantastisk kvinna. Vår 
kärlekshistoria började redan i unga år 
och när vi ville gifta oss måste vi be 
om lov av min mor eftersom jag inte 
var myndig. 

Föräldrarna var jordbrukare och där-
för föll det sig naturligt att Bernt Mår-
tensson, som det äldsta barnet, tillsam-
mans med sin egen familj tog över Ab-
rahamsgården i Saverkeit 1949 och bru-
kade jorden fram till 1980. 

– Jag älskade att vara jordbruka-
re. Ibland var det torrt när det borde 

komma regn och ibland kom det snö 
på sommaren. Det var oförutsägbart. 
När vi harvade gick jag ofta omkring 
och sjöng. 

Men för Bernt Mårtensson räckte det 
inte att sköta om en gård. Han har dess-
utom hunnit engagera sig inom kom-
munalpolitiken, arbetat som ungdoms-
sekreterare för Kyrkans Ungdom, rese-
talare i Finska Missionssällskapet och 
som förbundssekreterare vid Försam-
lingsförbundet. Därtill kan han titule-
ra sig författare till sexton egna böcker.

– Hela mitt liv har jag älskat språket 
men hela mitt liv har jag också käm-
pat med rättskrivning. Dessutom är jag 
vänsterhänt. När vi skrev i skolan och 
jag bytte till vänster hand suddades 
bläcket ut och jag fick bannor.

Tiden vid Församlingsförbundet ser 
han tillbaka på med glädje.

– Jag har rest genom hela stiftet och 
predikat i nästan alla kyrkor. Och med 
mig har jag burit ett enda budskap: Jesu 
Kristi kärlek är den dyrbaraste som finns.

En annorlunda midsommar
Tron har alltid varit närvarande i Bernt 
Mårtenssons liv. Hans föräldrar hade 
en religiös övertygelse och som barn 
var han en flitig bibelläsare. Innan han 
fyllde tio år hade han redan läst Bibeln 
två gånger. Men i tonåren ändrades at-
tityden till tro.

– Jag tyckte att ”jaja, låt dem be för 
mig och för dig och för gengasmotorn 
som inte vill gå”.

Vid midsommarafton 1945 hände nå-
got som igen ändrade hans uppfatting.

– Vi hade midsommardans vid Ves-
terlid ungdomslokal och då kom det 
en grupp ungdomar från folkhögsko-
lan som ställde sig utanför och började 
sjunga. En av ungdomarna kom fram 
till mig och frågade om jag ville kom-
ma med honom och prata en stund. 

Och där i skogen, vid en sten, böjde 
vi knä tillsammans. Där började mitt 
nya kristna liv. 

Livslång kärlek
Vid Bernt Mårtenssons säng står ett fo-
tografi på hans fru Else. Det har nu gått 
ett par år sedan hon gick bort och var-
je kväll innan han lägger sig säger han 
god natt. Else drabbades av demens och 
blev gradvis sämre. Till slut kände hon 
inte igen sin man. Men Bernt Mårtens-
son fortsatte att besöka henne varje dag 
på serviceboendet Fridhem. 

– Jag tog varje chans jag fick att sä-
ga tack. Tack för att hon alltid funnits 
där. Sedan fanns det stunder när det 
dementa mörkret vek undan och hon 
såg på mig med sina underbara ögon 
och sa ”jag älskar dig”. 

Else gick bort när livet inte längre var 
något liv och Bernt fick vara vid hen-
nes sida när hon somnade in. 

– Min kristna tro innefattar inte åter-
förening i himlen. Den stora tacksam-
heten ligger i stället i allt det som varit. 
Glädjen med Else var här och nu. Den 
var på ängarna vid Abrahamsgården, 
när Else kom hem med vilda blommor 
och satte dem i en vas. Den glädjen gör 
mig lycklig. 

Bernt Mårtensson känner sig varken 
ledsen eller ensam även om också två 
av hans fyra barn gått bort de senas-
te åren. 

– Folk brukar fråga om inte sorgen 
blivit mig övermäktig men då svarar 
jag att min tro har burit mig igenom 
alla sorger. 

På frågan om vad samhället kunde 
göra för att äldre människor skulle vara 
lite mindre ensamma funderar han en 
lång stund och svarar sedan: 

– Den som ska ge råd i de här frågor-
na ska nog själv ha upplevt ensamhet. 
Dessutom blir ensamheten i en stor-
stad en annan, ofta tragisk verklig-
het. Här på landsbygden tar vi hand 
om varandra och dricker kaffe ihop. 
Men jag tycker att man inte jämt mås-
te hålla äldre människor sysselsatta. I 
stället tror jag på friheten att få välja 
själv. Vissa tycker om att gå på jump-
pa. Själv har jag nyligen börjat använda 
Facebook och tycker att det är så rys-
ligt spännande.

Han har mist sin fru och två av sina barn. Ändå är Bernt 
Mårtensson en lycklig och tacksam människa. Hem-
ligheten ligger i att uppskatta allt det fina livet för med 
sig, även när det inte längre är fysiskt närvarande.

TEXT OCH FOTO: MICHAELA ROSENBACK

PROFILEN: BERNT MÅRTENSSON 
”Min kristna tro innefattar inte återförening i himlen. 
Glädjen med Else var här och nu.” 
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”Vi är inte oroliga för att bli smittade”
ebola. När våra tidning-
ar fylls av oroande ebola-
nyheter är perspektivet ett 
helt annat i Västafrika. An-
na Tikum, FMS-missio-
när i Senegal, berättar att 
hon knappt diskuterat vi-
ruset med någon, trots att 
sjukdomen skördar offer i 
grannländerna. Sjukdomen 
får inte heller några stora 
rubriker i de senegalesiska 
medierna.

– De vanliga människor-
na här i Fatick vet knappt 
vad ebola är. Jag fråga-
de vår hemhjälp och vår 
barnskötare vad de visste 
om ebola då sjukdomen 
för några månader sedan 
var en stor nyhet i västliga 
massmedier, då Senegal 
faktiskt höll gränsen stängd 
i några dagar, men de hade 
aldrig hört om ebola. Det 
man i stället oroar sig för är 

årets skörd. Det kan bli en 
stor hungerkatastrof i lan-
det om regnen inte kom-
mer i gång – de är över en 
månad försenade. Så en 
sjukdom som inte ens finns 
i Senegal är inget att oroa 
sig för jämfört med att fa-
miljen kanske inte kommer 
att ha mat på bordet un-
der året.

Inte heller Anna Tikum 
oroar sig för sjukdomen.

– Om några fall upp-
täcks här eller i Kamerun, 
där vi ska fira jul och ny-
år, blir vi kanske oroliga. 
Men det är ju ett faktum 
att vi har dödliga sjukdo-
mar omkring oss hela ti-
den. Malaria dödar långt 
flera än vad ebolan gör, 
och den kan drabba oss 
när som helst.

Hon vet att FMS kallar 
hem sina missionärer ifall 

det finns risk för att de kan 
bli smittade.

– Jag litar på min arbets-
givare och vet att om ett 
sådant beslut skulle fattas 
så är det för mig och min 
familjs bästa. Men fy vad 
det skulle kännas underligt 
att lämna kolleger och vän-
ner kvar i farozonen, säger 
Tikum.

 ¶ Sofia TorvaldS

hemma på Houtskär trivs 
Bernt Mårtensson allra 
bäst.

BERNT  
MÅRTENSSON

FÖDD 1927 PÅ HOUTSKÄR.

HAR VARIT AKTIV BLAND 
ANNAT SOM FÖRBUNDS-
SEKRETERARE VID FÖR-
SAMLINGSFÖRBUNDET. 

TYCKER ATT DET ÄR VÄL-
DIGT ROLIGT MED DATO-
RER OCH HAR NYLIGEN 
BÖRJAT ANVÄNDA FACE-
BOOK
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MKV hjälper i 
Irak och Gaza
Martyrkyrkans vänner 
(MKV) sänder 12 000 eu-
ro till Irak. Hjälpen ges i 
form av vatten, mat och 
mediciner. Johan Cande-
lin, ordförande för MKV, 
betecknar de kristnas si-
tuation som en av de vär-

sta tragedierna i den krist-
na kyrkans historia i Irak. 
Samtidigt beviljade MKV 
10 000 euro för bistånd i 
Gaza. Hjälpen ges åt såväl 
kristna som muslimer.

– Med tillstånd av myn-
digheterna har vår sam-
arbetspartner redan fört 
in hundratusen liter vat-
ten och mediciner till Ga-

za, säger Candelin. 
MKV förhandlar som 

bäst om att få föra in hjäl-
pen till Irak. Den hjälpen 
går via Egypten och ska nå 
kyrkorna i norra Irak.

– Flyktingarna söker sig 
till kyrkor för de vet att de 
får hjälp där bara det finns 
resurser. Kvinnor och barn 
prioriteras i hjälpen..

BISTÅND IRAK

Nödrop för 
folkmord
Andrew White, anglikansk 
kyrkoherde i Bagdad i den 
enda anglikanska försam-
lingen i Irak, sänder ett 
nödrop via FB:

– Jag brukar posta bilder 
här. Men i dag fick jag ett 
foto så hemskt att ingen 

vill se det. En kristen familj 
på åtta personer skjutna 
i ansiktet, i en pöl av blod 
och Bibeln intill – för att 
de vägrat konvertera. Det 
här är dagens Irak!

White kritiserar Stor-
britannien över bristande 
hjälp. IS har bland annat 
märkt kristnas hem med  
bokstaven N - ”nazarene” 
dvs ”kristen”.

Kristna har i sympa-
ti använt bilden på soci-
al medier. Bland dem finns 
den anglikanska ärkebis-
kopen Justin Welby.

MÄRKTA MÅLTAVLOR

Folkmord pågår i Irak – 
hinner världen vakna i tid?
FÖRFÖLJELSE. I norra 
Irak utspelar sig en gigan-
tisk humanitär katastrof 
då hundratusentals 
människor har flytt sina 
hem hals över huvud. 
Samtidigt hotar den ur-
gamla assyriska kristen-
heten att helt utplånas.

TEXT: SVANTE LUNDGREN

För Iraks kristna minoritet 
har de senaste elva åren va-
rit en prövningarnas tid. Över 
sjuttio kyrkor har bombats, 
präster dödats och kristna 
hotats vilket lett till att en 
majoritet av de kristna läm-
nat landet. För dem som stan-
nat har denna sommar varit 
en mardröm.

Efter att terrororganisatio-
nen Islamiska Staten (IS) tog 
över storstaden Mosul i juni 
ställdes stadens kristna in-

för ett ultimatum: konver-
tera, betala en straffskatt el-
ler dö. De flesta flydde då till 
den närbelägna Nineveslät-
ten, vilket KP skrev om för 
två veckor sedan. 

Förra veckan förvärrades 
situationen ytterligare då IS 
ockuperade Nineveslätten 
utan nämnvärt motstånd från 
den kurdiska milis som fanns 
där. Områdets övervägan-
de kristna befolkning, om-
kring 100 000 personer, flyd-
de i panik till Kurdistan. Ex-
tremisterna tog ner alla kors 
från kyrkorna och brände 
gamla kyrkliga manuskript. 
Därmed förstörs det kristna 
assyriska kulturarvet.

”Ingen bryr sig”
En av de kristna assyrierna 
som flydde skrev följande till 
en landsman i Sverige:

– Vi ville försvara Nineve, 
men de var för många och för 
välbeväpnade. Vi är ledsna 

för att vi inte kunde skydda 
vårt älskade hemland, men 
vi måste skydda våra barn, 
systrar och hustrur. Vi dödas 
och ingen bryr sig. Vi talar 
Jesu modersmål, vi är de för-
sta kristna, men den kristna 
världen har glömt oss. 

En annan icke-muslimsk 
minoritet i Irak som råkat il-
la ut är yazidierna. Då IS in-
tog deras starka fäste, staden 
Sinjar, flydde över 100 000 
yazidier upp i bergen där 
många dukat under i den 
extrema hettan. Yazidierna 
betraktas felaktigt av IS som 
djävulsdyrkare och har be-

handlats brutalt. Det finns 
vittnesbörd om barn som 
halshuggits och begravts 
levande.

Inga kors
Både bland flyende yazidier 
och assyrier är situationen 
ytterst kritisk. Den svenska 
journalisten Terese Chris-
tiansson har mött assyris-
ka flyktingar i den kurdiska 
huvudstaden Erbil och be-
skriver det på Twitter:

– Barn som inte kunnat 
begravas, bröllopsklänning-
ar som aldrig får användas, 
kors som inte vågar bäras. 
Sorgliga möten i dag i Erbil.

Både yazidierna och de 
kristna assyrierna känner 
sig övergivna av världen. Ef-
ter förra veckans dramatiska 
händelser har USA bombat 
IS-styrkorna och amerikan-
ska och brittiska flygplan 
har släppt ner mat och med-
iciner till yazidierna i ber-

gen. Det hela är dock allt-
för lite och alltför sent. FN:s 
säkerhetsråd har diskuterat 
krisen i norra Irak, men står, 
liksom när det gäller Syrien, 
handlingsförlamat.

Civilisation hotad
Armenien brukar räknas som 
den första stat som övergick 
till kristendomen, men de 
statslösa assyrierna var den 
första nation som antog den 
kristna tron. De talar också 
en variant av Jesu moders-
mål, arameiska. Hela denna 
urgamla kristna civilisation 
med rötter i apostlatiden är 
nu hotad.

De assyriska kyrkornas 
patriarker har liksom på-
ven vädjat till FN och världs-
samfundet om hjälp. Patri-
ark Louis Sako avslutar sin 
vädjan på följande sätt:

– Med sorg och smärta 
vädjar vi till allas samvete, 
till alla mänskor av god vilja, 

till FN och EU att rädda dessa 
oskyldiga mänskor från dö-
den. Vi hoppas att det inte är 
för sent.

Den anglikanske prästen 
Andrew White, som är kyr-
koherden i Bagdad, berättar 
för BBC att han alltid sagt till 
sin församling att han inte 
tänker lämna dem och att 
han hoppas att de inte hel-
ler lämnar Irak.

– Nu kan jag inte längre sä-
ga det. För det skulle bety-
da att jag bad dem att ta ris-
ken att dödas. 

Så flykten fortsätter. Irak 
töms på sin ursprungsbe-
folkning. Kyrkor och klos-
ter från de första århundra-
dena förstörs. Mellanöstern 
blir alltmer monokulturell 
då minoriteterna fördrivs.

Situationen förändras snabbt. För 
kontinuerlig uppdatering följ De-
mand For Action på Facebook och 
Twitter.

tio tusen samlades på Medborgarplatsen i Stockholm i söndags till en stödaktion arrangerad av Kommittén för Mellan-
österns kristna. De vill fästa uppmärksamheten på IS etniska utrensningar i Irak och Syrien. Foto: George Abdelmassih

Vi talar Jesu mo-
dersmål, vi är de 
första kristna, 
men den kristna 
världen har glömt 
oss.
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Miljoner gick upp i rök
De omfattande skogsbränderna i Sverige kan visa sig 
bli en dyr affär för Svenska kyrkan. Västerås stifts sko-
gar är inte försäkrade. Det betyder att mångmiljonbe-
lopp har gått förlorade i branden.

– Det beror på en riskbedömning som egendoms-
nämnden har gjort. Ingen har kunnat förutse en sådan 
här brand, säger Erik Ling, stiftsjägmästare, till Kyr-
kans Tidning.

1 000 hektar som tillhör Svenska kyrkan beräknas ha 
förstörts i den omfattande skogsbranden.

Gemensam bön i Berlin 
I Berlin planerar man att anlägga en unik byggnad där 
tre religioner ska mötas under samma tak. Byggnaden 
ska verka som kyrka, moské och synagoga.

Det är prästen Gregor Hohberg, imamen Kadir 
Sanci och rabbien Tovia Ben-Chorin som delar dröm-
men om en gemensam böneplats för kristna, musli-
mer och judar. Byggnaden ska också vara öppen för 
människor utan en tro. Byggnaden ska placeras i cen-
trala Berlin och förhoppningen är att den kan bör-
ja byggas 2016.

TILLBEDJAN BERLINSKOGSBRAND SVERIGE

Kristna kvinnor 
uppmanar till 
konkret handling
EUROPA. Att ge kvin-
nor mod att slåss mot 
orättvisor i samhället var 
ett av målen då kristna 
kvinnor från 28 länder 
strålade samman på den 
grekiska ön Tinos.

TEXT: CHRISTA  
MICKELSSON

Organisationen Ecumenical 
forum for European Chris-
tian Women (EFECW) höll 
sin generalförsamling på Ti-
nos förra veckan. Temat för 
konferensen var ”... född av 
kvinna” och tar fasta på hur 
kvinnor är kallade att vara en 
kreativ energi.

– Även om utgångspunk-
ten är så biologisk som bar-
nafödande är definitionen av 
kreativ energi mycket breda-
re än så. Det handlar till stor 
del om samhällspåverkan, 
säger litteraturstuderande 
Ylva Vikström från Åbo.

Vikström och teologi-
studerande Liisa Mende-
lin, Helsingfors är stewards 
under generalförsamlingen. 
De jobbar i ett internationellt 
team och hjälper till under 
konferensen, som ordnas 
vart fjärde år. 

– Jag fick höra om konfe-
rensen och sökte jobbet ut-
an att veta desto mera om 
EFEWC. Eftersom jag brin-
ner för feministiska frågor 
känns det både viktigt och 
värdefullt att få verka in-
om ett ekumeniskt forum 
för kvinnor, säger Vikström. 

Organisationens syfte är 
att samla kvinnor från oli-
ka kyrkor för att arbeta eku-

meniskt, be tillsammans och 
jobba för ekologi, fred och 
politisk påverkan.

Liisa Mendelin har noterat 
att deltagarna visar att de-
ras kristna övertygelse ock-
så innebär konkret handling.

– I det nya medlemslan-
det Armenien har kvinnor 
till exempel börjat jobba med 
ett projekt för att motverka 
selektiva aborter, det vill sä-
ga abort av flickfoster.

Mendelin berättar att den 
jämställdhet som kvinnor i 
dag uppnått å ena sidan app-
låderas, men att det också 
finns en stark medvetenhet 
om de problem som fortfa-
rande existerar. Hon näm-
ner våldtäktskultur och ka-
pitaliseringen av kvinnors 
kroppsskam.

Ylva Vikström har i sin tur 
blivit medveten om att kvin-
nor runtom i Europa jobbar 
under väldigt olika villkor. 

– Där vi i Finland käm-
par för en könsneutral äk-
tenskapslag finns det fortfa-
rande länder och kyrkor där 
kvinnans blotta rätt att tala 
ännu inte är självklar. Vissa 
talare har fört fram en väldigt 
traditionell och i mina ögon 
problematisk kvinnosyn 
som ett ideal: kvinnan som 
galant bollar familjeliv, ar-
bete, utseende och så vidare 
– men lyckligtvis har andra 
talare – också från medel-
havsländerna – utmanat den 
här synen och lyft upp hur 
många av kvinnors problem 
som i dag grundar sig i just 
det här krävande idealet. Ut-
maningen ligger alltså i att vi 
lever i väldigt olika verklig-
heter – men å andra sidan är 
det också vår styrka.

att hjälpa till med det praktiska var Ylva Vikströms och 
Liisa Mendelins uppgift på EFECWs generalförsamling. 

Pohjola förlorade ämbetet
Uleåborgs stifts domkapitel beslöt förra veckan att Ju-
hana Pohjola i enlighet med kyrkolagen förlorar sitt 
prästämbete. Beslutet trädde i kraft omedelbart.

Enligt domkapitlet har Pohjola verkat i strid med 
prästämbetets skyldigheter och brutit sitt prästlöfte. 
Pohjola har verkat som stiftsdekan i Finlands evange-
lisk-lutherska missionsstift.

Missionsstiftet saknar formell ställning i evangelisk-
lutherska kyrkan. Att vår kyrkas präster verkar inom 
missionsstiftet står i motsättning med prästlöftet.

MISSIONSSTIFTET PRÄST

Sommarmötena 
ständigt populära
LAESTADIANISM. När-
mare 5 000 deltagare slöt 
upp till Kållby fridsfören-
ings sommarmöte.

TEXT OCH FOTO: 
BERTEL WIDJESKOG

Psalmsången ekar starkt in-
ne i Flynängens bönehus i 
Kållby, och snart strömmar 
tusentals besökare till mat- 
och kaffetältet för lekamlig 
spis och fri samvaro. Det är 
Kållby fridsförenings årli-
ga sommarmöte som pågår.

Föreningens nya ordfö-
rande Boris Mård myser för-
nöjt när han ser hur väl allt 
fungerar. 

– Byggandet av mötes-
platsen skedde två kvällar 
inne i veckan, och det föll 
nog en tår längs kinden när 
jag såg hur snabbt allt löpte. 
Rutinerade talkokrafter tog 
i där det behövdes och alla 
visste sin uppgift, konsta-
terar han.

Kållby fridsförening räk-
nas till de största inom Laes-
tadianernas Fridsförening-
ars förbund, LFF, och med-

lemsantalet har överskridit 
1 000. Men den är samtidigt 
också en av de yngsta, inre-
gistrerad först 1972 och med 
eget bönehus på Flynängen 
från 1991.

– Innan vi fick bönehu-
set hade vi våra sommar-
möten vid Kållby samlings-
hus. Visst var det trångt och 
opraktiskt, men det gick 
också, berättar förra ordfö-
randen Charles Östman.

− Och sommarmötet 2017 
räknar vi med att kunna hål-
la i skuldfritt hus. Vi insåg 
genast att finansieringen 
bör ske med möjligast snab-
ba tidsplan, annars riskerar 
vi att medlemmar tröttnar. 
Nu betalar de med förnöj-
samhet sina utlovade delar, 
kanske 50-100 euro per må-

nad och familj – plus kollekt 
varje söndag!

2 500 liter köttsoppa
Det krävs ett stort maski-
neri med frivilliga insatser 
för att ge 5 000 mötesdel-
tagare andlig och lekamlig 
spis. Förutom föreningens 
två egna predikanter deltar 
6-7  predikanter från andra, 
även långväga, håll.

Sommarmötets program 
är i högsta grad traditionellt 
med predikningar och sång, 
men som nytt inslag sedan 
i fjol gästspelar föreningens 
söndagsskolbarn i sönda-
gens program. 

– Deras halvtimme långa 
sångprogram har visat sig 
vara mycket uppskattat, be-
rättar Mård.

Maten tillreds numera i 
Sursik skolas stora kök.

– Vi räknar med ca 2 500 
liter köttsoppa under tre da-
gar.

Jämn tillväxt
Också ungdomarna hittar till 
sommarmötet. Boris Mård 
gissar att sammanlagt över 
tusen unga samlades på ung-

domssamlingarna på fredag 
och lördag kväll.

− Vi har en jämn med-
lemstillväxt, mycket tack 
vare den starkt växande 
grannbyn Lepplax. Men vi 
kan ingalunda påstå att al-
la ungdomar i våra familjer 
automatiskt blir medlem-
mar. En del blir borta, men 
ibland bara för en tid. En del 
ungdomar flyttar också bort 
från vårt verksamhetsområ-
de. Ändå växer vi. 

Catrine Sundström som 
sitter i fridsföreningens sty-
relse, konstaterar att Lepp-
lax bykyrka samlar cirka 
100 söndagsskolbarn varje 
söndag, medan ungefär li-
ka många samlas i Flynäng-
ens bönehus.

Boris Mård ser som sin 
främsta ordförandeuppgift 
att trygga de yttre omstän-
digheterna för verksamhe-
ten.

– Och vi vill be Gud att 
kärleken får finnas kvar i 
församlingen. Om vår finan-
sieringsplan går i lås kan vi 
också se fram emot att sat-
sa mer på mission och and-
ligt arbete.

nYa ordföranden Boris Mård konstaterar att Kållby fridsförening hela tiden växer och att sommarmötet samlar delta-
gare i alla åldrar. 

Vi räknar med  ca 
2 500 liter kött-
soppa under tre 
dagar. 
Boris Mård
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MKV hjälper i 
Irak och Gaza
Martyrkyrkans vänner 
(MKV) sänder 12 000 eu-
ro till Irak. Hjälpen ges i 
form av vatten, mat och 
mediciner. Johan Cande-
lin, ordförande för MKV, 
betecknar de kristnas si-
tuation som en av de vär-

sta tragedierna i den krist-
na kyrkans historia i Irak. 
Samtidigt beviljade MKV 
10 000 euro för bistånd i 
Gaza. Hjälpen ges åt såväl 
kristna som muslimer.

– Med tillstånd av myn-
digheterna har vår sam-
arbetspartner redan fört 
in hundratusen liter vat-
ten och mediciner till Ga-

za, säger Candelin. 
MKV förhandlar som 

bäst om att få föra in hjäl-
pen till Irak. Den hjälpen 
går via Egypten och ska nå 
kyrkorna i norra Irak.

– Flyktingarna söker sig 
till kyrkor för de vet att de 
får hjälp där bara det finns 
resurser. Kvinnor och barn 
prioriteras i hjälpen.

BISTÅND IRAK

Nödrop för 
folkmord
Andrew White, anglikansk 
kyrkoherde i Bagdad i den 
enda anglikanska försam-
lingen i Irak, sänder ett 
nödrop via Facebook:

– Jag brukar posta bilder 
här. Men i dag fick jag ett 
foto så hemskt att ingen 

vill se det. En kristen familj 
på åtta personer skjutna 
i ansiktet, i en pöl av blod 
och Bibeln intill – för att 
de vägrat konvertera. Det 
här är dagens Irak!

White kritiserar Stor-
britannien över bristande 
hjälp. IS har bland annat 
märkt kristnas hem med  
bokstaven N - ”nazarene” 
dvs ”kristen”.

Kristna har i sympa-
ti använt bilden på socia-
la medier. Bland dem finns 
den anglikanska ärkebis-
kopen Justin Welby.

MÄRKTA MÅLTAVLOR

Folkmord pågår i Irak – 
hinner världen vakna i tid?
FÖRFÖLJELSE. I norra 
Irak utspelar sig en gigan-
tisk humanitär katastrof 
då hundratusentals 
människor har flytt sina 
hem hals över huvud. 
Samtidigt hotar den ur-
gamla assyriska kristen-
heten att helt utplånas.

TEXT: SVANTE LUNDGREN

För Iraks kristna minoritet 
har de senaste elva åren va-
rit en prövningarnas tid. Över 
sjuttio kyrkor har bombats, 
präster dödats och kristna 
hotats vilket lett till att en 
majoritet av de kristna läm-
nat landet. För dem som stan-
nat har denna sommar varit 
en mardröm.

Efter att terrororganisatio-
nen Islamiska Staten (IS) tog 
över storstaden Mosul i juni 
ställdes stadens kristna in-

för ett ultimatum: konver-
tera, betala en straffskatt el-
ler dö. De flesta flydde då till 
den närbelägna Nineveslät-
ten, vilket KP skrev om för 
två veckor sedan. 

Förra veckan förvärrades 
situationen ytterligare då IS 
ockuperade Nineveslätten 
utan nämnvärt motstånd från 
den kurdiska milis som fanns 
där. Områdets övervägan-
de kristna befolkning, om-
kring 100 000 personer, flyd-
de i panik till Kurdistan. Ex-
tremisterna tog ner alla kors 
från kyrkorna och brände 
gamla kyrkliga manuskript. 
Därmed förstörs det kristna 
assyriska kulturarvet.

”Ingen bryr sig”
En av de kristna assyrierna 
som flydde skrev följande till 
en landsman i Sverige:

– Vi ville försvara Nineve, 
men de var för många och för 
välbeväpnade. Vi är ledsna 

för att vi inte kunde skydda 
vårt älskade hemland, men 
vi måste skydda våra barn, 
systrar och hustrur. Vi dödas 
och ingen bryr sig. Vi talar 
Jesu modersmål, vi är de för-
sta kristna, men den kristna 
världen har glömt oss. 

En annan icke-muslimsk 
minoritet i Irak som råkat il-
la ut är yazidierna. Då IS in-
tog deras starka fäste, staden 
Sinjar, flydde över 100 000 
yazidier upp i bergen där 
många dukat under i den 
extrema hettan. Yazidierna 
betraktas felaktigt av IS som 
djävulsdyrkare och har be-

handlats brutalt. Det finns 
vittnesbörd om barn som 
halshuggits och barn som 
begravts levande.

Inga kors
Både bland flyende yazidier 
och assyrier är situationen 
ytterst kritisk. Den svenska 
journalisten Terese Chris-
tiansson har mött assyris-
ka flyktingar i den kurdiska 
huvudstaden Erbil och be-
skriver det på Twitter:

– Barn som inte kunnat 
begravas, bröllopsklänning-
ar som aldrig får användas, 
kors som inte vågar bäras. 
Sorgliga möten i dag i Erbil.

Både yazidierna och de 
kristna assyrierna känner 
sig övergivna av världen. Ef-
ter förra veckans dramatiska 
händelser har USA bombat 
IS-styrkorna och amerikan-
ska och brittiska flygplan 
har släppt ner mat och med-
iciner till yazidierna i ber-

gen. Det hela är dock allt-
för lite och alltför sent. FN:s 
säkerhetsråd har diskuterat 
krisen i norra Irak, men står, 
liksom när det gäller Syrien, 
handlingsförlamat.

Civilisation hotad
Armenien brukar räknas som 
den första stat som övergick 
till kristendomen, men de 
statslösa assyrierna var den 
första nation som antog den 
kristna tron. De talar också 
en variant av Jesu moders-
mål, arameiska. Hela denna 
urgamla kristna civilisation 
med rötter i apostlatiden är 
nu hotad.

De assyriska kyrkornas 
patriarker har liksom på-
ven vädjat till FN och världs-
samfundet om hjälp. Patri-
ark Louis Sako avslutar sin 
vädjan på följande sätt:

– Med sorg och smärta 
vädjar vi till allas samvete, 
till alla mänskor av god vilja, 

till FN och EU att rädda dessa 
oskyldiga mänskor från dö-
den. Vi hoppas att det inte är 
för sent.

Den anglikanske präs-
ten Andrew White, som är 
kyrkoherde i Bagdad, berät-
tar för BBC att han alltid sagt 
till sin församling att han in-
te tänker lämna dem och att 
han hoppas att de inte heller 
lämnar Irak.

– Nu kan jag inte längre sä-
ga det. För det skulle bety-
da att jag bad dem att ta ris-
ken att dödas. 

Så flykten fortsätter. Irak 
töms på sin ursprungsbe-
folkning. Kyrkor och klos-
ter från de första århundra-
dena förstörs. Mellanöstern 
blir alltmer monokulturell 
då minoriteterna fördrivs.

Situationen förändras snabbt. För 
kontinuerlig uppdatering följ De-
mand For Action på Facebook och 
Twitter.

tiotusen samlades på Medborgarplatsen i Stockholm i söndags till en stödaktion arrangerad av Kommittén för Mellanösterns kristna. De vill fästa uppmärksamheten på Islamiska 
Statens etniska utrensningar i Irak och Syrien. foTo: GeorGe abdelmaSSih

Vi talar Jesu mo-
dersmål, vi är de 
första kristna, 
men den kristna 
världen har glömt 
oss.
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Miljoner gick upp i rök
De omfattande skogsbränderna i Sverige kan visa sig 
bli en dyr affär för Svenska kyrkan. Västerås stifts sko-
gar är inte försäkrade. Det betyder att mångmiljonbe-
lopp har gått förlorade i branden.

– Det beror på en riskbedömning som egendoms-
nämnden har gjort. Ingen har kunnat förutse en sådan 
här brand, säger Erik Ling, stiftsjägmästare, till Kyr-
kans Tidning.

1 000 hektar som tillhör Svenska kyrkan beräknas ha 
förstörts i den omfattande skogsbranden.

Gemensam bön i Berlin 
I Berlin planerar man att anlägga en unik byggnad där 
tre religioner ska mötas under samma tak. Byggnaden 
ska verka som kyrka, moské och synagoga.

Det är prästen Gregor Hohberg, imamen Kadir 
Sanci och rabbien Tovia Ben-Chorin som delar dröm-
men om en gemensam böneplats för kristna, musli-
mer och judar. Byggnaden ska också vara öppen för 
människor utan en tro. Byggnaden ska placeras i cen-
trala Berlin och förhoppningen är att den kan bör-
ja byggas 2016.

TILLBEDJAN BERLINSKOGSBRAND SVERIGE

Kristna kvinnor 
uppmanar till 
konkret handling
EUROPA. Att ge kvin-
nor mod att slåss mot 
orättvisor i samhället var 
ett av målen då kristna 
kvinnor från 28 länder 
strålade samman på den 
grekiska ön Tinos.

TEXT: CHRISTA  
MICKELSSON

Organisationen Ecumenical 
forum for European Chris-
tian Women (EFECW) höll 
sin generalförsamling på Ti-
nos förra veckan. Temat för 
konferensen var ”... född av 
kvinna” och tar fasta på hur 
kvinnor är kallade att vara en 
kreativ energi.

– Även om utgångspunk-
ten är så biologisk som bar-
nafödande är definitionen av 
kreativ energi mycket breda-
re än så. Det handlar till stor 
del om samhällspåverkan, 
säger litteraturstuderande 
Ylva Vikström från Åbo.

Vikström och teologi-
studerande Liisa Mende-
lin, Helsingfors är stewards 
under generalförsamlingen. 
De jobbar i ett internationellt 
team och hjälper till under 
konferensen, som ordnas 
vart fjärde år. 

– Jag fick höra om konfe-
rensen och sökte jobbet ut-
an att veta desto mera om 
EFEWC. Eftersom jag brin-
ner för feministiska frågor 
känns det både viktigt och 
värdefullt att få verka in-
om ett ekumeniskt forum 
för kvinnor, säger Vikström. 

Organisationens syfte är 
att samla kvinnor från oli-
ka kyrkor för att arbeta eku-

meniskt, be tillsammans och 
jobba för ekologi, fred och 
politisk påverkan.

Liisa Mendelin har noterat 
att deltagarna visar att de-
ras kristna övertygelse ock-
så innebär konkret handling.

– I det nya medlemslan-
det Armenien har kvinnor 
till exempel börjat jobba med 
ett projekt för att motverka 
selektiva aborter, det vill sä-
ga abort av flickfoster.

Mendelin berättar att den 
jämställdhet som kvinnor i 
dag uppnått å ena sidan app-
låderas, men att det också 
finns en stark medvetenhet 
om de problem som fortfa-
rande existerar. Hon näm-
ner våldtäktskultur och ka-
pitaliseringen av kvinnors 
kroppsskam.

Ylva Vikström har i sin tur 
blivit medveten om att kvin-
nor runtom i Europa jobbar 
under väldigt olika villkor. 

– Där vi i Finland käm-
par för en könsneutral äk-
tenskapslag finns det fortfa-
rande länder och kyrkor där 
kvinnans blotta rätt att tala 
ännu inte är självklar. Vissa 
talare har fört fram en väldigt 
traditionell och i mina ögon 
problematisk kvinnosyn 
som ett ideal: kvinnan som 
galant bollar familjeliv, ar-
bete, utseende och så vidare 
– men lyckligtvis har andra 
talare – också från medel-
havsländerna – utmanat den 
här synen och lyft upp hur 
många av kvinnors problem 
som i dag grundar sig i just 
det här krävande idealet. Ut-
maningen ligger alltså i att vi 
lever i väldigt olika verklig-
heter – men å andra sidan är 
det också vår styrka.

att hjälpa till med det praktiska var Ylva Vikströms och 
Liisa Mendelins uppgift på EFECWs generalförsamling. 

Pohjola förlorade ämbetet
Uleåborgs stifts domkapitel beslöt förra veckan att Ju-
hana Pohjola i enlighet med kyrkolagen förlorar sitt 
prästämbete. Beslutet trädde i kraft omedelbart.

Enligt domkapitlet har Pohjola verkat i strid med 
prästämbetets skyldigheter och brutit sitt prästlöfte. 
Pohjola har verkat som stiftsdekan i Finlands evange-
lisk-lutherska missionsstift.

Missionsstiftet saknar formell ställning i evangelisk-
lutherska kyrkan. Att vår kyrkas präster verkar inom 
missionsstiftet står i motsättning med prästlöftet.
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Sommarmötena 
ständigt populära
LAESTADIANISM. När-
mare 5 000 deltagare slöt 
upp till Kållby fridsfören-
ings sommarmöte.

TEXT OCH FOTO: 
BERTEL WIDJESKOG

Psalmsången ekar starkt in-
ne i Flynängens bönehus i 
Kållby, och snart strömmar 
tusentals besökare till mat- 
och kaffetältet för lekamlig 
spis och fri samvaro. Det är 
Kållby fridsförenings årli-
ga sommarmöte som pågår.

Föreningens nya ordfö-
rande Boris Mård myser för-
nöjt när han ser hur väl allt 
fungerar. 

– Byggandet av mötes-
platsen skedde två kvällar 
inne i veckan, och det föll 
nog en tår längs kinden när 
jag såg hur snabbt allt löpte. 
Rutinerade talkokrafter tog 
i där det behövdes och alla 
visste sin uppgift, konsta-
terar han.

Kållby fridsförening räk-
nas till de största inom Laes-
tadianernas Fridsförening-
ars förbund, LFF, och med-

lemsantalet har överskridit 
1 000. Men den är samtidigt 
också en av de yngsta, inre-
gistrerad först 1972 och med 
eget bönehus på Flynängen 
från 1991.

– Innan vi fick bönehu-
set hade vi våra sommar-
möten vid Kållby samlings-
hus. Visst var det trångt och 
opraktiskt, men det gick 
också, berättar förra ordfö-
randen Charles Östman.

− Och sommarmötet 2017 
räknar vi med att kunna hål-
la i skuldfritt hus. Vi insåg 
genast att finansieringen 
bör ske med möjligast snab-
ba tidsplan, annars riskerar 
vi att medlemmar tröttnar. 
Nu betalar de med förnöj-
samhet sina utlovade delar, 
kanske 50-100 euro per må-

nad och familj – plus kollekt 
varje söndag!

2 500 liter köttsoppa
Det krävs ett stort maski-
neri med frivilliga insatser 
för att ge 5 000 mötesdel-
tagare andlig och lekamlig 
spis. Förutom föreningens 
två egna predikanter deltar 
6-7  predikanter från andra, 
även långväga, håll.

Sommarmötets program 
är i högsta grad traditionellt 
med predikningar och sång, 
men som nytt inslag sedan 
i fjol gästspelar föreningens 
söndagsskolbarn i sönda-
gens program. 

– Deras halvtimme långa 
sångprogram har visat sig 
vara mycket uppskattat, be-
rättar Mård.

Maten tillreds numera i 
Sursik skolas stora kök.

– Vi räknar med ca 2 500 
liter köttsoppa under tre da-
gar.

Jämn tillväxt
Också ungdomarna hittar till 
sommarmötet. Boris Mård 
gissar att sammanlagt över 
tusen unga samlades på ung-

domssamlingarna på fredag 
och lördag kväll.

− Vi har en jämn med-
lemstillväxt, mycket tack 
vare den starkt växande 
grannbyn Lepplax. Men vi 
kan ingalunda påstå att al-
la ungdomar i våra familjer 
automatiskt blir medlem-
mar. En del blir borta, men 
ibland bara för en tid. En del 
ungdomar flyttar också bort 
från vårt verksamhetsområ-
de. Ändå växer vi. 

Catrine Sundström som 
sitter i fridsföreningens sty-
relse, konstaterar att Lepp-
lax bykyrka samlar cirka 
100 söndagsskolbarn varje 
söndag, medan ungefär li-
ka många samlas i Flynäng-
ens bönehus.

Boris Mård ser som sin 
främsta ordförandeuppgift 
att trygga de yttre omstän-
digheterna för verksamhe-
ten.

– Och vi vill be Gud att 
kärleken får finnas kvar i 
församlingen. Om vår finan-
sieringsplan går i lås kan vi 
också se fram emot att sat-
sa mer på mission och and-
ligt arbete.

nYa ordföranden Boris Mård konstaterar att Kållby fridsförening hela tiden växer och att sommarmötet samlar delta-
gare i alla åldrar. 

Vi räknar med  ca 
2 500 liter kött-
soppa under tre 
dagar. 
Boris Mård
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Sorglig underhållning
BOK

Vackra människor

Författare: Peppe Öhman
Förlag: Schildts & Söder-
ströms 2014

Den som har läst Pep-
pe Öhmans blogg Livet och 
Helsingfors kommer an-
tagligen att känna igen det 
rappa språket och aningen 

raljerande tonfallet. Språk-
ligt sett flyter berättelsen 
på fint, men bristande kor-
rekturläsning utgör farthin-
der för läsningen.

Vackra människor har en 
lite långsam startsträcka 
där författaren snarare be-
rättar än visar vilka huvud-
personerna är. Jag har ock-
så svårt att skaka av mig 
känslan att Öhman förhål-
ler sig till sina personer med 

en viss överlägsen distans. 
Småningom tar berättelsen 
ändå fart. Vad som däremot 
kvarstår är distanseringen 
som verkar vara ett ledmo-
tiv för bokens huvudperso-
ner. Det levs familjeliv, det 
bloggas och det besöks ba-
rer, men distansen präg-
lar deras sätt att förhål-
la sig till tillvaron. Ingen vå-
gar engagera sig i något på 
allvar, kämpa för något, tro 
på något: allt betraktas på 
lätt ironiskt avstånd med en 
insikt om att man egentli-

gen genomskådat den hip-
stertrendiga omgivning som 
man också själv ingår i.

Vi har alltså två par: Ida 
och Max, Sanna och Johan-
nes. De lever i Helsingfors 
södra stadsdelar och Öh-
man får det att låta som 
om det är här alla finlands-
svenskar i Helsingfors bor, 
omväxlande gemytligt och 
irriterat stötande ihop med 
alla andra i den finlands-
svenska gruppen.

Personernas vägar kor-
sas när de möts på dagis-

inskolningen för sina res-
pektive barn. Tycke uppstår 
mellan Ida och Johannes, 
och här inleds en under-
hållande jakt på bekräftel-
se och omväxling. Jag ro-
as, men med en sorg-
lig bismak. Det finns en li-
ten moral i berättelsen: det 
antyds att gräset inte var 
så mycket grönare på an-
dra sidan. Vägen till den in-
sikten är lång, och innan 
dess hinner både den ena 
och den andra bryta upp 
från vardagen utan att de-

sto mera fundera över vad 
det innebär för barnen. Den 
ångestfria inställningen till 
att lämna familjen gör be-
rättelsen mindre trovärdig. 

Boken igenom försö-
ker jag utan resultat komma 
fram till om Vackra männ-
iskor är en ren underhåll-
ningsroman eller en ironisk 
betraktelse över samtiden. 
Är det här ironi saknar den 
tillräcklig skärpa, är det un-
derhållning saknar den tro-
värdighet.

 ¶ erika rönnGård

Sorg är energi som vill ut

juha lehtola har egna erfarenheter av sorg, men filmen om Oliver som förlorar sina föräldrar i en bilolycka är en fiktiv berättelse.

Regissören och manusskribenten Juha 
Lehtola berättar att tanken med filmen 
Pojken uppochner (Aikuisten poika) är 
att öppna upp för det vackra som dö-
den för med sig.

– Människor dör hela tiden och det 
är en fruktansvärd sak. Men i sorgen 
glömmer man lätt att döden i sig kan 
föra med sig liv. Via den träffar man of-
ta nya människor och sorg kan också 
vara en förenande erfarenhet. Jag vil-
le berätta för människor att döden i 
sig innefattar ljus och liv om man ba-
ra öppnar sina ögon. 

Filmen Pojken uppochner, som har 
premiär i slutet av augusti, handlar 
om 11-åriga Oliver (Esa Nikkilä) som 
i en bilolycka förlorar båda sina för-
äldrar. I stället för att stillsamt sör-
ja besluter sig den upproriska Oliver 
för att ta reda på vad som ligger bak-
om olyckan.  

– På sätt och vis sörjer han hela ti-
den, men sorgen tar sig andra uttryck: 
energiska infall, tvångsaktigt beteen-
de och glädjeyttringar.

Lehtola säger att det är vanligt att 
människor som mist en anhörig lider 
av dåligt samvete om de inte kan grå-
ta, vara tysta eller låta bli att skratta åt 
roliga händelser.

– Det hade varit väldigt lätt att skri-
va scener som innehåller mycket gråt, 
men jag ville inte göra det. I Finland be-
handlas döden som tema i böcker och 
film ofta genom det tunga, men jag vil-
le gå en annan väg. 

Lekfullt
Det har gått tio år sedan Juha Lehtola 
fick idén till filmen. Han berättar att 
han genom åren skrivit otaliga manus-
kript. En del av dem kändes för tunga, 
andra för lättsamma. 

– Antagligen tycker en del att jag gjort 
en för lättsam film. Det är ju en fullska-
lig katastrof för en elvaårig pojke att bli 
föräldralös. Men jag ville göra den lek-
full, glädjefylld. 

Lehtola har besökt Mexiko under 
De dödas dag, den religiösa högtid 
som motsvarar Allhelgonahelgen i 
Finland.

– Där sörjer de sina döda med en 
stor fest. När jag såg den karnevalen 
började jag fundera på varför vi tys-

”Döden i 
sig innefat-
tar liv om 
man bara 
öppnar sina 
ögon.”
Juha Lehtola

FILM. Sorg är inte alltid 
gråt och tandagnisslan, 
även om den ofta por-
trätteras just så i film och 
böcker. Juha Lehtola ville 
anta ett lekfullt grepp i 
sin skildring av Oliver vars 
föräldrar dör i en olycka.

TEXT OCH FOTO: CHRISTA  
MICKELSSON

ta går in i en mörk stenkyrka för att 
sörja de våra, fast sorgeprocessen of-
ta är sådan att man behöver göra sig 
av med energi. 

– De dödas fest i Mexiko är myck-
et mer än Halloweenfirande. Hallo-
ween känns mera som ett allmänt par-
taj medan festen i Mexiko är mycket 
mer personlig: där  firar de helt tydligt 
människor som funnits.

Livet efter döden
Lehtola tar i filmen inte ställning till vad 
som händer efter att vi dör.

– Jag har ingen aning om det finns liv 
efter döden eller inte. Men hos nästan 
alla finns väl i en önskan om att man 
ska få träffa dem man älskat på nytt 
någon gång. 

I Olivers fall vaknar föräldrarna vid 
ett tillfälle till liv via fotografier. Samti-
digt förstår Oliver då att han inte läng-
re kan tala med dem och bryter ihop.

– I den scenen finns det kanske en 
hänvisning till att de vi förlorat finns 
kvar i någon form. Men jag tänker mig 
också att människan förstår den fulla 
omfattningen av död och sorg först då 

hon inser att det inte går att tala med 
den som dött.

Vem är vuxen?
Efter föräldrarnas död knyter Oliver an 
till filmens andra huvudperson Joonas, 
spelad av Kari Hietalahti. 

– Joonas är för mig en pojke inom-
bords. Han är en man som försöker 
vara macho och inte kan acceptera att 
många saker har gått snett i hans liv. På 
sätt och vis är Oliver och Joonas båda 
små pojkar. Och vilka av oss är egent-
ligen fullt färdiga vuxna?
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VÅGA FRÅGA

Svara på känslan
Min moster har fyllt 80 och är min-
nessjuk. Det känns väldigt jobbigt 
att prata med henne och det gör att 
det blir allt längre mellan träffarna 
och samtalen. Hur ska man tala 
med en svårt minnessjuk åldring, 
hur ska jag motivera mig själv att 
orka upprätthålla kontakten? Jag 
antar att det ändå är viktigt för 
henne att träffa släkt och vänner?

du har rätt i ditt antagande. Det är vik-
tigt för alla, också för minnessjuka, att 
träffa släkt och vänner och få omväx-
ling i vardagen. Men du beskriver ock-
så hur tungt det är att sjukdomen på-
verkar kontakten mellan er.

När jag besöker minnessjuka har jag oftast inte samma be-
lastning som du har, det vill säga jag har inte känt personen 
innan han eller hon blev sjuk. Det betyder att jag inte behö-
ver sörja det som har gått förlorat utan jag kan koncentrera 
mig på att nå fram till personen sådan han eller hon är just 
nu. Det är svårare för dig, men försök ändå fokusera på det 
som ännu inte är så skadat hos din moster. Det bästa rådet 
jag har hittat för kommunikation med minnessjuka lyder: 
”Försök lyssna till personen, hellre än till innehållet i det 
som sägs.” Rådet behöver tillämpas när det börjar kännas 
”väldigt jobbigt” att prata med en minnessjuk. När du besö-
ker din moster, försök känna in hur hon har det. Är det en 
bra eller en dålig dag? Är hon glad, orolig eller nedstämd? 
Vad uppfattar du att är känsloinnehållet i det din moster 
säger? Svara på känslan, uttryck medkänsla och sympati.

du har också stor nytta av att du känner din moster och har 
information om hurudan hon har varit och vad som har va-
rit viktigt för henne. Är det ännu möjligt för er att bläddra i 
gamla fotoalbum och inspirera henne till att berätta om hur 
det var när hon var liten? Kan du till exempel göra en tav-
la/ett fotocollage/ett eget album till henne med bilder på 
viktiga händelser i hennes liv? 

Upplevelser och sinnesintryck är också vägar till kon-
takt. Är det ännu möjligt att ta din moster ut på en prome-
nad? Kan du ta med dig något som sannolikt väcker min-
nen, något som smakar eller doftar på ett speciellt sätt? Låt 
dig inspireras av årstidernas växlingar, ta med dig äppel-
paj med kanel eller något annat som din moster sannolikt 
har tyckt om. Har hon varit en läsande människa? Skulle 
hon tycka om att höra dig läsa högt? Vilken musik tycker 
din moster om? Har din moster en radio eller en CD-spe-
lare? Kan ni sjunga tillsammans eller lyssna på hennes fa-
voritmusik eller -artist? 

Livsåskådning och andlighet är viktiga vägar att nå fram 
till minnessjuka. Förutsättningen är naturligtvis att man 
respekterar patientens egen livssyn. Det är möjligt att få en 
djup kontakt också med en svårt minnessjuk via bekanta 
psalmer, böner och bibelord. Två själar kan mötas också 
om det inte längre är möjligt att mötas intellektuellt. Skul-
le det vara naturligt för er att sjunga och be tillsammans?

 ¶ ann-Sofi 
STorbacka
är sjukhuspräst 
och 
psykoterapeut 
och svarar på 
läsarfrågor om  
tro och liv. 

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 TOMAS VON MARTENS

Sammansvärjning
Ibland känner jag mig som 
en hemlig agent eller kan-
ske som en medlem i en 

hemlig sekt. 
Senast hän-
de det i mor-
se när jag köp-
te mjölk i buti-
ken till jobbets 
morgonkaf-

fe. Jag betalade för mjölken 
på sedvanligt sätt med mitt 
kreditkort och bad om kvit-
tot för att få ersättning se-
nare. Det var inget konstigt 
med det och dialogen med 
kassörskan var också i mi-
nimalaste laget:

– Kvitto?
– Jo tack!

Men både hon och jag 
bemödade oss om att ha 
ett vänligt tonfall och det 
räckte för att jag skul-
le känna mig som delaktig 
i en stor och ytterst hem-
lig sammansvärjning. På 
väg tillbaka till jobbet med 
mjölkförpackningen i han-
den kände jag att det fanns 

många runtomkring mig 
som tillhörde samma hem-
liga sekt. Man kan inte vara 
helt säker på vem som till-
hör den här sammansvärj-
ningen, men de finns helt 
säkert där ute och de är all-
tid fler än man tror. 

Varje gång man själv be-
mödar sig lite grann om 

att vara hjälpsam eller ba-
ra vänlig i största allmän-
het, så träffar man på an-
dra sektmedlemmar. Sin-
net blir ljust, hjärtat värms 
upp, världen är plötsligt full 
av idel goda människor.
Det är ingen som frågar ef-
ter vad du tror på eller inte 
tror på. Du kan vara ateist, 

buddhist, hindu, agnostiker, 
humanist eller kristen. Det 
räcker med ett vänligt leen-
de, en hjälpande hand och 
en ansats till god vilja för att 
vi ska känna oss som med-
lemmar i världens mest ut-
bredda och hemliga sekt: 
Den goda viljans livsbeja-
kande sammansvärjning.

De här lättbakade morots-
semlorna hör till mina fa-
voriter när det gäller hem-
bakade semlor. Hälsosam-

ma solros- och linfrön gör 
dem vitamin- och fiberrika. 

Börja med att ta fram al-
la ingredienser du behöver. 
Det här behöver du:

MOROTSSEMLOR

• 50 gram jäst
• 50 gram smör eller mar-
garin
• 5 dl vatten
• ½ dl flytande honung
• 2 tsk salt
• 1 dl vetekli
• 1 dl solrosfrön (skalade)
• ½ dl linfrön (krossade)
• 2 dl riven morot
• 2 dl grahamsmjöl
• 9-10 dl semlemjöl eller 
vetemjöl 

• Börja med att smula 
ner jästen i en degbunke. 
Smält smöret i en kastrull. 
Häll vattnet över det smäl-

ta smöret och värm deg-
vätskan till 37 grader. Häll 
lite av degvätskan över 
jästen tills den är upp-
löst. Tillsätt resten av deg-
vätskan. 

• Rör ner salt, honung, ve-
tekli, solrosfrön och linfrön. 
Skala och riv två normalsto-
ra morötter på rivjärn och 
häll de rivna morötterna i 
degvätskan. Rör i grahams-
mjölet. Tillsätt slutligen ve-
temjölet lite i taget och ar-
beta degen för hand eller i 
hushållsassistent tills de-
gen känns smidig och släp-
per kärlets kanter. (Cirka 5 
minuter i hushållsassistent.) 
Verkar degen ändå för lös 
tillsätter du lite vetemjöl. 

• Strö över lite mjöl och 
låt degen vila dragfritt un-
der bakduk cirka 30 minu-
ter. Ta upp degen på mjölat 

bakbord och knåda ännu 
en stund så jästbubblorna 
trycks ut. 

• Dela degen i två delar. 
Rulla varje del till en tjock 
korv och skär 12 skivor av 
varje korv så du totalt får 
24 semlor. Rulla varje sem-
la till en boll som du lägger 
på bakplåtsbeklädda plåtar 
för att jäsa ytterligare. Täck 
semlorna med en bakduk 
medan de jäser cirka 30–
40 minuter. 

• När semlorna ser fär-
digjästa ut (runda och slä-
ta) gräddar du dem i mitten 
av ugnen i 220 grader varm 
ugn cirka 15 minuter tills de 
fått vacker färg. 

• Låt därefter semlorna 
svalna på galler under bak-
duk. Semlorna går bra att 
frysa.

Frossa i goda 
morotssemlor

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. 

morotssemlor fYllda med vetekli, solrosfrön och linfrön gläder både kropp och själ.

VÅRT DAGLIGA 
BRÖD. Morotssemlor 
är lätta att baka och 
är dessutom vitamin- 
och fiberrika.

TEXT OCH FOTO:  
GUNNEVI WINBERG
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sommartid är Utö en idyllisk plats 
som bjuder på härliga skärgårds-
vyer och färggranna solnedgångar. 
Martin Öhman (bilden till höger) är 
uppvuxen här. Fyren hör till Utös 
kännetecken och är Finlands äldsta 
ljusfyr. Precis under fyrlyktan 
finns ett kapell (bilden längst ner 
till vänster) som numera används 
främst för vigslar. Förbindelsebå-
ten Eivor går oftast bara en gång 
per dag och på sommarfredagar 
sker avgången klockan 05.30 på 
morgonen, precis när solen går 
upp (bilden här under).
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Platsen där himmel 
möter hav
TEXT OCH FOTO:  
MICHAELA ROSENBACK

Det har varit en lugn julafton på Utö. Året är 
1947 och himlen är stjärnklar. Skärgårdha-
vet ligger spegelblankt så när som på de vå-
gor som ångfartyget S/S Park Victory, på väg 
från Newport, Virginia till Åbo hamn, ger 
upphov till. Mitt i allt får manskapet ombord 
nya order om att lasten med kol ska skep-
pas till Helsingfors i stället. Besättningen be-
stämmer sig för att ankra utanför Utö över 
natten innan de åker vidare. Ingen av dem 
kan ana att vinden snart ska tillta i styrka. 
 
Utö kunde kallas för platsen där Fin-
land börjar. Längst ute i havsbandet 
ligger ön som i hundratals år präglats 
av sjöfarten, skärgården och männis-
korna som bott här. Utö fick fast bo-
sättning redan på 1740-talet och i dag 
bor det omkring trettio människor här 
året om. En av dem är historikern, gui-
den och lotsättlingen Martin Öhman.

– Släkten har bott här sedan 1740- 
talet och för mig är Utö hem. Det är en 
naturskön plats och här kan man stå 
med båda fötterna på jorden. För mig 
betyder Utö hav, samhörighet och lugn.

Martin Öhman är född och uppvux-
en på Utö. Till och från har han bott i 
Åbo men det är hit han har återvänt.

– Det var annorlunda att vara barn 
på Utö men det förstod jag ju inte då. Vi 
var till exempel bara tre elever i skolan. 

Finlands äldsta fyr
Utö är kanske mest känt för sin fyr, 
denna röda och vita byggnad som är 
målad i den gamla lotsflaggans färger. 
Präktig står den där och blickar ut över 
havet som vid höststormarna kan vi-
sa sig från sin mest aggressiva sida men 
som denna sommarkväll ligger blankt 
och förenas med horisonten i ett virr-
varr av blått. Fyren är Finlands äldsta 
ljusfyr och stod klar 1753. Den bom-
bades och totalförstördes under kri-

get 1808–1809 men ersattes med en 
ny redan 1814. 

En brant robust trätrappa, nymålad 
i en ljusgrå färg, leder upp till fyrens 
tredje våning. Här uppe finns det som 
gör Utö fyr så speciell, kapellet. Ljus-
kronan sprider ett varmt och behag-
ligt sken i det lilla rummet som lig-
ger precis under själva fyrlyktan. Ka-
pellet har varit i användning åtmins-
tone sedan 1840-talet men eftersom 
prästen, på grund av de långa avstån-
den, besökte Utö bara ett par gånger 
om året fick de äldre männen på ön i 
uppgift att förrätta postillagudstjäns-
ter en gång i veckan. 

I dag används fyrkapellet främst för 
vigslar och gudstjänster vid större hög-
tider. De många och branta trappste-
gen gör det svårt för rörelsehindrade 
och äldre personer att ta sig upp. Där-
för tog man 1910 i bruk det då nybygg-
da bönehuset som finansierades helt 
och hållet av Utöborna själva. 

Militärens präglan 
Efter midnatt börjar vinden tillta och snön 
faller allt tätare. Ankarkättingen till Park 
Victory klarar inte av den hårda påfrestnin-
gen och brister. Skeppet går på grund och får 
en stor läcka. Paniken bryter ut och män-
nen lyckas få ut tre livbåtar. Men ångfarty-
get sjunker snabbt och fördelningen i livbå-
tarna blir ojämn.

Ängsgräset vajar i den svaga vinden 
och det doftar friskt av saltvatten. So-
len sänker sig sakta mot havet som till 
sist slukar den helt. Just växtligheten 
på Utö är något som förändrats under 
Martin Öhmans livstid.

– Terrängen har gått från ganska karg 
till betygligt frodigare. Nu har man ta-
git hit både tall, ek och rönn.

Om trädslagen är nya inslag på ön 
finns det andra, mindre naturnära sa-
ker, som har försvunnit i stället.

– Största skillnaden är att de statliga 
inrättningarna inte finns kvar, som li-
ten trodde jag att de var eviga.

Med statliga inrättningar syftar Mar-
tin Öhman bland annat på militären 
som etablerade sig här i början av första 
världskriget. Då kontrollerades ön av 
ryska militären och under kriget eva-
kuerades alla civilpersoner. Ryssarna 
drog sig tillbaka 1918 men den finska 
militären använde Utö fram tills 2005.

– Det var en stor förändring när mi-
litärförläggningen lades ner och flera 
människor flyttade härifrån. Vi blev 
bland annat tvungna att grunda ett vat-
tenlag och ett väglag eftersom det tidi-
gare var militären som skötte sådant.

Nu har de gamla militärkasernerna 
byggts om till hotell och det är till stor 
del turismen som hjälpt det lilla sam-
hället på Utö att överleva.

Sikten är dålig och lotsen på Utö ser ing-
enting av de män som kämpar för sina liv ute 
i det kalla vattnet. Plötsligt får han ett med-
delande från Hangö radio om att ett skepp 
gått på grund precis utanför Utö. Nu sker all-
ting snabbt. Alla ringer alla och fort sam-
las öns mannar för att åka till undsättning. 
Bland annat lotsbåten får agera räddnings-
farkost och man hittar ganska fort tio per-
soner som står på en grynna. Fyra man hit-
tas i en livbåt, alla välbehållna. Men följan-
de livbåt innehåller en betydligt mer tragisk 
syn. Sju män varav två är döda och fem stel-
fusna. En av Utöborna hoppar över i livbåten 
och hjälper dem som överlevt. När man fått 
över dem i lotsbåten är det så trångt att man 
tvingas surra fast en av de stelfrusa man-
narna i masten. En av männen dör senare 
på väg tillbaka till ön.

Två sorters Utö
En man sitter på sin veranda och plinkar 
på sin gitarr. Barn, antagligen sommar-
gäster, sparkar boll på en gräsmatta. Till 
sommaren stiger antalet Utöbor rejält. 

– Det finns två sorters Utö. Ett på 
sommaren och ett på vintern. De fles-
ta som kommer hit sommartid har en 
koppling till ön, antingen har de själva 
vuxit upp här eller så har de släkt här. 

De som bor permanent på Utö är of-

ta författare, konstnärer eller folk med 
liknande kreativa yrken och som kan 
jobba hemma.

– Det finns också sådana som vill 
ha en paus från det hektiska livet och 
kommer hit för ett par år. Sedan flyt-
tar de tillbaka, berättar Martin Öhman. 

Framtiden på Utö ser stabil ut men 
visst finns det orosmoment som kan 
komma att påverka det lilla samhället.

– Om skolan eller hotellet skulle 
tvingas stänga är det en hotbild. 

Sommarskymningen sänker sig sakta 
över Utö och lämnar efter sig en rosa-
skimrande himmel. Någon är ute och går 
med hunden, en annan sitter på klip-
porna och beundrar detta magiska skå-
despel i sprakande färger som enbart 
naturen kan erbjuda. Fem timmar se-
nare går solen upp igen och några av de 
första strålarna träffar förbindelsebåten 
Eivor som ligger i hamnen. På sommar-
fredagarna går hon bara en gång, och 
det är klockan 05.30 på morgonen. Re-
san från Utö till Nagu tar 4,5 timme och 
då hinner man hämta upp och släppa 
av folk bland annat på Jurmo och Aspö.

Livet på Utö är nog inte alltid så lätt 
som denna ljumma sommarkväll (och 
morgon) låter påskina. Höststormar 
och isande februarimornar kommer 
tids nog. Men just nu är idyllen  när-
varande och självklar. Just nu utstrå-
lar Finlands sydligaste bebodda ö ing-
et annat än sommar.

Av de 48 män som åkte med S/S Park Vic-
tory omkom tio stycken den ödesdigra julaf-
tonsnatten. De övriga skeppsbrutna fördela-
des mellan stugorna på Utö där de fick stanna 
ett par dagar. Många av amerikanerna höll i 
efterhand kontakt med Utöborna. För att visa 
sin tacksamhet skickade rederiet en stor låda 
med godsaker, bland annat kaffe, som skulle 
delas ut bland öborna. Folket på Utö bestäm-
de ändå att var och en skulle betala en slant 
för vad de fick ur korgen och för de pengarna 
köpte man en ljusstake med de döda sjömän-
nens namn ingraverade. Den ljusstaken står 
fortfarande kvar i bönehuset på Utö. 

”Släkten har 
bott här sedan 
1740-talet och 
för mig är Utö 
hem. Det är en 
naturskön plats 
och här kan man 
stå med båda 
fötterna på jor-
den.”
Martin Öhman

utö är Finlands sydligaste bebodda ö. Samhället här har i långa tider påverkats av havets närvaro. på altaret i Utö bönehus står en tioarmad ljusstake som 
en påminnelse om julnatten 1947 när S/S Park Victory 
förliste utanför Utö. 

UTÖ. Havet öppnar sig framför det lilla skärgårdssamhället i yttersta havsbandet. 
Den rödvita fyren, som i århundraden har guidat sjöfarare rätt, är öns kännetecken. 
I dessa vatten förliste bland annat Estonia och S/S Park Victory. Det är inte utan 
orsak som vattnen kring Utö har kallats för en skeppskyrkogård. 
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Mixa och Matcha FRÅGESPORT. Mixa och matcha dina kunskaper i Kyrkpressens frågesport. 
Vår nästa tävlande är Johan Storgård. Konstruerad av Jesper von Hertzen.

BIBLISKA PERSONER & FÖREKOMST I BIBELN, ANTAL

a) David   1) 1370 gånger

b) Isak   2) 968 gånger

c) Moses   3) 784 gånger

d) Abraham  4) 278 gånger

e) Jesus   5) 122 gånger

Resultat: 3/5.

FRANSKA MATRÄTTER & BETYDELSE

a) Ratatouille  1) Frikassé 

b) Escargot  2) Grönsaksröra

c) Bouillabaisse  3) Skaldjurssoppa

d) Coq au vin  4) Sniglar 

e) Foie gras  5) Gåslever

Resultat: 5/5.

FYRAR & KOMMUN

a) Tankar   1) Borgå 

b) Märket  2) Hammarland

c) Jussarö  3) Hangö

d) Russarö  4) Raseborg 

e) Kalbådagrund   5) Karleby

Resultat: 3/5.

Namn: Johan Storgård.
Ålder: 49.
Yrke och/eller titel: Skådespelare och teaterchef på 
Svenska Teatern.
Hemort: Helsingfors.
Favoritmat och -dryck: Sallader av olika slag, sär-
skilt tonfisksallad. Vatten är alltid gott.
Lyssnar helst på: Radio i bilen. Är allätare, eller al-
lyssnare när det gäller musik.
Favoritidrottsgren- och/eller –lag: Tycker om att 
själv utöva många grenar men jag väljer ishockey 
och som lag Jokerit.
Rekommendera en bok!: Fermats gåta (Fermat´s 
Last Theorem) av Simon Singh.
Skulle vilja resa till: Maldiverna.
Tråkigaste hemgörat: Att tvätta utsidan av fönster.
Min åsikt om frågesporter: Det är roliga att följa med 
framför allt om man får svara själv.
Slogan eller motto: Det är inte vägen till målet som 
är målet utan målet.

frågesportsresultat: 19/25.

MEDTÄVLARE: JOHAN STORGÅRD.

Svaren: 
Bibliska personer & Förekomst i Bibeln, antal: a-2, b-5, 
c-3, d-4, e-1
Franska maträtter & Betydelse: a-2, b-4, c-3, d-1, e-5
Fyrar & Kommun: a-5, b-2, c-4, d-3, e-1
Ölmärken & Land: a-1, b-5, c-2, d-4, e-3
Österrikiska varumärken & Var du kan stöta på dem: 
a-1, b-5, c-3, d-2, e-4

ÖLMÄRKEN & LAND

a) Corona  1) Mexico

b) Kingfisher  2) Tjeckien 

c) Pilsner Urquell  3) Belgien 

d) Red Stripe  4) Jamaica

e) Stella Artois  5) Indien

Resultat: 3/5.

ÖSTERRIKISKA VARUMÄRKEN & VAR DU KAN STÖTA PÅ DEM

a) Piatnik  1) På kortspelsbordet

b) Stroh   2) I skidbacken

c) Doppelmayer  3) I skidliften

d) Atomic  4) På bildäcket 

e) Semperit  5) I grogglaset 

Resultat: 5/5.

TRO PÅ DET GODA

PROGRAM
Kl. 14–18 Fontana Medias bokbord, information om höstens 
  församlingsval, kaffe m.m.
Kl. 18–20  Biskop Björn Vikström talar utgående från sitt herdabrev  
  Mer än ord, diskussion. David Strömbäck och band upp- 
  träder med musik från skivan Simma motströms. 

  Arr. Församlingsförbundet och Fontana Media

Kom och 
bekanta dig med årets 

boknyheter! Passa på att 
fylla på lagret med 

material inför 
höststarten.

• inspirationsdag 

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

•  Tisdag 26.8 i Korsnäs (Församlingshemmet)
•  Onsdag 27.8 i Jakobstad (Församlingscentret)
•  Onsdag 3.9 i Helsingfors (Matteus församling)
•  Torsdag 4.9 i Karis (Lärkkulla)

FONTANA MEDIAS 
BOKFÖRSÄLJNING kl. 14–18!

Björn Vikström
Mer än ord
– trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg
Biskop Björn Vikström inspirerar till diskussion om 
hurdan kyrka vi vill leva i och vara en del av. 

Svante Lundgren
Jesus med judiska ögon
Jesus från Nasaret är världshistoriens mest berömde 
jude – men hur ser man på Jesus inom judendomen?

Marian Nygård
Jag har ju ett bra liv
Hela familjen Nygårds liv var inrättat efter Adrians 
sjukdomar. Så blev han plötsligt frisk. Mamma Marian 
berättar själv familjens dramatiska historia.

Tid för diskussion, nya idéer, inspirerande böcker 
och visioner för kyrkans bästa! 

2490

2690

2790
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DOMPROSTERIET

 ¶ BORGÅ
SÖ 17.8 Kl. 10: MÄSSA I EMSALÖ 
KAPELL, Wilén, Söderström
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYR-
KAN, Audas, Wilén, Helenelund
TI 19.8 KL. 12: ORGELKVART I 
DOMKYRKAN Mikael Helenelund
TO 21.8 KL. 12: ORGELKVART I 
DOMKYRKAN Reidar Tollander
KL. 20: MUSIK I DOMKYRKAN, 
Mikael Börresen, klarinett, Walter 
Berggren, piano & orgel
Nästa TO 28.8 kl. 19: MUSIKENS 
NATT i Borgå domkyrka, Joonas 
Kokkonens opera De sista frestel-
serna. Biljetter: Förköp från pas-
torskansliet 15 € och Lippupiste 
17,50 €.

 ¶ LAPPTRÄSK
Sö 17.8 kl. 12: Högmässa i kyrkan, 
Håkan Djupsjöbacka, Mia Aitokari
Tro på det goda! Ställ upp i för-
samlingsvalet!

 ¶ LILJENDAL
Sö 17.8 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
Håkan Djupsjöbacka, Mia Aitokari
Sö 17.8 kl. 14: Högmässa i Andre-
askapellet, Håkan Djupsjöbacka, 
Mia Aitokari
Tro på det goda! Ställ upp i för-
samlingsvalet!

 ¶ LOVISA
Gudstjänst: sö 17.8 kl 12 i kyrkan, 
af Hällström, Aalto
Sommarcafé: ti 19.8 kl 14 i för-
samlingsgården
Kvinnorna i Bibeln: ons 20.8 kl 18 i 
församlingsgården

 ¶ PERNÅ
Skolgudstjänst: fr 15.8 kl. 10 i 
kyrkan med välsignelse av barnen 
som börjar skolans första klass, 
Minna Silfvergrén, Erika Forsblom, 
Pamela Westerlund, Paula Jokinen.
Högmässa: sö 17.8 kl. 10.00 i 
kyrkan, Minna Silfvergrén, Paula 
Jokinen.
Vuxen-barngrupperna startar 
v. 34 och samlas varje vecka kl. 
10-12 enligt följande: må Forsby 
Mikaelsstugan, ti Kuggom Axxell, 
on prästgården, to Isnäs Solbacka. 
Kontaktperson, barnledare Pamela 
Westerlund tel. 040-8387671.

 ¶ SIBBO
Sibbo kyrka: Sö kl 13 (Obs! tiden) 
konfirmation, Juni 2-gruppen. 
Camilla Ekholm, Kjell Lönnqvist, 
Kerstin Öhman. 
Musikalisk vandring i kyrkland-
skapet: To 21.8 kl 19, start i Ljusets 
kapell.

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
Sö 17.8
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. 
Lindström, Henricson. Kyrkkaffe.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Repo-Rostedt, Lindström, Enlund. 
Ti 19.8

kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan 
med Santeri Siimes.
To 21.8
kl. 12: Klavertramp i Berghälls 
kyrka. Almqvist.
kl. 21: Helsingfors Orgelsommar i 
Konstens Natt. Johanneskyrkan. 
Kajsa Dahlbäck, sopran; Niko 
Kumpuvaara, ackordeon; Sixten 
Enlund, orgel.

 ¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN: Åbohusvägen 3
Sö 17.8 kl. 12: högm, Hallvar, Mimi 
Sundroos. Kyrkkaffe.
On 20.8 kl. 13-14.30: sommarcafé, 
samtal, andakt och kaffe i Mat-
teussalen (2 vån). Riitakorpi, Mimi 
Sundroos.
On 20.8 kl. 18-19.30: heliga danser 
i Matteussalen (2vån), Mimi Sun-
droos. Se info nedan.
DEGERÖ KYRKA Rävsundsvägen 13
Sö 17.8 kl. 10: högm, Hallvar, Mimi 
Sundroos. Kyrkkaffe.
Heliga danser i Matteus?!: 
Heliga danser, cirkeldans, helande 
danser, stilla danser, meditation i 
rörelse, livets träd. Det finns många 
namn på dessa danser. 
Dans i kyrkan har rötter långt bak 
i tiden; dans och rörelse som bön, 
dans som tillbedjan, dans som en 
väg att söka sig själv, finna sig själv 
och Gud. Den Heliga dansen är en 
tyst gemenskap, en ordlös bön och 
har ofta en meditativ karaktär. Dess 
främsta uppgift är att ge djup, vila 
och närvaro i nuet. Läs mera på 
hemsidan www.matteus.fi  
Under sommaren har Du möjlighet 
att bekanta Dig med Heliga danser: 
Onsdag-kvällar i Matteussalen kl. 
18-19.30 6.8, 13.8, 20.8. 
Mera info: Mimi Sundroos, tfn 040-
584 0296.
Kvällsutfärd till Sveaborg on 27.8: 
Vi träffas på Salutorget kl. 17.30. An-
mälning till kansliet per mejl mattes.
fors@evl.fi eller tfn 09-2340 7300 
senast 22.8. Pris: 10€ (för kaffet). 
Reseledare: Johan Hallvar.

 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net 
sö 17.8:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs 
kyrka. Thylin, Ahlberg.
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby gamla 
kyrka. Sandell, Hilli.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i 
Hagasalen, Vespervägen 12 A. Väl-
kommen med!
to 21.8:
- kl. 10 Sommardag på Björkebo: 
start från Petruscentret kl. 10 (Ves-
pervägen 12 A).  
Fira en sommardag med oss på 
sommarhemmet Björkebo. 
Vi tänkte bland annat dricka väl-
komstkaffe, fira andakt i kapellet, 
njuta av samvaro, äta lunch, lyssna 
till bandad undervisning av Leif 
Nummela och bara vara tillsam-
mans en dag. I priset på 10 € ingår 
resor och förplägnad. Vi siktar på 
att vara tillbaka 16-tiden. Anmälan 
senast 18.8 till kansliet: 09 2340 
7100. Välkommen med hälsar dia-
konissorna Bodil, Nina och Gunilla!
Vuxenväg till tro: – eller Vuxen-
katekumenatet - vänder sig till 
vuxna, som vill ta reda på mer om 

den kristna tron med start i sina 
egna frågor. I Petrus församling 
gör vi vandringen tillsammans och 
den är kopplad till kyrkoåret och till 
gudstjänsten. Katekumenatsgrup-
pen träffas första gången tisdag 
30.9 kl. 18-20 i Hagasalen i Petrus-
centret, Vespervägen 12 A. Mer info 
ger ledaren Maria Sten, tel. 040 
703 03 44 (maria.sten@evl.fi) och 
Caroline Sandström tel. 050 336 41 
33 (csandstr@kotus.fi). 
Anmäl dig till pastorskansliet se-
nast den 19.9, tel. 09 2340 7100.

 ¶ HELSINGFORS PROSTERI
Svartholmens verksamhetscenter 
välkomnar Dig!: 
På Svartholmen finns församling-
arnas verksamhetscenter.  Holmen 
är en oas på femton minuters 
färdavstånd  med turbåten Wal-
halla från Edesvikens brygga.  
Svartholmen är rusfri och öppen 
för allmänheten fram till 17.8.2014. 
Dit kan man komma på utfärd med 
hela familjen. Där finns en restaur-
ang och kantin med möjlighet att 
äta lunch  mellan kl.12 och 14 samt 
dricka kaffe med dopp. Svarthol-
men är känd för sina Maxiörfilar.  
Vidare kan man delta i olika pro-
gram som anordnas på holmen 
samt lyssna till andakten  i kapellet 
som hålls tisdag till lördag kl.14 då 
holmen är öppen. Man  kan också 
ta en promenad längs naturstigen. 
Mer info: 
tfn 09-23402590 eller 09-
23402534 (verksahetsledaren).  
E-post: mustasaari@evl.fi 
www.mustasaarentoimintakes-
kus.fi
KAMPENS KAPELL: 
är öppet vardagar 8–20 och veck-
oslut samt helgdagar 10–18. 
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 
hjälptjänst 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 17.8. um 12 Uhr: Zeltgottes-
dienst im Seniorenwohnheim, 
Notstigen 2, Munksnäs

 ¶ INTERNATIONAL EVANGELI-
CAL CHURCH
Sunday Service in English
10.00: Mellunmäki Parish Cen-
ter, address: Korvatunturintie 2, 
Helsinki
14.00: Christ Church, address: 
Apollonkatu 5, Helsinki
16.30: Espoo Cathedral Parish, 
address: Kirkkoranta 2, Espoo
Sunday School arranged. Join 
us for church coffee after the 
service!

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

Annonsera i Kyrkpressen! 
Leif Westerling 050 329 4444, leif.westerling@kyrkpressen.fi
Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi 
Kyrkliga annonser: 040 831 6614, annons@kyrkpressen.fi

BETRAKTELSEN MIA ANDERSSÉN-LÖF

Förtroendevärd
förtroende är ett stort ord. Mina tankar går till heders-
uppdrag, som att vara bestman på någons bröllop eller 
gårdskarl åt en bortrest granne. Det finns en hel skala 
av förtroenden i en vardag.

Söndagens evangelietext (Matt.25:14-30) ingår i en 
helhet som handlar om tidens slut. När vi minst vän-
tar det är Herren här med sitt himmelrike. Det är mot 
den bakgrunden vi ska närma oss liknelsen i sönda-
gens evangelium.

Tre tjänare hade fått förtroendet att förvalta talen-
ter åt sin herre, medan denne var bortrest. De två för-
sta lyckades bra med uppdraget och fördubblade kapi-
talet. Men den tredje grävde ner sin talent i jorden. När 
herren kom tillbaka blev han besviken på den tredje och 
sa: ”Var och en som har, han ska få, men den som inte 
har, från honom ska tas också det han har.”

Det var väl ändå att ta i? Egendomen fanns ju kvar – 
ingen skada skedd, kan man tycka. Gömmer man peng-
ar i madrassen vet man i alla fall var de är. Men nu är 
det ju inte inflation Jesus talade om, utan om att tiden 
är knapp och att himmelriket är nära. Gud har anför-
trott oss tillgångar, varav de största är Jesus Kristus och 
hans frälsningsgåva. Gud har funnit oss förtroendevär-
da. Vad gör vi med det som har anförtrotts oss? Gräver 
vi ner det? Eller sätter vi det i rörelse?

den allVarsamma tonen i liknelsen – och i hela Jesu tal 
om tidens slut – har inte för avsikt att skrämma oss. Att 
skrämmas är inte kärlekens väg (1 Joh 4:18). Men vi kan-
ske ändå blir skrämda, när vi inser hur stor uppgiften är 
och vad som står på spel. Men han som visat oss förtro-
endet och gett oss gåvan, ger oss också kraften att sätta 
den i rörelse. Också i liknelsen fick tjänarna ansvar var 
och en efter sin förmåga. 

Hur var det då med den tredje tjänaren, han som ing-
enting hade och ändå skulle bli av med det han hade? 
– Han trodde sig ha något och han lutade sig mot det. 
Sin egen förmåga och rättfärdighet, kanske. Men för att 
evangeliet ska få plats inombords, måste man bli av med 
föreställningen att man kan förtjäna ihop sin egen fräls-
ning. Ingen kan frälsa sig själv. Till det behöver man Jesus 
Kristus. I det att man lever med honom blir man alltmer 
bekant med nåden, kärleken och friden – ”var och en 
som har, han ska få, och det i överflöd”. Då är det också 
lättare att förvalta Guds gåvor med trofasthet och vishet. 

Mia Anderssén-Löf är kaplan i Borgå svenska  
domkyrkoförsamling

TALENTEN är ett vikt-
mått, motsvarande cirka 
35 kg med stora varia-
tioner över tid och rum.

Bruket av prägla-
de mynt uppkom en-
ligt en vanlig uppfattning 
på 600-talet f.Kr. i Min-
dre Asien. I den hebre-
iska bibeln möter man 
annars den äldre seden 
att betala med värde-
full metall, som vägdes 
vid varje transaktion. De 
omräkningar till nutida 
vikter som finns är un-
gefärliga. 

De tre huvudenheter-
na i bibelns gemensam-
ma viktsystem är sikel, 
mina och talent. Som 
myntmått represente-
rar talenten en betydan-
de summa.

Källa: Svenska bibelsällskapet

I KLARSPRÅK

”Jag blir så glad 
när jag tänker på 
allt du har gett 
mig. Tack!”

Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

467, 473, 454
488.
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Förvalta det du fått
Denna söndags texter uppmanar oss att trofast och 
ansvarsfullt förvalta de gåvor vi fått av Gud. En kristen 
människa bör använda givna möjligheter med klokhet 
och insikt, och utan att tumma på sanningen. Hen-
nes handlingar skall i alla livets skiften styras av trohet 
också i det lilla.

OM HELGEN               Min Mission
 

Är du intresserad av mission? Drömmer du om ut-

landspraktik? Då är kursen Min Mission något för dig! 

3 helger, på Lärkkulla och i Helsingfors. Anm. före 25.8.  

www.finskamissionssallskapet.fi/utbildning
      

”Var och en som 
har, han skall få, 
och det i överflöd, 
men den som inte 
har, från honom 
skall tas också det 
han har.”

Läs mera i  
Matt. 25:14–30

”Musikalisk  
vandring i 
kyrklandskapet.”
 
 
 
 

Start i Ljusets kapell i 
Sibbo to 21.8 kl 19.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
15–22.8

FÖRSTA LÄSNINGEN
Ordsp. 14:21–22, 25, 31

ANDRA LÄSNINGEN
2 Kor. 8:9–15

EVANGELIUM
Matt. 25:14–30

Tionde söndagen efter 
pingst. Temat är ”Tro-
fast förvaltning av Guds 
gåvor”.

HELGENS TEXTER

illUSTraTion: Sofie bJörkGren-nÄSe
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MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Kvällsmässa: Karabacka kapell to 
14.8 kl. 18.30, Södö, Alavesa.
De vackraste sommarpsalmerna: 
Kalajärvi kapell lö 16.8 kl. 16. 
Jäntti, Wikman. 
Högmässa sö 17.8: Esbo dom-
kyrka kl. 12.15. Ahlbeck, Wikman. 
Kyrkkaffe i klockstapeln. 
Musik i sommarkvällen: Esbo 
domkyrka sö 17.8 kl. 19. Bleck och 
trä. Petri Komulainen, valthorn, 
Jan Lehtola, orgel. Olsson, Stacey, 
Ritter, Bibl. Fritt intr. & progr.
Orgelnatt och aria: Esbo dom-
kyrka varje to kl. 22 t.o.m. 28.8.  
Mer info och biljetter: www.ur-
kuyofestival.fi
Välsignelse av förstaklassister: 
Olars kyrka, Olarsbäcken 4, on 
13.8 kl. 18, Kalajärvi kapell, Höst-
glödsängen 3, to 14.8 kl. 18. Esbo 
domkyrka, Kyrkparken 5, må 18.8 
kl. 18. Köklax kapell, Handels-
backen 1, ti 19.8 kl. 18. I Mattlidens 
skola ordnas välsignelsen vid 
skolgudstjänsten i Mattby kapell, 
Lisasgränden 3, on 20.8 kl. 8.15.
Dagklubbarna: start fr.o.m. vecka 
34. Mer info: www.esboforsam-
lingar.fi/dagklubbar
Familjeklubbarna för föräldrar 
med småbarn: Start vecka 34. Fa-
miljecafé i Köklax kapell månda-
gar kl. 9.30–11.30. Start må 18.8. 
Sång och lek i Sökö kapell tisda-
gar kl. 9.30–11. Start ti 19.8. Imse-
Vimse-klubben i Mattby kapell 
onsdagar kl. 9.30-11.30. Start on 
20.8. Ingen förhands-anmälan. 
Ingen avgift. Välkommen för att 
få nya kontakter och omväxling i 
vardagsrutinerna!
Sommarträff med kaffe: Olars 
kyrka, svenska sidan, varje som-
martisdag kl. 13-15. Andakt, sam-
varo, servering.
Öppen diakonimottagning: Kyrk-
tian, Kyrkog. 10, varje må kl. 11-13.
Esbodagen 30.8 i församlingarna:
Rundtur med buss till kyrkor och 
kapell: Start kl. 10 vid Esbo dom-
kyrka, avsl. kl. 15.15.  
Linje 1: Esbo domkyrka kl. 10, 
guidning ca 40 min. – Karabacka 
kapell kl. 11 – Bergans kapell kl. 
11.30 – Hagalunds kyrka kl. 12.15 
– Mattby kapell kl. 13, sopplunch 
– Sökö kapell kl. 14 – Esbovikens 
kyrka kl. 14.30 – Esbo centrum, 
Sockenstugan kl. 15.15. 
Linje 2: Esbo domkyrka kl. 10 – 
Esbovikens kyrka kl. 11– Sökö 
kapell kl. 11.30 – Mattby kapell 
kl. 12, sopplunch – Hagalunds 
kyrka kl. 13 – Bergans kapell kl. 
13.45 – Karabacka kapell kl. 14.30 
– Sockenstugan kl. 15.15. Kaffe 
i Sockenstugan 9.30 och 15.15. 
Guidning/program i alla kyrkor 
och kapell. Bussvärdarna är två-
språkiga.
Kyrkbåtsrodd på Långträsk: 
Dalsviks simstrand, Källbäcksv. 1, 
kl. 10 -14. Vana roddare finns med 
i båtarna. Program för alla åldrar (i 
huvudsak på finska) på stranden 
med musik, allsång, andakt, ser-
vering, kramgoda Berner Sennen-
hundar m.m.
Vattenbusskryssning till Pentala: 
Start kl. 10, retur kl. 14. Försam-
lingarna står för kostnaderna för 
resa och guidning. De 60 först 
anmälda ryms med. Bindande 
anmälan fr.o.m. 4.8 på www.
esboforsamlingar.fi. Kl. 10 -11 sjö-
resa med Espoo 1 från Finno båt-
hamn till Pentala. 11 -11.40 land-
stigning, info om museiområdet, 
vandring till Pentala träsk, ca 800 
m. 11.40 -12 tvåspråkig andakt vid 

Pentala träsk. 12 -12.40 promenad 
via Diksand till Paven, ca 1,6 km. 
12.40 -13.20 lunch till självkost-
nadspris på restaurang Paven. 
13.20 -13.30 promenad till båten, 
ca 200 m. 13.30 -14 sjöresa från 
Pentala via Svinö sund till Finno 
båthamn.

 ¶ GRANKULLA
Sö 17.8 kl.12 Högmässa: Carola 
Tonberg-Skogström, Ingmar Hok-
kanen. Kaffe i nedre salen.
Ti 19.8 kl. 9.30-11 Diakonimot-
tagning: och brödutdelning.
Kl. 13.30-15 Sommarcafé: på kyr-
kans innergård.
On 20.8 kl.18.30 Välsignelse av 
förstaklassister: i kyrkan, Ulrik 
Sandell, Yvonne Fransman, Anne 
Hätönen.
Dagklubben: för 3-5 åringar in-
leds 1.9. Anmälningar tas emot 
av Yvonne Fransman tfn 050 
439 3208 från den 1 april eller 
via anmälningsblanketten på vår 
hemsida www.grankullasvenska-
forsamling.fi.

 ¶ KYRKSLÄTT
Dagklubbar: start vecka 36. Några 
lediga platser i Masaby dagklubb 
för 3-5 åringar! Info: jenny.aker-
lund@evl.fi, tel. 050 376 1488.
Högmässa med konfirmation: sö 
17.8 kl.12 i Kyrkslätts kyrka. Lars-
Henrik Höglund, Anna Laasio, 
Janne Strömberg, Susann Joki.
Sång och bön: må 18.8 kl. 18.30 i 
koret i Kyrkslätts kyrka.
Grilleftermiddag i Kantvik: tis 19.8 
kl. 11.30-13.30. Korsbergsvägen 7.  
Bibelgruppen: ti 19.8 kl. 18.30 i 
församlingshemmet. Även nya 
deltagare är välkomna med!
Klubbar för skolelever i Sjökulla 
skola: ons 20.8 kl. 17.30 inne-
bandy och kl. 19 träslöjd.
Café Sommartid: tors 21.8 kl. 12-
14 på Oasen, Prästgårdsbacken 11 
C. Kaffe med dopp. Välkomna!
Läger tillsammans med vänför-
samlingen från Estland: 12-14.9 
på Räfsö. Anmälningar till lägret 
och info senast den 29.8: birgitta.
lindell@evl.fi, tel. 050 376 1489.
Gudstjänst i kåtan på Räfsö: sö 
14.9 kl. 11. Därefter lunch 10 €. 
Anmälningar till lunchen senast 
den 29.8: birgitta.lindell@evl.
fi, tel. 050 376 1489. OBS! Ingen 
högmässa denna dag i Kyrkslätts 
kyrka.
Stressa inte – Njut av livet. Ett 
dygn för kvinnor mitt i livet: fre-
lö 3-4.10 på Räfsö. Bl.a. Pilates, 
ansiktsgymnastik och god mat. 
Pris. 30 €. Anmälningar och info 
senast den 8.9: birgitta.lindell@
evl.fi, tel. 050 376 1489.
Kyrkoherdeämbetet öppet: juni-
augusti må-to kl. 9-11.30 och 
12.30-15. Fredagar stängt.  Tel. 
(09) 8050 8292: 
www.kyrkslattsvenska.fi

 ¶ TAMMERFORS
Lö 16.8: Konfirmandövning och 
fotografering kl 11 i Gamla kyrkan.
Sö 17.8: Högmässa med konfir-
mation kl 10.30 i Gamla kyrkan, 
Kim Rantala och Anna Arola.

 ¶ VANDA
Högmässa: sö 17.8 kl. 10 i Hel-
singe kyrka S:t Lars. M.Fagerudd, 
I.Tuhkalainen.

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ BROMARV
Sö 17.8 kl. 10: högmässa, Staffan 
Söderlund, Sofia Lindroos.

 ¶ EKENÄS
Högmässa: sö 17.8 kl.10 i Ekenäs 
kyrka, A.Lindström, N.Burgmann.
Se hela annonsen i VN samt på 
www.ekenasforsamling.fi

 ¶ INGÅ
To 14.8 kl 10: Ettornas välsignelse 
i Ingå kyrka. Sjöblom, Björklund-
Sjöholm m.fl.
Sö 17.8 kl 16, 10 s. e. pingst: två-
språkig gudstjänst på Rövass lä-
gergård. Grillfest efteråt. Hellsten, 
Gustafsson Burgmann.
To 21.8 kl 9.30: Familjecafé i för-
samlingshemmets källarvåning.
Verksamhet på finska:
Ke 20.8 klo 18: raamattupiiri 
Bläckhornetissa.

 ¶ KARIS
Högmässa: Sö 17.8 kl. 12 i S:ta 
Katarina kyrka. Kyrktaxi från 
centrum. Kyrkkaffe.
Konsert: Sö 17.8 kl. 18 i S:ta Kata-
rina kyrka med Tom Sonntag och 
Poul Poclage från Danmark; sång, 
piano, gitarr m.m.
Rekreationsdag på Rosvik lä-
gergård: 19.8. kl. 9.30-15.30 med 
program ute och inne, mat, kaffe, 
bastu m.m. I priset 15 € ingår även 
transport tur-retur från Karis. 
Anmälningar och förfrågningar tel. 
019-2793000 eller 0405301985.

 ¶ SJUNDEÅ
Välsignelse av ettor: sö 17.8 kl. 12 
i Sjundeå kyrka, Ismo Turunen, 
Pia Hemminki.

 ¶ SNAPPERTUNA
Sö 17.8: Sommargudstjänst i Lill-
vik; T. Bergman/N.Burgmann

 ¶ TENALA
Lö. 16.8 kl. 18: i kyrkan, Orgelmu-
sik i sommarkvällen med Henry 
Jakobsson.
Sö. 17.8 kl. 13: gudstjänst, Staffan 
Söderlund, Sofia Lindroos.

REGION 2

ÅBOLANDS PROSTERI 

VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 17.8. kl 10: Högmässa i kyrkan, 
Backström, Ollila.
On 20.8. kl 18: Veckomässa i kyrkan, 
Wikstedt, Ollila.
Nagu kapellförsamling:
Sö 17.8. kl 13: Högmässa i Själö kyrka, 
Granström, Taulio. 
Korpo kapellförsamling:
Sö 17.8. kl 18: Kvällsmässa i Korpo 
kyrka, Granström, Taulio.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 17.8. kl 11: Högmässa i kyrkan, Heik-
kilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 17.8. kl 11: Gudstjänst i kyrkan, Vuola.

ÅBO
tor 14.8: Kom och besök Åbo svenska 
församling vid vårt stand på Gillesgår-
den under Konstens Natt. Under kvällen 
spelar också vår ungdomsarbetsledare 
Christer Romberg tillsammans med sitt 
band ”Stay with Stacey”.
sö 17.8 kl.12: Högmässa i Skarpskytte-
kapellet. Bäck, Forsman.
ons 20.8 kl.10-12: Familjecafé i Papin-
holma församlingshem
kl.13-15: Sommarcafé i Aurelia (1 vån.)
kl.15-18: Ungdomscafé i Aurelia (2 vån.)
kl.18.30-20: Café för unga vuxna i Au-
relia (2 vån.)

ÅLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
Högmässa kl 12: 
Ingemar Johansson, Carl-Micael Dan

JOMALA
Sö 17.8 kl. 11: Högmässa  
Danielsson, Hansen

MARIEHAMN
17.08: Högmässa kl. 11 i S:t Görans, M P, 
G K, Good News.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ
Söndag 17.8 kl. 11.00: Gudstjänst i 
Sunds kyrka. Katarina Gäddnäs, Ema-
nuele Ferrari.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
Sö 17/8 11.00: Högmässa i kyrkan, 
Cay-Håkan Englund, Deseré Granholm. 
Österbottens hörselskadades sommar-
möte deltar.
On 20/8 19.00: Sommarsamling på 
Strandhyddan. Cay-Håkan Englund, De-
seré Granholm. Sång av Ingmar Heikius 
och Rolf Hjort. Kvällsledare: Ebba Car-
ling. Kaffeservering.

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Sommarkväll på Jonnsborg: to 14.8 kl 
19 Jan-Erik och Marianne Sandström. 
Tema: ”Sommaren på burk”. Glädje-
dropparna medv.
Högmässa: sö 17.8 kl 10 i L:fjärd, Eklöf, 
Martikainen
Gudstjänst: sö 17.8 kl 12 i K:stads kyrka, 
Eklöf, Martikainen
Kväll för små och stora: on 20.8 kl 
18.30 i L.fjärds kyrksal, välsignelse av 
förstaklassisterna, efteråt servering och 
möjlighet till lek i dagklubben

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Lö 16.8 kl 19: Kenyakväll på Fridskär, 
Roger Pettersson, Rut Åbacka. Sång av 
Laudate.
Sö 17.8 kl 12: Högmässa Sundqvist, 
Lindén.
Övermark
Sö 17.8 kl 14: Gudstjänst Sundqvist, 
Lindén.
Pörtom
To 14.8 kl 20: ”Musik i augustikvällen” 
Emilia Enlund, sång.
Sö 17.8 kl 10: Gudstjänst Lassus, Lindén.
Det finns platser kvar i bussen till pen-
sionärsutfärden: 29.8 till Maxmo skär-
gård. Anmäl senast 21.8 till diakonissan 
050 5611358.

KORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
Sö kl 14: Högmässa, Englund, Erica 
Nygård

KORSHOLM
Högmässa: sö 17.08 kl 10 i kyrkan. 
Gudstjänst i Smedsby församlingsgård 
kl 12.  
Leif Snellman och Susanne Westerlund
Musik i augustikvällen i kyrkan. Söndag 
17.08. kl 20:20. Liedafton, Susanne 
Westerlund sopran, Karita Jugnar alt, 
Karolin Wargh piano och orgel, andakt. 
Fritt inträde
Församlingsutfärd till Närpes torsdag 
28.8. Start kl. 9:00 från Smedsby för-
samlingsgård. Möjlighet till hämtning 
från byarna, meddela vi anmälan. I pro-
grammet: besök vid Frank Mangs cen-
ter, Öjskogsparken och kyrkan. Lunch 
vid Linds kök. Anmälan till pastorskans-
liet tel. 06-3560 500 senast 22.8. ( Max 
45 deltagare).
Prosteriets pensionärsutfärd till Al-
skathemmet 26.8: Tema: Djupt rotade. 
Lunch, samling med gästpratare Ingmar 
Rönn. Promenad eller vila. Nattvards-
mässa med U. Sundsten o K. Streng. 
Eftermiddagskaffe med smörgås och 
något sött. Pris 10 €. Anmälan tel. 06-
3560500 senast 15.8.

KVEVLAX
Manskören övar: to kl 19.30 i fh.
Skymningsmusik: to kl 21 i kyrkan. 
Johnny Nordström, piano. Peter Nord-
wall, saxofon. Janne Hyöty, gitarr. Mar-
cus Söderström, bas. Stefan Broqvist, 
trummor.
Högmässa: sö kl 10, Lundström, Andrén.
Bön för bygden: må kl 19 i Missions-
kyrkan.
Manskören övar: to 21.8 kl 19.30 i fh.
Skymningsmusik: to 21.8 kl 21 i kyrkan. 
Tanja Karjalainen, barytonhorn. Jan 
Lehtola, orgel.
Prosteriets pensionärsutfärd: till Al-
skathemmet ti 26.8. Pris 10 €. Anmälan 
senast 15.8 till Ruth Vesterlund 044-
046 2312.  Mer information fås av Ruth 
Vesterlund.

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 15.8 Mia Bäck, Åbo (repris från 
3.8.2010) Lö 16.8 8.53 Familjeandakt. 
Lars Collmar läser ur sin bok Hel-
ga Hund i Paradiset (repris). Må 18.8 
Hans Växby, Helsingfors Ti 19.8 Mo-
nika Winberg-Nikkola, Nådendal Ons 
20.8 Karl Sällström, Helsingfors To 
21.8 Hans Växby, Helsingfors 

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 15.8 Maria Repo-Rostedt, Helsing-
fors Lö 16.8 17.58 Ett ord inför helgen, 
Hummelholmen Sö 17.8 Boris Sand-
berg, Vasa Må 18.8 Kristina Fernström, 
Helsingfors (repris) Ti 19.8 Bevara-
de ord. Berättelser och betraktelser av 
Emilia Fogelklou. Uppläsare: Anna Ed-
gren Ons 20.8 Kenneth Grönroos, Sib-
bo To 21.8 Bibelstudium, Stig-Olof 
Fernström

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 17.8 Gudstjänst från Humlefes-
tivalen i Monäs. Predikant: Peter 
Sundqvist. Mötesledare: Maria Pet-
tersson. Textläsare: Rebecka Lidman. 
Sång: Frank Isaksson.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA

FJÄLLGÅRDEN  MED  FULL  SERVICE

Ruskaresa 
Vandringar och utfärder.
Välkommen med på Raitismajas traditionella 
ruskaresa till Äkäslompolo 19 - 23 september.
Resan är öppen för alla intresserade. 
Ledda vandringar och utfärder ingår 
i programmet, som det är fritt att delta i.
Bussresa med start från Vasa 
fredagen den 19.9. klockan 9.
Pris: 420 euro per person
Transporter och logi med helpension 
på Raitismaja ingår i piset.

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

MALAX
Familjemässa: sö 17.8 kl 11 i FH. Kyrk-
kaffe. Välsignelse av I:a klassister. Torn-
berg, Brunell.
Träffpunkt Socken: Onsdagar kl 10-14 
aktiviteter och samvaro för daglediga, 
soppa och kaffe till självkostnadspris. 
Loppis.
Måla från hjärtat: tisdagar 12.8-30.9 kl 
14-15.30 i Sockenstugan. Anm. till dia-
kon Patrica Strömbäck, 050-338 1059.
Sommarsångcafé: on 20.8 kl 18 i FH. 
Allsång, servering, kollekt. Camilla 
Brunell.

PETALAX
Högmässa: sö 17 8 kl 18 Englund, Nygård  
OBS tiden!
Sommarsamling på Tistronskär: on 20 8 
kl 19 Gäst: Katarina Olin. Björklund, Bru-
nell, servering, taxi startar kl 18 i Ågren-
Lolax-Långtået-pensionärshemmet-
Västervägen

REPLOT
Gudstjänst: sö kl 10 i Replot, Kaski, 
Wargh.
Sommargudstjänst: sö kl 14 i Salteriet 
Björkö, Kaski, Wargh,  Bettanz.

SOLF
Gudstjänst: sö kl. 10, Ann-Mari Audas-
Willman, Patrik Vidjeskog.

VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl. 13, Tor-Erik Store, Dan 
Andersson.
Retreat på Alskat lägergård: 5-7.9 med 
vandring längs Kuni-leden i Korsholm. 
Närmare info av retreatledare Gunnar 
Särs tfn 044 4808321. Pris: 43.10 €. 
Anm. senast 28.8 till pastorskansliet tfn 
06-3261 309.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Gudstjänst: sö kl. 10, Tor-Erik Store, Dan 
Andersson.
Vår kyrka: ons 20.8 kl. 18.30. Kväll för 
alla som bor i Dragnäsbäcksområdet 
o som önskar ta ansvar för kyrkan, 
utveckla gudstjänstlivet o finnas som 
resursperson.
SUNDOM KYRKA
Sundom sommarfest: vid Öjberget sö 
17.8 kl. 16. Arr. i samarbete med olika 
föreningar i Sundom.

PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
Fr 15.8 kl 19: Ungdomssamling i försam-
lingsstugan, Björkman.
Sö 17.8 kl 10: Högmässa i kyrkan, 
Granlund, Ravall. Välsignelse av diakon 
Annica Smeds och kantor Bill Ravall. 
Lovsångsgruppen medverkar. Dörrvär-
dar: Fors-Gers-Slätkulla.
- Kl 14 :Sammankomst i Punsar böne-
hus.
Ti 26.8: Pensionärsutfärd till Pör-
kenäs. Anmäl senast må 18.8 till tfn 
0403100454 (Annica Smeds). 
Diakonimottagning: tisdagar kl 10-11 
fr.o.m. 19.8.2014.

JAKOBSTAD
Sö 12: Gudstjänst i kyrkan, Turpeinen, 
Östman.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
Sture Wargh.
16: Storsamling i FC för alla som vill vara 
del i Fokus. Kl. 17.30 Knytkalas.
18: Fokus i FC. ”Hur växer vi bäst? – 
Rutiner i vardagen”, Jan-Gustav Björk. 
OBS! Tiden.
Ti 17.30: Nattvardsgudstjänst på fin-
landssvenskt teckenspråk i FC, Maria 
Lindberg. Servering efteråt.
Fre 29.8: Prosteriets gemenskapsdag 
i FC för personer med psykisk ohälsa. 
Nattvardsgång kl. 11.00, Björk, Östman. 
Lunch, programstund med Marianne 
Sandström, kaffe. Anmälan senast 21.8, 
tfn 0403 100 420, måndag och torsdag 
kl. 9-11.

KRONOBY
Ungdomssamling: fr 15.8 kl. 19.30 vid 
Sommarhemmet.
Gudstjänst: sö 17.8 kl. 10.00, Ventin, 
Ellfolk-Lasén.
Completorium: ti 19.8 kl. 21.00 i Påras 
kapell
Finsk samling: on 20.8 kl. 18.00 vid 
Sommarhemmet.
Musik i sommarkvällen: to 21.8 kl. 19.30, 
A Högnabba sång , S Lindgren piano.

LARSMO
Fre 15.8 kl. 19.30: Ungdomssamling vid 
prästgården, Oscar Store medverkar.
Lö 16.8  Ungdomarnas kyrkdag i för-
samlingshemmet: i samarbete med 
LFF:s familjearbete och Larsmo för-
samling. Dagens tema är: Upptäck Guds 
gåvor. Mötet inleds kl. 11 och pågår med 
två undervisningspass fram till lunch 
13.30. Kl. 14.45 ordnas tre parallella se-
minarier. Det sista undervisningspasset 
blir kl. 16.30. Kl. 18 ordnas en kvällsmäs-
sa i kyrkan. Efter mässan grillkväll och 
samvaro. Medverkande är Kaj Fager-
holm, Kurt Hellstrand, Max-Olav Lassila, 
Henrik och Alaric Mård, Staffan och Lina 
Svenlin, Krister och Karin Mård, Anders 
och Emilia Holmberg och Ulf. Kostnad 
för dagen är 15 e. Närmare uppgifter, på 
hemsidan och i fb.
kl. 18 Kvällsmässa: i kyrkan, Hellstrand, 
Lassila
Sö 17.8 kl. 10 Gudstjänst: Lassila, Wik-
lund, sång av Mathias Svenfelt. Kyrk-
kaffe. Kyrkvärd: Kaptens.
To 21.8 kl. 10: Välsignelse av lågstadier-
nas första klassister: Lassila, Wiklund.

NEDERVETIL
Andakt med HHN: fr 15.8 kl. 13.00 vid 
pensionärshemmet, Store.
Finsk mässa: sö 17.8 kl. 12.00,  Saitajoki, 
Smedjebacka.
Nedervetil Scoutkår Vägvisarnas 20-års 
jubileum och invigning av scoutstugan 
: sö 17.8 kl. 15.00 i Emmes. Gemensam 
start kl. 14.00 från Högnäs. Förfråg-
ningar, Linda 040 846 0016.
Samling inför höstens församlingsval: 
on 20.8 kl. 19.00 i fh. Kandidatnomine-
ring, alla intresserade välkomna.
Sommarkväll med Kyrkokören: to 21.8 
kl. 19.00 i kyrkan.

PEDERSÖRE
Andakt: Fr 14 i Pedersheim, Esse för-
samling
För ungdomar: Fr 20 Sista ungdoms-
samlingen på Hällsand före hösten
Gudstjänst: Sö 10 i kyrkan, Erikson, D. 
Häggblom, textläsare Yvonne Löf, dörr-
värdar Sandsund
Sammankomst: Sö 15 i Flynängens bö-
nehus, Stefan Snellman, tolkning
Gatubarnskväll: Sö 18.30 med Pavel 
Petrushenko, St Petersburg, i Kyr-
kostrands församlingshem, servering, 
andakt Erikson
Samfällighetens pensionärsutfärd: till 
Pörkenäs 26.8 kl 10-16, Jan-Gustav 
Björk, Bill Ravall, Nina Plogman, buss-
transport, 28 €, anmälan senast 18.8 till 
förs.kansli tfn/sms 040-3100440.

PURMO
sö 17.8 kl 11: Högmässa. Portin, Nyholm.
sö 17.8 kl. 14: Möte i Emaus bönehus. 
Daniel Norrback och släkten Österlund.

TERJÄRV
Ungdomssamling: fre 15.8 kl.19-24, fh
Högmässa: sö 17.8 kl 10, khden, M. 
Heikkilä 
Möte: sö 17.8 kl.14 i Högnabba, A. Hägg-
blom, A. Lönnqvist, Terjärv strängband, 
Tor Lindén, M. Heikkilä.(Strängbandet 
övar kl.13)
Karasamling: må 18.8 kl.19, Grundfors 
kvarn, Sture Nyholm.
Informationstillfälle om församlingsva-
let: ons 20.8 kl.18 i fh. Välkommen!
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Pensionärsläger på Labbnäs
Vi var icke blott ”sju glada 
flickor i en ring” utan dub-
belt upp, samt våra såväl glada 
som varmt engagerade leda-
re, diakonissorna Barbro Oll-
berg och Karin Salenius, samt 
hjälpledaren Tina Enberg, som 
med liv och lust deltog i Johan-
nes församlings pensionärslä-
ger på Labbnäs semesterhem 
en sällsynt vacker junivecka.

Vi installerade oss i Labbnäs 
trevliga rum och samlades se-
dan till den första av veckans 
härliga måltider i nedre vå-
ningens luftiga matsal. Bred-
vid finns ateljén, där vi tillver-
kade blomsterkort med mera. 
Framför allt vistades vi i det 
gemytliga biblioteket för pre-
sentation av oss själva, dagli-
ga innerligt fina andaktsstu-
ner, sång och samtal.

Barbro och Karin hade valt 
det ytterst väsentliga temat 
tacksägelse och bön, kärnan 
i vår kristna tro, samt styrka 
för envar. Det hann bli otaliga 
minnesvärda stunder.

Som avkoppling till det 
andliga och kreativa vistades 
vi ute i de gröna omgivning-
arna. Rätt många av damerna 
tog sig frejdiga dopp vid bas-
tun, som även värmdes för oss 
en dag. Sista kvällen firades 
med grillkväll och komiska 
ordlekar nere i bastun.

En dag var det loppis på 
Labbnäs. Vi hittade nog al-

la någon vacker skål, ett 
smycke eller en bok. Jag 
råkade få boken Det är ald-
rig kört, en samlingsvolym, 
i min hand.

På första sidan står: Gå inte 
alltid dit vägen leder. Gå istället 
där ingen väg finns – och lämna 
spår.” Som en symbol för vår 
fina vecka på Labbnäs har jag 
valt en berättelse av Moder 
Teresa ur nämnda bok.

GÖR DET ÄNDÅ
Människor är ofta oresonliga, 
förlåt dem ändå.

Om du är generös kommer du 
kanske att anklagas för själviska 
motiv, var generös ändå.

Om du är framgångsrik, 
kommer du att få falska vän-
ner och sanna fiender, var fram-
gångsrik ändå.

Om du är ärlig och upp-
riktig kommer människ-
or kanske att utnyttja dig, 
var ärlig och uppriktig ändå.

Det du tillbringat år med att 
bygga upp, kan någon rasera 
över en natt,
bygg ändå.

Om du finner frid och lycka, 

kommer kanske någon att bli 
avundsjuk, var lycklig ändå.

Det goda du gör idag, kom-
mer kanske att vara glömt i 
morgon, gör gott ändå.

Ge världen det bästa du har, 
och det kanske inte räcker, ge det 
bästa du har ändå.

För i slutändan är det här en 
sak mellan dig och Gud, det var 
faktiskt aldrig en sak mellan dig 
och dem.

 ¶ marianne PerreT,  
helSinGforS

deltagarna i Johannes församlings pensionärsläger samlade till gruppfoto. 

BERÄTTA OM DIN 
FÖRSAMLING! 
Den här sidan finns till för dig. 
Roliga verksamhetsidéer, fest-
liga jubileum eller en viktig ge-
menskap. Skriv, fotografera och 
berätta om vad som händer i 
DIN församling! Skicka in din ar-
tikel till redaktionen@
kyrkpressen.fi. 
Redaktionen väljer 
och redigerar ma-
terialet.

I MIN
FÖRSAMLING

ÖNSKAS HYRA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTHYRES
Etta i Karis centrum. 375e + el. 
Garanti 375e. Tel 0500860545

 
 
 
 
 
 
 

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

Jag är en skötsam och rökfri
19 årig studerande vid Åbo
Akademi som söker en
lägenhet i centrum av Åbo
från och med 1.9
Ring: 0415487788/ Nelly
Kärnä

Etta i Åbo centrum önskas
hyra omgående, av en
25-årig ekonomistuderande,
trevlig och skötsam tjej.
Husdjurs- och rökfri. Vänligen
ring 040-5682368.

Skötsam rök- och alkoholfri
doktorand med stabil
ekonomi önskar hyra
lägenhet i Helsingfors snarast.
Tel: 040-7599740/Mats

20 årig åländsk tjej söker
studiebostad i närheten av
Arcada. Tel. 0401990197

Önskar hyra etta i Åbo. Rökfri,
flitig studerande.
0400-482540/Robert

Möblerad tvåa (43 m2) med
balkong i Arabiastranden,
H:fors hyrs ut för tiden
1.10-30.6. Hyra 680 e. Bra
förbindelser till centrum. För
studerande. Info:
aida.salakka@gmail.com

Första årets studerande på
Arcada önskar hyra
studiebostad i Helsingfors
från september. Rökfri och
skötsam. Svar till Max tel.
0445930626

Önskas hyra bostad i
Helsingfors till skötsam
ing.stud. Allt beaktas.
GSM 050-4043252

Ungt, nygift,
församlingsarbetande par
önskar hyra en tvåa eller liten
trea i Helsingfors. Gärna i
Södra Haga med omnejd. Vi
är rökfria, skötsamma och
har inga husdjur. Lina
050-5708728

Skötsam lärarstuderande
söker 1:a eller 2:a i centrala
Vasa. Rök- och djurfri. Jobbar
deltid. Ring Sofia: 050 3713
622

Önskas Hyra en
Lägenhet/rum i helsingfors nu
i höst,för studier på arcada.
Tommy Pettersson
tel:0401809082
Email:tommy_tommy95@hot
mail.com

2:a årets Soc&Kom stud ö
hyra 1r+kvr på Drumsö fr.o.m
1.9.Lugn, skötsam,rökfri
hyresgäst. Rek. finns. Vänl
svar 050 5939662

Pensionerat par behöver
tillfällig bostad (etta-tvåa) i
Hforsregionen okt.-14 -
jan.-15 pga rörreparation.
Möblerad el. omöblerad. Ej
rökare, ej husdjur. Tel.
0400846658

MARKNAD

KUNGÖRELSE 
OM KANDIDATUPPSTÄLLNINGEN

I Lojo församling förrättas enligt 23 kap. 9 § 2 mom. i kyrkolagen 
(KL) 9.11.2014 församlingsval för att för den fyraårsperiod som 
inleds i början av 2015 välja 33 medlemmar till kyrkofullmäktige
Enligt 23 kap. 2 § och 3 § i kyrkolagen är den kandidat valbar för 
församlingens ovannämnda förtroendeuppdrag

 1)  som senast 15.9.2014 antecknats som närvarande medlem 
  i denna församling,
 2)  som konfirmerats senast 15.9.2014 och som fyller 18 år 
  senast 9.11.2014,
 3)  som är känd för sin kristna övertygelse,
 4)  som inte är omyndig,
 5)  som gett sitt skriftliga samtycke till kandidaturen,
 6)  som inte är tjänsteinnehavare eller anställd i arbetsavtals-  
  förhållande i denna församling.

Valmansföreningens stiftelseurkund med bilagor för nämnda val 
ska senast 15.9.2014 klockan 16.00 skickas till Lojo församling-
ens pastorskansli, som är öppet må-to klo 8.30-14.30 samt fredag 
15.9.2014 klockan 8.30–16.00. 
Adress är: Larsgatan 40, 08100 LOJO (besöksadress).
Valmansföreningens stiftelseurkunder med bilagor finns tillgäng-
liga på pastorkansliet.
Lojo 5.5.2014
För Lojo församlings valnämnd
Ordförande Aila Saarinen

KUNGÖRELSER

Kyrkans forskningscentral utlyser
STIPENDIER

för 2015.

Stipendier beviljas för sådan forskning kring kyrka och religiöst liv 
samt samhällsförändringar som behövs för beslutsfattandet inom kyr-
kan och församlingarna och för utvecklingen av verksamheten. Föl-
jande områden prioriteras vid beviljandet av

stipendier för 2014–2017:
 · Kyrkans tro och trons språk i dagens värld
 · Kyrkan som hjälpare och samarbetspartner (t.ex. frivillig  
  verksamhet, diakoni,
  kyrkans internationella ansvar, förebyggande av utslagning)
 · Kyrkliga gemenskaper i förändring (t.ex. kyrkans webbgemen-  
  skaper, gudstjänstgemenskaper, medlemsengagemang, andligt liv  
  och kristen identitet)
 · Ökad religiös och kulturell pluralism i kyrkan och samhället
 · Utveckling av kyrkans verksamhet och strukturer (t.ex.
  församlingssammanslagningar, ekonomi, personal)

Ett separat stipendium beviljas en svenskspråkig forskare. Stipendie-
ansökan görs på en elektronisk blankett på adressen
http://www.mitietorakenteet.fi/ktk/apurahat/kirjaudu.php

Ansökan ska skickas in senast 12.9.2014 kl. 23:59. Mera information 
om stipendierna finns på adressen: sakasti.evl.fi/tutkimuksen_apurahat

Öppet 1.6 - 31.8 kl. 11-17  
Guidningar kl. 11, 13 och 15

Brödtorp trädgård
Vägbeskrivning: väg 111, avtag ca 1 km västerom Pojo kby 2,5 km
längs Brödtorpsvägen. KLIPP UT - SPARA

äpplen augusti-december
Svarta och röda vinbär

10420 Skuru
019-245 4040, fax 245 3040

 

augusti-oktober

äppel-, plommon- och
prydnadsäppelträd

Färdig gräsmatta
från Närpes

Vårdsäng till salu!

Märke: Temelex
Tfn. 050-552 8059

Korsholm

I MIN
FÖRSAMLING

Annonsera i

www.kyrkpressen.fi
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Välkommen till Kristinestad

Måttbeställda fönster och dörrar 
till alla byggprojekt. 

Även montering.

Ikkunoita ja ovia mittatilaustyönä 
kaikkiin  rakennusprojekteihin. 

Myös asennus.

CE

LINDY

Thomas Lindberg
Västraändsvägen 180 

64480 Skaftung
thomas@lindy.fi 

(06) 222 9321, 044  516 8689
www.lindy.fi         

made in skaftung

CE

Ab Rågårds Lax Oy
Vi säljer färsk, rökt och
gravad lax.
Myymme tuoretta, savustettua
ja suolattua lohta.

Ab Rågårds Lax Oy,
64480 Skaftung

Mer information,
ring 06-222 9262

Lisä tietoja,
soita 06-222 9262

Byggnadsarbeten

BYGGFIX
Utför även dränerings- och 

regnvattensarbetenför byggnader

Bygg.ing. Ulf Österback
 0400-867 368    www.byggfix.fi

Perskindol, effektiv lindring vid 
muskelspänningar och ledproblem.
Diasporal Direkt, snabb hjälp vid sendrag. 

Praktisk att ha på nattduksbordet.
Välkommen in och prova!

Kristinestad

Välkommen in i vår specialbutik!

Salutorget 5, Må-Fr 9-17, Lö 10-14, Tel. 0400-374 495

Matpotatis direkt från sydösterbottniska gårdar

Andelslaget Oskus Potatisland
Storåvägen 159 64320 Dagsmark
tel. 06-222 4199 fax 06-2224195

www.oskunperuna.fi

KRISTINESTADS
MARKNADER!

GAMMALDAGS 
TORGDAG

6.9

MIKAELIMARKNAD
3-4.10

Välkommen till
Kristinestads marknader!

må-fr 7-21 
lö 7-18 

sö 12-18

LAPPFJÄRD
p. / t. 010 -7648 840

må-fr  7-21
      lö  7-21
    sö 12-21

LEBELLSKA KÖPMANSGÅRDEN

Kristinestad. Öppet 
1.6-1.9. må-fre 11-17

lö - sö 11-14 övriga tider
enligt övernskommelse.

Tel. 06-221 2159, 
040-508 5251

* Unikt köpmanshem 
från 1700-1800 -talet
* Specialutställningar 

och kaffeservering
(på beställning) i Felénska.

Hjärtligt välkommen till våra gudstjänster 
och andra samlingar. 

www.kristinestadssvenskaforsamling.fi

Kristinestads svenska församling

Mån. o. Onsd. 
morgonsim 6.30-9.00

Öppet 
vard. 15.30 - 21.00
lörd. 12.00 - 16.00

Oy KristinaMedi Ab
Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad

www.kristinamedi.fi
www.facebook.com/kristinamedi

Sakkunnig hälsovård
& kirurgi snabbt,
nära och enkelt!

Oy KristinaMedi Ab

1. Remiss
2. Försäkring
3. Privat

Välkommen till oss!

Vi svarar gärna på 
ev. tilläggsfrågor.

Specialläkar-
mottagningar

Undersökningar

Operationer

- sakkunnig hälsovård & kirurgi

Recept

Vi är verksamma i f.d. 
Bottenhavets sjukhus OP-lokaler

Utlåtanden

Tilläggsinfo & tidsbeställningar
vardagar kl. 9-16 tel. 06 -357 8700

Diabetes
Fysioterapi

Gastroenterologi
Gynekologi
Inremedicin

Ortopedi
Plastikkirurgi

Psykologi
Urologi

Öron-, näs- & 
halssjukdomar
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Tyst om 
folkmord
”Men slakten av mino-
riteter och andra ira-
kier passar inte in i den 
svenska politiska storyn 
just nu. Eller att en terro-
ristgrupp helt sonika tagit 
över områden i Irak, Sy-
rien och Libanon och att 

de är farligt nära Turkiet. 
Den storyn går inte rik-
tigt att höger- eller vän-
sterbestämma och då blir 
den värdelös. Det är he-
la världens problem ock-
så, och det är just så-
dant som leder till de rik-
tigt stora katastroferna”, 
skriver Jenny Nordberg i 
en kolumn i SvD.

KRISTNA IRAK

”Vem har det 
mest krävande 
jobbet? Det har 
journalister som 
bevakar striderna 
mellan Israel och 
Hamas.”
Kristian Østergaard 
i Kristeligt Dagblad

ISRAEL KONFLIKT

Ljus över kyrkan
jag sitter och tittar på ett vackert in-
ramat fotografi som finns på fönster-
brädet snett bakom min Mac med-
an jag väntar på inspiration att skri-
va. Fotot är från min svärfars ranch i 
Idaho, Förenta Staterna. Det visar en 
liten detalj från de underbart vackra 

markerna där de blånande bergen i fjärran höljs av 
stora, vita stackmoln. I förgrunden, invid hästha-
gen, där ståtliga ston och ponnyer betar, är gräset 
fortfarande mossfärgat grönt, men de stora, för mig 
oidentifierade träden har redan gulnat och väntar 
på höstens skyfall, stormar och på ett mörker som 
visserligen är långt ifrån så djupt som det vi har 
här hos oss, men som ändå är mörker. 

Snart ska farmen säljas och svärfar ska satsa si-
na åldrande år på ett ekologiskt projekt han har i 
Afrika. Följande generation neråt har inte längre 
mer än periodvisa sommarbesök på agendan för 
ranchen, som sedan ganska många år är arrende-
rad åt främmande människor. En period, en era, 
som började när svärfar var ung och i sin krafts 
dagar, går mot sitt slut. Familjens, släktens yngs-
ta, en käck treåring, kommer knappast någon-
sin att ha en annan relation till ranchen än man 
har till en vacker berättelse från det förgångna.

”Släkten kommer och släkten går.” För ett par, 
tre veckor sedan vigdes den sista medlemmen av 
mina föräldrars generation i min släkt till gravens 
ro. Nära nittio år gammal gick hon bort, och som 
vanligt är i svenska Österbotten, var begravning-
en ljus och varm. Det är en nåd när minnet av de 
som varit och det som förflutit präglas av ljus.

också kYrkan och den kristna gemenskapen får 
fler och fler både århundraden och år på nacken. 
Särskilt de senaste åren har kyrkopolitiken och 
mycket av den teologiska diskussionen känne-
tecknats av splittring i svåra och komplexa frå-
gor. Många upplever att kyrkan fortfarande är i 
stort behov av förnyelse och så att säga en upp-
datering av hårdvaran. De är inte nöjda med det 
som hittills uppnåtts. Andra är ledsna, besvikna 
och sorgsna över att den tolkning av Skriften som 
de bekänner sig till inte längre hålls i sådan akt-
ning som de har hoppats på.

Den kristna kyrkan har 
alltid och i alla tider haft svå-
ra strider om lärofrågor och 
läran har verkligen i många 
avseenden om inte i grun-
den ändrats så i alla fall bli-
vit omtolkad och tillämpad 
på nya sätt under nya och an-
norlunda förhållanden.

Men när Jesus kommer tillbaka – som vi har 
fått lära oss att han ska göra – kommer han då att 
finna tro på jorden – och kommer han att finna 
kärlek och ljus över den tro som människor haft 
och som har inverkat på individer och samhäl-
len? Det är en fråga som i tider av schismer och 
brist på respekt för medmänniskan kan bli brän-
nande och spännande.

De sista tiderna ska kännetecknas av att kärle-
ken ska kallna hos de flesta, står det skrivet. Det 
ser vi ju nu omkring oss. Måste det ändå vara så, 
att profetian uppfyller sig själv, eller är den sna-
rare menad som en varning till bättring? Till större 
kärlek och större ödmjukhet inför de stora, mys-
teriösa frågor som livet bjuder på.

Kaj Hedman är författare och kulturjournalist från 
Karleby.

”Kärleken ska 
kallna, står det 
skrivet.”

INKAST KAJ HEDMAN

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

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

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

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

OPINION INFORMATION

KYRKOHERDEVAL DISKUSSION

Direkt val är bättre
Utan att ta ställning till ano-
nyma insändares berätti-
gande eller ej, är sättet att 
välja kyrkoherde värt att 
diskutera. Under det se-
naste halvåret har två kyr-
koherdetjänster i Helsing-
fors svenska församlingar 
utannonserats och i båda 
fallen har församlingsråden 
valt att själva välja kyrko-
herde. Jag tycker det är fel 
väg att gå. Det behövs mera 

aktivitet och debatt i kyr-
kan och kyrkoherdevalet 
är ett ypperligt tillfälle till 
detta. Åtminstone för mig 
var ett diskussionstillfäl-
le, som en gång anordnades 
för kyrkoherdekandidater, 
mycket klargörande. Det är 
en helt annan sak att kunna 
argumentera och redogöra 
för sina tankar inför publik i 
jämförelse med att intervju-
as av ett församlingsråd vid 

en jobbintervju. Dylika dis-
kussionstillfällen ger också 
icke-församlingsrådsmed-
lemmar möjlighet att stäl-
la sina frågor direkt till de 
sökande. Lite egendomligt 
är det, att den nya lagen ger 
församlingsrådet möjlighet 
att avgöra om de själva ska 
välja kyrkoherde eller om 
de anser att församlings-
medlemmarna ska göra det. 
Då jag läst lagen blir jag inte 

heller klok på om domka-
pitlet har någon makt i frå-
gan eller om de bara kollar 
att allt gått rätt till. Jag är 
främst konfunderad över 
en formulering i lagen som 
säger att församlingsmed-
lemmarna i första hand di-
rekt ska välja kyrkoherde.

torsten Winter
Helsingfors

ISRAEL ANTISEMITISM

Om kriget i Mellanöstern
Det är klart att israelerna varit 
tvungna att försöka få slut på 
raketbeskjutningen från Ga-
za. Krig har inletts på grund 
av några skott, men judarna 
förväntas förbli overksamma 
fast raketer urskillningslöst 
viner in i landet! 

Israels armé har hittat ett 
helt nätverk av tunnlar som 
Hamas grävt i Gaza sedan år 
2007, då israelerna lämna-
de området. Många mynna-
de ut i Israel. Tunnlarna var 
sammankopplade som i en 
tunnelbana. Hamas har in-
vesterat enorma resurser i 
tunnelsystemet. Syftet har 
säkert varit koordinerad in-
filtration i Israel. Nyligen 
dök terrorister utklädda i 

israeliska arméns dräkter 
upp ur en tunnelmynning 
i Israel. Genom tunnlarna 
forslas också Gazas rake-
ter. Tusentals raketer har 
avfyrats mot Israel från Ga-
za. Unga och barn indok-
trineras med extremistisk 
våldsideologi. När en isra-
el dör är det fest i Gaza och 
självmordsbombarna upp-
fattas som hjältar.

Israel fick som väntat till 
slut nog. Landets armé IDF 
varnar Gazaborna för an-
grepp på förhand genom 
flygblad och telefonsam-
tal. Ändå blir de civila of-
fer. En orsak är att Hamas 
anlägger tunnelöppning-
ar och avfyrningsramper i 

tätbebyggda områden, vid 
skolor, sjukhus och moské-
er. Hamas uppmanar ock-
så befolkningen att stanna 
kvar i sina hem trots Isra-
els varningar. Barn har an-
vänts som sköldar av pa-
lestinierna. Tyvärr röstade 
många på terroristorganisa-
tionen Hamas. I deras stad-
gar heter det redan i inled-
ningen: ”Israel kommer att 
existera och fortsätta att ex-
istera tills islam kommer att 
förinta det.” Artikel 13 lyder: 
”Det finns ingen lösning på 
den palestinska frågan ut-
om genom jihad. Initiativ, 
förslag och internationel-
la konferenser är ett slö-
seri med tiden och fåfänga 

strävanden.” Artikel 14 fort-
sätter: ”Eftersom det är på 
detta sätt, så är befriandet 
av Palestina alltså en indi-
viduell plikt för varje mus-
lim var han än befinner sig.”

Den som läst sin Bibel vet 
att världens nationer till slut 
kommer att anfalla Jerusa-
lem. Så som medierna de-
moniserar Israel är det in-
te underligt att antisemitis-
men ökar i världen. Mått-
te Finlands folk, som själv 
försvarat sitt land, inte dras 
med i anfallet och i klapp-
jakten på judar!

regina kreander
Grankulla

KYRKOHERDAR BEHÖRIGHET

Domkapitlet svarar
Torsten Sandell undrar i KP nr 
32 om domkapitlet infört nya 
oskrivna behörighetsvillkor 
på kyrkoherdetjänster. Sva-
ret är nej. Det handlar om att 
domkapitlet enligt kyrkola-
gen skall undersöka sökan-
denas behörighet för tjänsten.

Behörigheten gäller ex-
amina och ledarskapsut-
bildning, men också förut-
sättningarna att sköta al-
la de uppgifter som hör till 
tjänsten. Det gäller formell 
behörighet (examina mm), 
men dessutom bedöms 
även administrativ erfa-
renhet, ledarskapsförmåga 
och erfarenhet av försam-
lingsarbete. Till de formella 
förutsättningarna hör även 
enligt biskopsmötets di-
rektiv från 2006 och enligt 

utslag i högre rättsinstanser 
villigheten att samarbe-
ta med andra präster obe-
roende av kön i det som är 
centrum för församlingens 
liv, dvs högmässan.

Som ett led i behörig-
hetsprövningen tillfrågas 
de sökande därför om de 
är beredda att i alla tjäns-
teuppgifter samarbeta med 
såväl män som kvinnor in-
om prästerskapet. Denna 
fråga ställs vanligen munt-
ligt, men i samband med 
kyrkoherdevalet i Karleby 
användes en skriftlig for-
mulering. Avsikten var att 
stärka de sökandes rätts-
skydd, men eftersom för-
farandet väckt sådan kritik 
torde dk återgå till tidigare 
praxis med muntlig fråga.

I en annan insända-
re ifrågasätts dk:s beslut att 
godkänna Petrus försam-
lingsråds anhållan om att 
kyrkoherdevalet sker in-
direkt. Ändringen av kyr-
kolagen, som numera möj-
liggör indirekta kyrkoher-
deval, genomfördes med 
motiveringen att det i dag 
ställs så stora krav på kyr-
koherdar, att det anses 
önskvärt att valet kan ge-
nomföras mer professi-
onellt så att kandidater-
nas lämplighet prövas via 
intervjuer och vid behov 
psykologiska test.

Det indirekta valsättet 
kan naturligtvis kritiseras 
för att demokratin försva-
gas, och därför blev kom-
promissen i kyrkomötet att 

församlingen själv kan an-
hålla om hur man önskar 
att valet genomförs. Dom-
kapitlet skall ge sitt medgi-
vande, men tolkningen har 
varit att det bör finnas star-
ka skäl för att inte tillmö-
tesgå begäran. I domkapit-
let tog vi i ett motsvaran-
de ärende gällande Johan-
nes församling beslutet att 
bevilja deras begäran, och 
då skulle det vara högst in-
konsekvent att inte göra det 
gällande Petrus. Innan valet 
sker i församlingsrådet skall 
kandidaternas behörighet 
prövas av domkapitlet en-
ligt ovan beskriven praxis.

björn Vikström
Biskop



Prästen skriver ut vigselattesten, m
en blir osäker på datum

et. Vänder sig till bruden:
–

 D
et är den fjärde, inte sant?

–
 N

ej pastorn. D
et är bara m

in andra ...

NÄSTA VECKA träffar vi en sexbarnspappa som prisar Gud genom 
musiken. FJÄLLGÅRD MED FULL SERVICE

0400 126 830

Fjällresor i 25 år
www.raitismaja.fi

Kraft i den högre skolan.

TM och © 2014 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls.

Back To School erbjudanden för studerande och lärare!
MacBook Air 13” från 936€ och iPad Air från 459€
Hovrättsesplanaden 19, 65100 Vasa / Suupohjantie 45, 60320 Seinäjoki 
Vasa 06-3197780 / Seinäjoki 0201775 500 | info@itronic.fi | må-fre 10-18, lör 11-15 | www.itronic.fi

VI UTFÖR 
GRATIS FELSÖKNING 

PÅ BÄRBARA OCH STATIONÄRA DATORER 
Kom in med din dator så felsöker vi den och ger 

rekommendationer på vilka åtgärder som lönar sig att göra.

KORSHOLMSESPLANADEN 38, VASA    |    TEL: 06-3197700    |    INFO@MULTITRONIC.FI    |    ÖPPET: VARDAGAR 9-17    |    WWW.MULTITRONIC.FI

499€ 

LENOVO   IdeaPad FLEX14
14” HD MultiTouch skärm | Intel Core i3-
4010U | 4GB minne | 500GB+8GB SSHD 
hårddisk | Intel HD4400 | Windows 8

579€ 

LENOVO   Essential G50-70
15.6” skärm | Intel Core i7-4500U | 8GB 
minne | 500GB hårddisk | DVD | Intel HD 
4400 | Windows 8 

679€ 

LENOVO   IdeaPad U330p
13.3” HD skärm | Intel Core i5-4200U  
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TEXAS INSTRUMENTS Nspire CX CAS
Algebraisk kapacitet att symboliskt lösa ekvationer, faktorisera och 
utveckla variabeluttryck m.m. 

Det gör den till en robust handenhet för inlärning och den uppfyller 
behoven inom matematik och naturvetenskap från gymnasiet till 
högskolan.

LENOVO har modeller för alla klasser! 

-HÅLL DIG FRÄSCH EFTER SOMMARLOVET 
MED DENNA GULA LAPTOP MED PEKSKÄRM 

-ARBETSKAPACITET SOM RÄCKER TILL 
SÅ DU SLIPPER SENA STUDIEKVÄLLAR! 

-NÄTT, LITEN OCH KRAFTFULL, 
SMIDIGT NER I SKOLVÄSKAN! 


