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När kyrkan satsar extra på 
marknadsföring inför valet 
blir det viktigt att behandla 
kandidaterna rättvist.  
Vem får synas var och när?
Sidan 5

Han 
trotsade 
faran
Sidan 2

TORSDAG 30 OKTOBER. NR 44/2014

Tolv noveller om  
tolv personer i Bibeln
Sidan 12

Påven öppnade för 
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soffliggarna ledde till en politisk  
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”Risken är stor 
att det som 
utlovas in-
te riktigt mot-
svarar för-
väntningarna.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Marknadsföring 
är en balansakt

kyrkan har satsat hårt från cen-
tralt håll på att göra församlings-
valet i november känt. I sig är det 

naturligtvis en bra sak. Församlingsvalet är ett av 
de mest bortglömda valen, med ett valdeltagande 
som senaste gång stannade på 17 procent. 

Tanken att medlemmarna ska ha en demokra-
tisk linje i kyrkans beslutsfattande är viktig. Där-
för är det helt riktigt att uppmana folk att rösta i va-
let och på det sättet bidra till att bygga den kyrka de 
vill se i framtiden.

men i praktiken är det inte så enkelt, och kyrkan 
har en hel del att kämpa med när det gäller dess 
”bränd”. Det handlar både om den vara man bju-
der ut och hur det görs.

Det har uttalat varit ett mål från centralt håll att 
engagera den tysta massan - alla dem som hittills 
inte så flitigt engagerat sig i lokalförsamlingarnas 
verksamhet. Medlemmar är de ju likafullt, helt rik-
tigt. Risken är ändå stor att det som utlovas inte rik-
tigt motsvarar förväntningarna. I valmaskinen som 
- i samma strävan att nå dem som annars inte bru-
kar engagera sig - av kyrkan styrdes till den kom-
mersiella tevekanalan MTV3, trots att kyrkan och 
YLE sedan decennier har ett lagstadgat samarbe-
te, har de hetaste frågorna gällt det som i kyrkopo-
litiken stelnat till rena klichéer.

Och även om de frågorna är viktiga, svåra och 
smärtsamma för kyrkan, så är steget från försam-
lingsrådets möjlighet att inverka på vilken riktning 
de tar i kyrkan varken direkt eller en snabbfil. Där-
för finns det en risk att många nu eller längre fram 
faktiskt blir rentav: besvikna. 

ska man rikta kritik mot försöket att fånga de förlo-
rade fåren så är den första just att varan som bjuds 
ut inte riktigt motsvarar bilden 
på reklamen. Det är i längden en 
dålig marknadsföring, riktigt då-
lig faktiskt. Svikna förhoppning-
ar och krossade hjärtan får in-
te en svalnande kärlek att växa. 

Den andra kritiken handlar 
om ”hur”. I svenska Österbotten 
pågår en debatt där lokala politi-
ker ifrågasätter valet av kändisar 
som dragplåster för själva valet. 

Varför man engagerade just  politiker i den rollen 
är oklart. Kanske var tanken att det är bra att sam-
tidigt knyta nätverk till samhällspåverkare som an-
tagligen hänger med ett tag framöver. Kanske var 
det en slump att det blev så. Men väljare har reage-
rat på att profiler som är klara för riksdagskandida-
tur fått stå som skyltdockor inte bara för försam-
lingsvalet utan också sig själva på köpet. Det är synd 
också för deras egen skull. Elli Fléns personliga be-
rättelse om hur insikten vad kyrkan faktiskt betyd-
de för henne vaknade under fredsbevararuppdra-
get i Afghanistan är gripande - KP har också skrivit 
om den. Men när valfebern stiger blir det onekligen 
ett samband mellan synlighet och kandidatur som 
skaver i onödan mot dem som röstar i andra poli-
tiska kulörer. Därför har KP valt att efter respons  
ta bort kyrkostyrelsens video från vår webbsida.

på sociala medier syns beska kommentarer om att 
kyrkans försök att marknadsföra sig är patetiskt. 
Det är en tragedi om kyrkans iver tolkas som ren 
desperation. Medan reklambyrån skrattar hela vä-
gen till banken.

Skyddad 
av Gud

Fader Sterlin Londoño Palacios från 
Chocó i nordvästra Colombia lyser upp 
när han ser en hög med höstlöv. Han 
rusar fram och studerar dem intresse-
rat och trampar lite på dem.

– I mitt land, säger han med en för-
klarande gest, är det alltid hett.

Fader Sterlin besökte Finland förra 
veckan på inbjudan av Ekumeniska 
rådet i Finland. Han leder en afro-co-
lombiansk församling i Chocó och har 
varit engagerad i människorättsfrågor 
under största delen av sin prästkarriär.

I provinsen Chocó slutar den pana-
merikanska motorvägen – till Panama 
tar man sig i stället längs med floden 
eller kusten. Att dra en väg genom det 
nordvästra hörnet av Colombia skulle 
vara för farligt.

– Det sägs att den som beger sig norr-
ut aldrig kommer tillbaka. Det är ba-
ra flyttfåglarna som kan ta sig igenom, 
säger fader Sterlin.

Mamma vågade komma
Fader Sterlin är katolsk präst i en by 
med ungefär 4 000 invånare. Hans van-
liga arbetsdag börjar med bön i solupp-
gången och nattvardsmässa klockan 6, 
sedan följer idrott, kyrkounderhåll, ka-
tekesundervisning, hembesök och re-
sor till närbelägna byar.

– På söndag eftermiddag får jag vila, 
och måndagen är ledig, berättar fader 
Sterlin och beskriver skrattande hur 
han brukar simma i floden tillsammans 
med sin fyraåriga systerson.

– Genast då han ser mig hämtar han 
simbyxorna!

Men bakom den här fridfulla fasaden 

gömmer sig mycket som är mörkt och 
förskräckligt. På sin telefon har fader 
Sterlin foton på kvinnor som fiskar i en 
flod förorenad av kvicksilver.

– Den gruvdrift som stöds av de pa-
ramilitära trupperna använder sig av 
kvicksilver. När kvicksilvret hamnar 
i floden dör fisken, och dör den inte 
förgiftar den de människor som äter 
av den.

Ännu för trettio år sedan rådde det 
fred i Chocó.

– Då kunde människorna fritt liv-
nära sig på traditionell gruvdrift, jord-
bruk och fiske. De samlade vilda fruk-
ter och jagade djur. De levde i harmo-
ni med naturen.

För 24 år sedan fick den tillvaron ett 
abrupt slut. Då kom grävskoporna för 
att gräva guld och andra mineraler vid 
flodbädden. Sedan dess har de parami-
litära trupperna, gerillarörelserna och 
droghandeln skördat många liv.

– Många mördades eller blev inter-
na flyktingar.

Oroligheterna har pågått sedan dess, 
och när jag frågar fader Sterlin om han 
någonsin fruktat för sitt eget liv svarar 
han ett kort ”ja”.

– Men Gud har beskyddat mig.
Han var tolv år när han träffade en 

katolsk präst som engagerade honom  
i mässan. Snart växte insikten om att 
han också ville bli präst. I dag har han 
varit katolsk präst i sjutton år.

År 2001 kom en period då han bör-
jade betvivla om det han jobbade med 
verkligen var förståndigt.

– Jag jobbade i Bagadó i Chocó när 
kriget kom dit. 3 500 flydde, bara 500 

stannade kvar. Jag började fråga mig 
om det var någon idé för mig att stan-
na kvar då så många hade flytt.

Just då han tvivlade som mest fick 
han ett brev av sin mor. Hon vädjade 
till honom att komma hem: det var så 
farligt i Bagadó, varför skulle han ris-
kera sitt liv genom att stanna?

– Hon anade hur svårt det var. Jag 
svarade genom att bjuda in min familj 
på besök för tre dagar – så att de själ-
va kunde se hur det var. Mamma kom, 
pappa vågade inte. I Colombia är kvin-
norna modigare än männen, trots att det 
är männen som orsakar konflikterna, 
säger fader Sterlin med ett litet leende.

– Första dagen vågade hon sig bara 
ut på balkongen. Andra dagen gick vi 
längs en gata. Tredje dagen besökte vi 

När de flesta i byn flydde stannade han kvar. Fader 
Sterlin kämpar för att afro-amerikanerna och ur-
sprungsbefolkningen i Colombia ska få leva ett män-
niskovärdigt liv.

TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

PROFILEN: FADER STERLIN  
”Jag började fråga mig om det var 
någon idé för mig att stanna kvar då 
så många hade flytt.”
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Också kyrkan firar Svenska veckan
språkÖar. I år är kyrkan 
för första gången med och 
arrangerar program under 
Svenska veckan den 3–9 
november.

Både i Lojo och Björ-
neborg ges föreställning-
en Sankte Per och Thomas 
Tvivlaren, en föreställning 
där Per Rosenius och Tho-
mas Lundin sjunger och för 
en dialog om tro och tvivel.

I Lahtis blir det svensk 

kyrksöndag den 9 novem-
ber. Först blir det högmäs-
sa med predikan av biskop 
Björn Vikström och efter-
åt samvaro och lunch – då 
berättar biskopen om sitt 
heradbrev och det finns ut-
rymme för samtal om tro 
och efterföljelse. Guds-
tjänsten bandas och sänds 
i radio Vega kl. 13.

Det kyrkliga programmet 
under Svenska veckan ar-

rangeras av Kyrkans central 
för det svenska arbetet till-
sammans med det svenska 
församlingsarbetet på res-
pektive ort. Också svens-

ka skolan i Björneborg och 
ungdomsföreningen i Lo-
jo är med.

Tanken är att stöda det 
svenska arbete som görs 
på dessa orter, där de 
svenskspåkiga är en li-
ten minoritet. Alla finsk-
språkiga som vill bekanta 
sig med det svenska arbe-
tet är givetvis också hjärt-
ligt välkomna.

 ¶ SOFIA TORVALDS

många i byn, och när min mamma såg 
hur nära relation jag hade till många i 
byn förstod hon varför jag ville stanna.

Också vi kan vara solidariska
– Guldet är krigets bränsle, säger fa-
der Sterlin och berättar om den infor-
mella gruvdriftens kopplingar till ge-
rillan, hur lokalbefolkningen mjölkas 
på pengar, hur deras land tas ifrån dem, 
hur deras möjligheter att försörja sig 
själva förstörs.

– Hoppet finns i den solidaritet som 
lever kvar bland folket i byarna.

Katolska kyrkan har varit mycket 
aktiv i bevakningen av lokalbefolk-
ningens intressen och fått fredspris 
för sin verksamhet.

– Jag drömmer om ett rättvist och 

Utbildning är 
viktigare än 
krig, säger fader 
Sterlin. Under 
Finlandsbesö-
ket hoppas han 
kunna starta ett 
samarbete mel-
lan en läroinrätt-
ning i Finland och 
i hans hemtrak-
ter.

FADER STERLIN

KATOLSK PRÄST FRÅN PROVINSEN 
CHOCÓ I NORDVÄSTRA COLOMBIA.

KÄMPAR FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIG-
HETER I ETT OMRÅDE SOM PRÄGLAS 
AV GRUVDRIFT, KRIMINALITET OCH 
BEVÄPNADE KONFLIKTER.

PÅ FRITIDEN TYCKER HAN OM ATT 
SIMMA – HAN HAR ELVA FLODER ATT 
VÄLJA MELLAN – OCH ATT UMGÅS 
MED SIN SYSTER OCH SIN SYSTER-
SON.

jämlikt samhälle, ett samhälle där det 
finns en respekt för människoliv, för 
människors tillgångar och deras terri-
torium. Jag drömmer om ett samhälle 
där resurserna skulle användas till att 
ge liv i överflöd.

Vad finns det för möjligheter att den 
drömmen någonsin ska förverkligas? 
Det ser mörkt ut, men ändå finns det 
hopp, menar fader Sterlin.

– Problemet är att de som har makten 
inte ser afro-amerikanerna eller ur-
sprungsbefolkningen som viktiga, som 
de värdefulla människor de är.

Ansvaret för vad som händer i Co-
lombia sträcker sig långt – faktiskt än-
da till Europa. Vi kan påverka genom 
vår konsumtion.

– När du köper en sådan här, säger 

fader Sterlin och pekar på sin mobil.
– Eller när du köper en dator, ett 

guldsmycke eller choklad. Är du sä-
ker på att de produkter du väljer är rätt-
vist producerade? undrar han.

– Också vi som anser oss vara goda 
människor använder dagligen produk-
ter som bidrar till konflikter på olika 
håll i världen.

Fader Sterlin besökte Finland på inbjudan av 
Ekumeniska ansvarsveckan. Han deltog bland 
annat i en paneldebatt vid Finska Missionssäll-
skapet om företagsansvar, fred och mänskliga 
rättigheter i Colombia. Fader Sterlin arbetar för 
afrocolombianernas rättigheter tillsammans 
med organisationen Cocomopoca i Chocó. FMS 
stöder arbetet via Lutherska världsförbundet.

per roseniUs och Thomas 
Lundin sjunger och pratar 
om tro och tviel. FOTO: 
AnDeRS LönnFeLDT



4 AKTUELLT KYRKPRESSEN TORSDAG 30.10.2014 • NR 44
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

För en och en halv vecka sedan avslu-
tades Katolska kyrkans särskilda bi-
skopssynod om familjen. I den deltog 
nästan 200 biskopar och andra särskilt 
utvalda delegater. Under synodens sis-
ta dagar röstade de av delegaterna som 
hade rösträtt om de olika avsnitten i 
synodens slutdokument. Nästan alla 
antogs med tvåtredjedels majoritet – 
utom de punkter som behandlade de 
kontroversiella frågorna om tillgång till 
sakramenten för omgifta katoliker och 
frågan om samkönade relationer. Bäg-
ge frågorna fick en majoritet av röster-
na, men gick inte igenom.

Efter omröstningen beslöt påven 
Franciskus att hela slutdokumentet 
ska offentliggöras, liksom röstresulta-
ten. Dokumentet ska fungera som un-
derlag för fortsatta diskussioner om fa-
miljetemat.

– Det är viktigt att förstå att det här 
årets synod bara beredde väg för nästa 
års synod om samma ämne. Men redan 
nu har det blivit klart vilka smärtpunk-
terna är och vad diskussionen kommer 
att handla om under året, säger Emil 
Anton, en finländsk katolik som ak-
tivt följt med synodens arbete

– Det är tydligt att påven Francis-
kus vill att alla ska få tala fritt, utan 

”Min bedömning 
är att om påven 
Franciskus får 
leva och är påve 
ännu om några 
år kommer  
Katolska kyrkan  
att göra bety-
dande framsteg  
i relation till dem  
som lever i  
familje- eller 
parförhållanden 
som inte är ide- 
aliska ur kyrkans  
synpunkt.”
Emil Anton

Nu diskuteras svåra frågor

att vara rädda för vad andra tycker.

Svavelosande på sina håll
Punkten gällande homosexualitet om-
arbetades och urvattnades under sy-
nodens gång. I omröstningen blev det 
ett nej som Anton anser riktades ut-
tryckligen mot det hårda stycke i slut-
rapporten, där man fastslog att sam-
könade förhållanden absolut inte kan 
jämföras med äktenskap mellan man 
och kvinna.

En del experter anser att familjesy-
nodens resultat innebär ett nederlag 
för Franciskus, men Emil Anton hål-
ler inte med dem.

– Det påståendet är ett medietrick 
som inte bygger på fakta. Under sitt av-
slutningstal var Franciskus helt tydligt 
mycket nöjd med synodens resultat, 
och ingenting tyder på att han skul-
le vara besviken eller känna av någon 
sorts nederlag. Han vet mycket väl att 
det är han själv som har sista ordet, men 
vill inte uttala sig förrän man nått till-
räcklig konsensus, säger Anton.

De flesta som analyserat synoden är 
ense om att Katolska kyrkan nu käm-
par med att staka ut en framkomlig väg 
mellan sina doktriner och mellan att 
se med nåd på dem som inte kan leva 

upp till dem. Eftersom synoden varit 
mycket öppen med diskussionerna är 
det också tydligt att det finns en klyfta 
mellan biskopar och lekmän av olika 
falanger då det kommer till dessa frå-
gor. Den klyftan syns också i offent-
ligheten.

”Jag har ärligt sagt blivit chockad över 
hur svavelosande diskussionen blivit, 
särskilt i de sociala medierna”, skriver 
fader James Martin i den katolska tid-
ningen America.

Vatikanenkännaren John L. Allen Jr. 
skriver i tidningen Crux att slutdoku-
mentet antagligen är en ärlig återspeg-
ling av var katolska kyrkan står i dag, 
det vill säga att för varje biskop som är 
redo för förändringar finns det en an-
nan som är rädd för att överge de ka-
tolska traditionen.

Emil Anton säger att det är svårt att 
upptäcka de klyftor medierna rappor-
terar om då man läser rapporterna från 
synoden.

– I synoden bildades inga läger mel-
lan liberaler och konservativa, utan bi-
skoparna diskuterade tillsammans el-
ler enligt sina språkgrupper, och delade 
sin katolska tro. I sitt sluttal sa påven 
att en del vill se en kyrka som indelats 
i två läger som grälar med varann, när 
det i verkligheten är frågan om en öp-
pen diskussion.

Eftersom påven ville att omröst-
ningsresultaten skulle offentliggöras 
vet vi hur många biskopar som röstade 
för slutrapportens olika punkter – men 
inte vilka biskopar som röstade hur.

– Många biskopar i väst var tydligt 
besvikna över att det positiva språket 
i den tidigare mellanrapporten urvatt-

nats när det gällde frågan om homo-
sexualitet. Vad gäller frågan om omgif-
ta och deras tillgång till sakramenten 
tror kardinal Walter Kasper att en ma-
joritet är för en förändring, medan kar-
dinal George Pell tror att en majoritet 
inte vill ha en förändring, säger Anton.

Tror på framsteg
Efter nästa års synod är det påvens upp-
gift att fatta beslut om hur kyrkan ska 
gå vidare, men han kan knappast låta 
bli att beakta traditionalisterna. Kon-
servativa kommentatorer påpekar att 
”Franciskus-effekten” inte är lika syn-
lig på församlingsnivå som bland se-
kulära katoliker. I Afrika och Asien är 
många av lekmännen mer konserva-
tiva i moralfrågor än vad biskoparna 
är. Det som de kallar påvens ”seku-
lära agenda” upplever de som ett hot 
mot Katolska kyrkans enhet.

Emil Anton tror att ändå att påvens 
sympatier ligger hos dem som är redo 
för förändring.

– Påven har öppet berömt kardinal 
Kasper. Franciskus petade den ledande 
”konservativa” kardinalen Burke från 
hans uppgift i ledningen för den högsta 
påvliga rättsinstans som forskar bland 
annat i skilsmässor. Min bedömning är 
att om påven Franciskus får leva och är 
påve ännu om några år kommer Katol-
ska kyrkan att göra betydande fram-
steg i relation till dem som lever i fa-
milje- eller parförhållanden som inte 
är idealiska ur kyrkans synpunkt, sä-
ger Emil Anton.

Övriga Källor: Signum, Crux, America (The Na-
tional Catholic Review), bloggen Rorate Cæli.

katolska kyrkans synod för familjen visade att det finns klyftor mellan biskopar och lekmän av olika falanger. Katoliken Emil Anton påminner om att påven Franciskus har sista 
ordet, men han vill ge rum för en öppen diskussion.  FOTO: GeTTY IMAGeS/FRAnCO OLIGLIA

KATOLSKA KYRKAN. Den katolska biskopssynoden röstade 
ner de besvärliga punkterna om omgifta och homosexuella. 
– Min bedömning är att kyrkan kommer att göra betydande 
förnyelser, säger katoliken Emil Anton.

TEXT: SOFIA TORVALDS
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Kandidater fick inte 
medverka på bokmässan
VAL. Kyrkan saknar 
riktlinjer för hur kandi-
dater som är uppställda 
i val ska förhålla sig till 
att delta i olika typer av 
evenemang. Det ledde till 
att uppställda kandidater 
inte fick delta i bokmäs-
san i Helsingfors på det 
sätt som var planerat.

TEXT:  
MICHAELA ROSENBACK

Beslutet om att kandidater i 
församlingsvalet inte får age-
ra debattledare eller på annat 
sätt delta i Kyrkans svenska 
program under bokmässan 
fattades bara några dagar inn-
an mässan drog igång förra 
veckan. Direktör för Kyrkans 
central för det svenska arbe-
tet, Sixten Ekstrand, fattade 
beslutet i samråd med de kol-
legor som jobbar med valet. 

– Vi valde att ta det beslu-
tet efter att vi fått en del kri-
tik för att de som skulle del-
ta på mässan är uppställda i 
valet. De flesta lyckades vi 
ersätta med andra personer 
som inte är uppställda.

Radioredaktör vid KCSA, 
Hedvig Långbacka, är en 
av dem som tvingades av-
stå från att delta i den pro-
grampunkt hon tidigare va-
rit vidtalad att leda. 

– Eftersom jag till en viss 
del var med om de diskus-

sioner som ledde till beslutet 
var det ju ingen överraskning 
att det blev som det blev. Dä-
remot beklagar jag mycket 
att tre goda medverkande 
fick back. Alla var vidtala-
de att tala eller skriva, inte 
om valet, utan om andra vik-
tiga och aktuella saker. Sam-
tidigt kan jag nog förstå dem 
som tycker att de då skulle 
ha fått orättvis synlighet, sä-
ger Hedvig Långbacka.

Sixten Ekstrand tror att 
det är kyrkans satsning på 
marknadsföring inför valet 
som har gjort att kandida-
terna blivit mer uppmärk-
samma på vem som syns i 
vilka sammanhang. 

– Det verkar finnas en 
känslighet inför val och det 
gäller också församlingsva-
let, där man den här gång-
en satsat mer på marknads-
föring. Det har bidragit till 
att kandidaterna blir synli-
ga och då blir också rättvi-
sefrågan viktigare för dem.

I kyrkans valordning finns 
inga bestämmelser om hu-
ruvida de uppställda ska få 
delta och uppträda under 
olika officiella evenemang. 

– Olika samfälligheter tol-
kar det på olika sätt och varje 
församling går in för en egen 
linje, säger Sixten Ekstrand.  

Esbo svenska församling 
är en av de församlingar som 
gått in för en strängare linje. 
Där får de uppställda kan-
didaterna inte ens läsa da-

gens text eller dela ut psalm-
böcker i samband med guds-
tjänsten. 

– Det gäller inte bara Esbo 
svenska församling utan he-
la samfälligheten och vi gör 
så här helt enkelt ur en rätt-
visesynpunkt. Utgångsläget 
är att behandla alla kandi-
dater lika och det innebär 
att vi sätter dem i karantän 
några veckor före valet, sä-
ger  Roger Rönnberg, kyr-
koherde i Esbo svenska för-
samling.

När verksamheten plane-
rades såg man i Esbo till att 
de som är uppställda i valet 
inte fick någon uppgift un-
der tiden före valet. 

– Annars blir det lätt en 
tolkning av att ”han eller 
hon har bättre utgångsläge”, 
eftersom personen synts i 
kyrkan. I Esbo blir det inte 
några egentliga problem ef-
tersom vi är en så pass stor 
församling. Men jag kan 
mycket väl förstå att det i 
en liten församling kan upp-
stå problem när de två kyrk-
värdarna båda är uppställ-
da, säger Roger Rönnberg.

Hur aktiv en kandidat är 
med sin egen valkampanj 
vill Roger Rönnberg ändå 
inte blanda sig i. 

– Den här linjen gäller ba-
ra evenemang som ordnas i 
församlingens regi, någon-
stans måste vi dra en gräns.

Elli Flén i kampanj
Förra veckan debatterades 
också Elli Fléns medverkan i 
ett videoklipp där hon ger ett 
ansikte åt Borgå stifts kam-
panj ”Tro på det goda”. Elli 
Flén kandiderar som SFP-
kandidat i riksdagsvalet och 
i klippet berättar hon om sitt 
eget förhållande till tro och 
kyrka samt uppmanar tittar-
na att rösta i församlingvalet. 

Elli Flen har lagt upp vide-
on på sin egen riksdagsval-
sida på Facebook och kriti-
kerna säger att hon använ-
der den kyrkliga videon för 
att marknadsföra sin egen 
riksdagskampanj.

– Det finns inte en gnutta 
poltik med i den här videon 
utan vår tanke var att nå ut 
till de människor som lever 
i kyrkans marginal, det vill 

säga till dem som inte är så 
aktiva men som uppskattar 
det kyrkan gör, säger Sixten 
Ekstrand. 

Riksdagsledamoten Pe-
ter Östman (KD) säger i en 
intervju i Vasabladet (22.10) 
att ansvaret mest ligger hos 
kyrkan när de gör rekryte-
ringar som den här, och att 
den enskilda kandidaten in-
te kan klandras för att han 
eller hon griper chansen att 
synas i offentligheten. Six-
ten Ekstrand tycker att det 
är att förenkla situationen. 

– Det är hårt att skuffa 
över allt ansvar på någon, i 
det här fallet kyrkan, efter-
som varje människa har ett 
ansvar. Jag kan inte kontrol-
lera eller styra vad Elli Flén 
väljer att lägga upp på sin Fa-
cebook-sida. 

Efterlyser ändring
Sixten Ekstrand, Hedvig 
Långbacka och Roger Rönn-
berg tycker alla att de situ-
ationer som nu uppstått, till 
exempel i samband med bok-
mässan, kunde fungera som 
en tankeställare inför nästa 
församlingsval. De efterlyser 
en allmän praxis eller rekom-
mendation för hela kyrkan.

– Kyrkan borde fundera 
på riktlinjer kring kandida-
terna och deras medverkan 
i olika typer av evenemang. 
Det skulle både kyrkan och 
stiftet gynnas av, säger Six-
ten Ekstrand.

Flera Uppställda kandidater i församlingsvalet var vidtalade att leda eller delta i programpunkter på bokmässan i Helsingfors. Så blev det ändå inte. 
FOTO: HeLSInGIn MeSSUKeSKUS/MARKKU OJALA

”Kyrkan borde fundera på riktlinjer kring  
kandidaterna och deras medverkan i olika  
typer av evenemang. Det skulle både kyrkan 
och stiftet gynnas av.”
Sixten Ekstrand

Oklart
om
andlig 
hemort
VALMASKIN. Många 
kandidater i församlings-
valet hade missuppfattat 
begreppet ”evangelisk”. 
Valmaskinen måste öpp-
nas på nytt för att kan-
didaterna skulle kunna 
korrigera sina svar.

TEXT: TOMAS VON MARTENS

Efter att valmaskinen redan 
stängts för inlämning av kan-
didaternas uppgifter kom det 
fram att många av dem hade 
missuppfattat ordet ”evang-
elisk”. När kandidaterna har 
fyllt i sina uppgifter har de 
kunnat välja mellan olika al-
ternativ för att beskriva sitt 
”viktigaste andliga samman-
hang”. 

Alternativen var:  bedjar-
rörelsen, pietismen, evang-
eliska rörelsen, laestadia-
nismen, femte väckelsen, 
karismatiska rörelsen, re-
treatrörelsen, tomasgemen-
skapen, regnbågsgemen-
skapen, ekumeniska rörel-
sen och lutherstiftelsen. Det 
sista alternativet är ”ingen 
av de nämnda”.

Missförståndet verkar att 
ha rört endast finskpråkiga 
kandidater eftersom alter-
nativet heter ”evankelisuus” 
på finska.

– Det svaret har valts av 
över 2 800 kandidater. En 
del kandidater hade tolkat 
det som att alla som hör 
till kyrkan är evangeliska. 
Den svenska formulering-
en med ”evangeliska rörel-
sen” var tydligare och jag har 
inte hört att svenskspråkiga 
kandidater skulle ha miss-
förstått det här, säger Sa-
mi Kallioinen som är chef 
för kyrkans webbkommu-
nikation.

Ett slumpmässigt surfan-
de på de svenska församl-
lingarnas kandidatsidor, 
visar att den vanligaste be-
skrivningen av den egna 
andliga  hemvisten är ”ing-
en av de nämnda”.

Den 22.10 hade unge-
fär 10 000 kandidater fyllt 
i uppgifter om sig själva i 
valmaskinen. Det motsva-
rar mer än 60 procent av al-
la kandidater.

– Det är ett bra resultat 
och aktiviteten är på sam-
ma nivå som år 2010 då val-
maskinen var i bruk första 
gången, säger Kallioinen.
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Rösta på förhand? Gör det nu!
RÖSTA! Det är den här veckan 
du kan förhandsrösta i för-
samlingsvalet. Här får du en 
snabblektion i hur det går till.

TEXT OCH FOTO:  
CHRISTA MICKELSSON

1 Om du hör till kyrkan och fyllt sex-
ton år (eller gör det senast den 9.11) 

har du rätt att rösta i församlingsvalet. 
Du hittar alla röstningsställen på www.
forsamlingsvalet.fi eller i församling-
ens egen information. I förhandsröst-
ningen kan du rösta på vilken ort som 
helst i hela landet. På valdagen den 9 
november kan du bara rösta i din egen 
församling.  

2 Kom ihåg att ta med ett fotoförsett 
identitetsbevis då du röstar. Iden-

titetskort, pass, körkort eller motsva-
rande handling godkänns.

3 När du anmäler dig på röstnings-
stället noterar valfunktionären till 

vilken församling du hör och om du ska 
rösta i ett eller två val. I ett val, kyrko-
fullmäktigevalet, röstar den som hör 
till en självständig församling. I två val 
röstar den vars församling hör till en 
samfällighet. Då röstar man i försam-
lingsrådsvalet och gemensamma kyr-
kofullmäktigevalet.

4 Rösta! Om du inte röstar i din hem-
församling, måste du själv ha koll 

på din församlings kandidater. Heltäck-
ande kandidatlistor med röstningsnum-
mer hittar du på www.forsamlingsva-
let.fi, i nummer 42 av Kyrkpressen el-
ler i din församlings information. Skriv 
tydligt kandidatens nummer på röst-
sedeln. Du måste rösta i valbåset, så att 
valhemligheten bevaras.

Vem vill du att bestämmer i din församling?
Hitta din kandidat i församlingsvalet på Kyrkpressens 
valtorg. Du kan också diskutera med eller ställa frågor 
till kandidaterna via vår webbsida.
Läs mer på www.kyrkpressen.fi

leta Upp en vallokal. Du kan förhandsrösta var som helst i 
landet. Hitta en plats nära dig på www.forsamlingsvalet.fi.1. 2.

3. 4.ValFUnktionären ser vilken församling du hör till och vet 
om du ska rösta i ett eller två val.

rÖsta! Om du inte förhandsröstar i din hemförsamling 
måste du själv ha koll på kandidater och kandidatsiffor.

kom ihåg att ta med ett bildförsett identitetsbevis.

.

.

.

.

FÖRSAMLINGSVALET

• Den egentliga valdagen är på fars-
dagen, 9 november. Den dagen kan 
du bara rösta i din egen församling. 

• I förhandsvalet kan du rösta var 
som helst i landet, men du måste 
själv ha koll på vilka kandidater som 
ställer upp i just din församling. 

• Förhandröstningen pågår den här 
veckan (27–31 oktober). Du kan rösta 
i dag, torsdag, och i morgon, fredag.
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VÅGA FRÅGA

Bäst att prata öppet
Vår familj har väldigt lite pengar, 
och det påverkar också barnens 
liv. Hur ska man tala om brist på 
pengar med barn utan att göra dem 
bekymrade? De kan inte ha dyra 
hobbyer just nu, men vi vill inte 
lägga för tunga bördor på dem. 

detta är nog ett bekymmer. Vi säger of-
ta att pengar inte är hela världen. Men 
visst har det betydelse om man har för 
lite pengar. I dagens värld är det inte 
ovanligt att vi har för lite pengar. Många 
familjer kämpar med arbetslöshet el-
ler sjukskrivningar och har det ekono-
miskt dåligt ställt. 

Det viktigaste i en familj är att pra-
ta om det mesta. Genom att diskutera och fundera kan man 
också reda ut svårare saker. Det är viktigt att barnen får ve-
ta att man har lite pengar och att de därför inte kan ha dyra 
hobbyer. Pratar ni inte om er situation, så anar barnen ändå 
att något är fel. Det bästa är därför att vara öppen med situ-
ationen. Då behöver inte barnen gissa sig till problemet, ut-
an det får bli en öppen diskussion. Men det är viktigt att inte 
fastna i diskussionen om vad ni inte kan göra, utan att foku-
sera på allt ni ändå kan göra. Det är viktigt att komma ihåg 
att inte konstant diskutera det ekonomiska läget därhem-
ma. Ingenting blir bättre av det, utan det ökar bördan. Vida-
re är det viktigt att föräldrarna berättar att det är de, de vux-
na, som bär det ekonomiska ansvaret, och inte barnen! Samt 
att försäkra barnen om att familjen nog kommer att klara 
det här. Det finns alltid hjälp att få om det blir riktigt kärvt. 
Då tänker jag på församlingarnas diakoni och på socialhjälp.

som Familj kan ni göra saker tillsammans, sådant som inte 
kostar så mycket. Att besöka simhallen eller göra utflykter 
i naturen kostar inte mycket. Att spela spel och låna böck-
er på biblioteket är gratis. Att gå på gympatimmar inom en 
gymnastikförening kostar inte heller så mycket. Arbis el-
ler Medborgarinstitut ordnar också många olika kurser för 
barn och vuxna, kurser som inte är dyrbara.

När man har mindre pengar tvingas man ha god uppfin-
ningsrikedom. Det finns en hel del möjligheter, och man 
får använda sin kreativitet.

I en familj där man inte har så mycket pengar kan det 
vara omöjligt att låta barnen spela fotboll, ishockey eller 
ta ridlektioner. Vill barnet utöva något av det nämnda kan 
man försöka hitta föreningar som är billigare. Det finns för-
eningar som har lägre årsavgifter med färre träningar och 
turneringar. Naturligtvis kan man som familj spela fotboll 
och ishockey tillsammans, fast det kan vara knepigt att ut-
öva det varje vecka. 

Vidare kan man önska pengar av mor- och farföräldrar, 
som födelsedagsgåva och julklappar, för olika aktiviteter 
och på så vis kanske ha råd att utöva den aktivitet man öns-
kar. Att sälja på loppis kan vara ett sätt att få pengar. Gam-
la skidor, skrinnskor och dylikt har alltid åtgång. Dessut-
om är det förmånligt att fynda på loppis.

 ¶ MARIA SUnD-
GRen-LILLqVIST
är kognitiv 
psykoterapeut 
och svarar på 
läsarfrågor 
om familj och 
relationer. 

Fråga KP:s expertpanel
I KP:s frågespalt besvaras frågor om tro och andlighet av 
präster i den lutherska kyrkan. Frågor om relationer, häl-
sa, familj och fostran besvaras av sjukskötare och kyr-
kans familjerådgivare. Redaktionen behöver ditt namn 
och dina kontaktuppgifter, men du får gärna ställa din 
fråga anonymt i tidningen. Redaktionen väljer och 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 MAY WIKSTRÖM

Vi är många, vi läser, vi finns
En halvtimme efter öpp-
ningsdags säger det ba-
ra ”schwosh!” och det blir 

plötsligt svårt 
att röra sig i 
gångarna på 
bokmässan i 
Helsingfors.

Fontana Me-
dia och Kyrk-

pressen har varit med på 
mässan i många år, och vi 
står där också i år i den fin-
landssvenska atollen och 
den svenska Bokboulevar-
den.

Mellan scenerna löper 
de rutinerade intervjuarna i 
halsbrytande kast – allt av-
handlas: från renovering till 

smuggelsprit eller ögono-
perationer i Afrika.

”Vem är författaren och 
vem är illustratören?” und-
rar en knatte som fingrar på 
Monica Vikström-Jokelas 
nyutkomna Bärtilbok. Knat-
ten har liksom resten av 
den svärm som nyss dra-
git in i vår monter i uppdrag 

att fylla i en frågesport som 
handlar om böcker och för-
fattarskap.

Det slår mig att det här 
kulturveckoslutet kring bo-
ken för många finlands-
svenskar fyller samma 
funktion som stafettkarne-
valen. Vi möts, vi är många, 
vi är brokiga, vi läser, skri-

ver och vi finns.
Till de mest populä-

ra scenprogrammen blir det 
sådan trängsel att också 
de förbipasserande tving-
as armbåga sig genom det 
”svenska”. Då, som så säl-
lan händer, då syns vi också 
på riktigt, mer än vanligt. 

Det gör gott inombords, 

för man blir så trött och 
ledsen av pratet om hur vi 
sjunker och förtvinar. Hallå-
hejsan, här är vi ju i alla fall!

Därför är det som det ska 
vara att tron också syns i 
vimlet, med präster på sce-
nen, kyrkkaffe i knuten och 
författare med himlen runt 
hörnet.

Keltiska präster 
firade Halloween
HÖGTIDER. Alla hel-
gons dag, De dödas 
dag och Halloween. 
Vad firas egentli-
gen när, av vem och 
varför?

TEXT: 
MICHAELA ROSENBACK

Barn som springer omkring 
utklädda till spöken, tigger 
godis och karvar ut ansik-
ten i pumpor. Är Halloween  
ett modernt och kommersi-
ellt påfund som ger den äld-
re generationen skrämsel-
hicka, eller en rolig grej för 
barnen? Och finns det något 
samband mellan Halloween 
och Alla helgons dag?

– Traditionen med Hallo-
ween kommer faktiskt från 
Europa och har sin bakgrund 
i den keltiska festen Sam-
hain som firades den 31 ok-
tober. Festen var en religiös 
fest då druiderna, de keltis-
ka prästerna, förrättade sina 
offer. Det var en skördefest 
för folket samtidigt som man 
hedrade de avlidna. Lite som 

den finska skördefesten Ke-
kri som vi har haft här i Fin-
land, säger Carola Ekrem vid 
Svenska litteratursällskapets 
folkkultursarkivet. 

Traditionen utvandrade 
sedan till USA i samma takt 
som människorna och där 
har den frodats, kommer-
sialiserats och tagit skep-
naden av en stor familjefest 
som underhåller både stora 
och små. Riktigt så stor har 
Halloweentraditionen ändå 
inte blivit i Finland.

– Halloween slog igenom 
i Finland hösten 1990 men 
då var det inte så kommersi-
ellt. Man tillverkade sin egen 
rekvisita. Sedan ebbade fi-
randet ut, men kom tillba-
ka ordentligt igen år 1997. Då 
gjorde posten skilda Hallo-
weenkort och restauranger-
na anpassade sina menyer. 
Det blev en debatt om Hal-
loween i slutet av 1990-ta-
let, både inom kyrkan och 
mellan privatpersoner, sä-
ger Carola Ekrem. 

Gunborg Lindqvist, som 
är pensionerad kaplan från 
Esbo svenska församling, 
har i sitt jobb märkt hur 
Halloweenfirandet år för 

år har vuxit i Finland. 
– Vad jag vet har kyrkan 

ingen officiell linje hur man 
ska förhålla sig till Hallo-
ween men en del är nog li-
te reserverade. Medicinen 
ligger i att prata med bar-
nen och berätta vad Hallo-
ween går ut på men också 
lyfta fram Alla helgons dag, 
som hör till vår tradition här 
i Finland. 

Gunborg Lindqvist ser 
Halloween mer som en ploj-
grej att sysselsätta sig med i 
höstmörkret.

– Mina barnbarn har till 
exempel odlat pumpor på 
dagis, då blir det mer en 
höstfest och inte så myck-
et fokus på spöken.

Carola Ekrem är inne på 
samma linje.

– Det kan ju vara roligt att 
ordna en maskerad så här på 
hösten när ingenting annat 
händer. Butikerna har enor-
ma avdelningar med rekvi-
sita men finns inte viljan att 
fira där så blir det inget. 

Långa traditioner 
Traditionen med Alla hel-
gons dag och De dödas dag 
härstammar från 700-talet. 

– Den katolska kyrkan in-
förde Alla helgons dag år 731. 
Den firades den 1 november 
och gick ut på att man he-
drade alla kristna helgon. 
På 1000-talet infördes se-
dan Alla själars dag, som 
var en dag för alla döda, in-
te bara helgonen. Den fira-
des den 2 november, säger 
Carola Ekrem. 

Vår tradition i dag är alltså 
en kombination av dessa två. 

– Alla helgons dag i vårt 
land hörde till de vardags-
helger som år 1955 flyttades 
till närmaste lördag. I år rå-
kar den ju faktiskt infalla på 
den ”rätta” kalenderdagen, 
den 1 november.

Carola Ekrem tycker inte 
att det finns någon orsak att 
bli upprörd över att Hallo-
weentraditionen har kom-
mit in i det finska samhället. 

– Jag förstår att folk tycker 
att det är en skarp kontrast, 
det hedniska kontra det allra 
heligaste vi har. Men de döda 
har faktiskt funnits med från 
början också i Halloweenfi-
randet. Det här är mer en ro-
lig fest för barnen och ing-
en anledning till moralisk 
panik.

traditionen att fira Halloween kom ursprungligen från Europa och inte USA, som många kan tro. FOTO: STOCK XCHnG

Rösta på förhand? Gör det nu!
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Österbottningar reno verar kyrka i Sibirien
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

Under den ryska tiden förvisades 
många finländska brottslingar till Si-
birien. Ofta var deras fortsatta öde 
okänt efter det.

Byn Verchne Suetuk var en av de 
platser där fångar och kolonisatörer 
från Finland samlades. Här fanns bör-
diga jordbruksmarker och tsaren ville 
bosätta Sibirien för att skydda lands-
ändan mot mongolerna.

Många av dem som kom till Suetuk 
var från Österbotten. Enligt obekräf-
tade uppgifter var Pirilö-Kalle, Karl 
Granroth en av dem.  Han förvisa-
de till Sibirien 1860 för mord på åtta 
personer, bland annat sin hustru, sin 
bror och sina brorsbarn. Motivet var 
att kunna gifta sig med broderns än-
ka och komma över hela hemmanet 
han delade med sin bror i Pirilö i da-
gens Jakobstad. 

Karl Granroth var en läsare, alltså 
han läste Bibeln och var kyrkligt ak-
tiv. Många av hans samtida trodde att 
det bara var en fasad han uppehöll för 
att skyla sina brott. Men den domen 
får vi lämna åt Gud. 

Den finländska staten var mån om 
de deporterades andliga väl. Därför 
sände man både präster och lärare 
till Sibirien. 1880 utnämnde den kej-
serliga senaten orgelnisten Per (Pet-
ter) Erik Lindholm i Munsala försam-
ling att vara klockare och kateket för 
den finländska församlingen i Suetuk.

Lindholm tog snabbt initiativ till att 
bygga en kyrka i byn. Den bekosta-
des av pengar som kom från Finland 
och stod färdig 1888. Kyrkan invigdes 
av en annan österbottning, Terjärvbon 
Johannes Granö. Tre år tidigare läm-
nade han sin kaplanstjänst i Kimito 
för att bli fångarnas präst i Sibirien. 
Granö hade ett betydligt större om-
råde än Lindholm som skötte försam-
lingen i Suetuk. Granö var själasörjare 
för finländare i ett område som täckte 
över tvåtusen kilometer.

Kyrkan blev klubbhus
Det byggdes lutherska kyrkor också på 
annat håll i Sibirien. Under Sovjettiden 
förstördes många kyrkor men kyrkor-
na i Suetuk och Bulanka överlevde trots 
att de förföll under tiden de användes 
som klubbhus i byn. Kyrktornet i Sue-
tuk monterades ner och av kyrkorgeln 

som Granö dokumenterat i sina böck-
er syns inte ett spår. 

– I takt med att kyrkbyggnaderna i 
Sovjet förföll så övergavs de. Vartefter 
tiden gick kom folk inte längre ihåg vad 
byggnaden ursprungligen användes till, 
säger Joose Pitkänen.

Pitkänen är diakon inom den luther-
ska ingermanländska kyrkan och ut-
sänd av Folkmissionen för att arbeta i 
Karatusa-området. Att kyrkbyggnaden 
renoveras sker mycket tack vare hans 
entusiasm och visioner.

En förutsättning för att kyrkbygg-
naden i Suetuk över huvudtaget skul-
le gå att rädda för eftervärlden var att 
taket förnyades. För den insatsen stod 
en grupp amerikaner med koppling till 
Missourisynoden. Samtidigt försåg de 
kyrkan med ett nytt, men lägre kyrk-
torn. Och en ny kyrkklocka.

Av kyrkan i Bulanka återstod endast 
stommen. Den monterades ner för någ-
ra år sedan och byggs nu upp på nytt 
i Karatusa.

Estniska och ryska dominerar
I dag talas varken finska eller svenska 
i Suetuk. Men det talas estniska. Och 
ryska naturligtvis. För till Suetuk kom 

också estniska fångar som till skill-
nad från de finländska hade hela fa-
miljen med sig.  

Vid tidpunkten för kyrkbygget ha-
de byn knappt tusen invånare av vil-
ka två tredjedelar kom från Finland och 
en tredjedel från Estland. I dag finns 
det enstaka personer kvar i byn som 
vet om att de har österbottniska rötter. 

Som mest fanns det 3 000 invånare i 
byn. Efter Sovjetunionens fall upplös-
tes kolchoserna och folk tvingades sö-
ka jobb på annat håll. Många flyttade 
då in till Karatusa.

Även om byn i dag har färre än två-
hundra invånare är kyrkbyggnaden en 
viktig symbol för den estnisktalade be-
folkningen i Karatusaområdet. En för-
samling som saknar en kyrkbyggnad att 
samlas i riskerar att ses som en sekt i 
dagens Ryssland.

Alla barn är döpta i byn
– Även om kyrkbyggnaden är betyd-
lesfull för byn så förknippar många den 
främst med en klubblokal. Dess ur-
sprungliga betydelse har fallit i glöm-
ska. Förhoppningen är att byborna ska 
börja besöka kyrkan när den åter-
ställs som en sådan. Jag hoppas att 

”En församling 
som saknar en 
kyrkbyggnad att 
samlas i riske-
rar att ses som 
en sekt i dagens 
Ryssland.”
Joose Pitkänen

MISSION. I den lilla byn Suetuk i östra Sibirien står en 
kyrkbyggnad som uppfördes för att betjäna de fin-
ländska fångar som förvisades hit. Byggnaden är den 
enda lutherska kyrkan i Sibirien som fortfarande står 
kvar på sin ursprungliga plats. Nu genomgår den en 
renovering, helt med frivilliga krafter. Kyrkpressens 
redaktör reste med ett österbottniskt talkogäng.

cirkeln slUts. Österbottningar tog initativet till kyrkbygget i Suetuk på 1880-talet och österbottningar renoverar kyrkan 130 år senare.
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Österbottningar reno verar kyrka i Sibirien
byn ska återfinna sina andliga rötter 
och uppleva en väckelse, säger Joo-
se Pitkänen.

Karatusa kommun, dit också Sue-
tuk hör, är ännu ett starkt lutherskt 
fäste. Man räknar med att det i dag 
finns 3 000 döpta lutheraner i kom-
munen. Det sägs att inget barn för-
blev odöpt i Suetuk under Sovjetti-
den och den traditionen har hållits 
fram till denna dag. Ingen har heller 
blivit begraven utan tonerna till någ-
ra psalmer på estniska. 

Någon församlingsverksamhet har 
det inte funnits under Sovjettiden. Att 
nå befolkningen är därför inte lätt.

– Det är en utmaning, säger Pitkä-
nen. Avbrottet i den kristna traditio-
nen har varit lång. Den postsovjetiska 
ateistiska andan råder starkt.

Kyrkan får ny panel
Än i dag reser österbottningar till Su-
etuk. Även om de kommer på arbets-
läger till Sibirien gör de det helt frivil-
ligt. De senaste fem åren har samman-
lagat fem österbottniska grupper med 
kopplingar till den laestadianska väck-
elserörelsen gjort olika insatser för den 
ingermanländska kyrkan i Sibirien.

Samarbetet med LFF,  Laestadian-
ernas Fridsföreningars Förbund, bör-
jade för fyra, fem år sedan då en grupp 
finländare och norrmän besökte Ka-
ratusa tillsammans med biskop Aar-
re Kuukauppi i den ingermanländska 
kyrkan. Gruppen visades runt och de 
såg bland annat kyrkan i Bulanka. Som 
resultat av den resan har nu LFF börjat 
stöda kyrkans arbete i Sibirien.

För ett år sedan tog en grupp ung-
domar sig an att förse kyrkan i Sue-
tuk med ny panel. Under en månads 
tid bytte de ut trehundra kvadratme-
ter panel. Det arbetet blev inte färdigt 
och i oktober i år tog en ny grupp upp 
renoveringen. Att österbottningar re-
noverar kyrkan som österbottningar 
byggt och invigt gör att cirkeln sluts.

Renoveras utan budgetmedel
Renoveringen av kyrkan i Suetuk görs 
i skuggan av kyrkbygget i Karatusa. För 
kyrkbygget har man under flera års tid 
samlat in pengar och LFF har bidragit 
aktivt till insamlingen. Kyrkan i Ka-
ratusa ska bli den centrala kyrkan för 
lutheranerna i området.

För kulturgärningen att renovera 
kyrkan har inga pengar samlats in. 

”Jag hoppas att 
byn ska återfin-
na sina andliga 
rötter och upp-
leva en väckel-
se.”
Joose Pitkänen

Den renoveras helt utan budgetme-
del. I praktiken är det Folkmissionen 
som står för materialkostnaderna. 
Ledstjärnan i renoveringen är därför 
att göra det så billigt som möjligt och 
med hjälp av  talkokrafter.

Under två veckor arbetar gruppen 
österbottningar med att sätta panel på 
kyrktornet och den återstående öst-
ra gaveln, fästa häng- och kantbrä-
der, riva och måla. Målsättningen är 
att få kyrktornet färdigt från utsidan, 
men målet uppnås inte då materialle-
veranserna drar ut på tiden och de sis-
ta dagarnas snöfall gör fortsatt arbe-
te omöjligt. Oktober visar sig vara en 
alltför sen tidpunkt för resan. Av allt 
att döma krävs det två resor till inn-
an utsidan är klar. Nästa resa plane-
ras till våren 2015. 

I detta skede görs sannolikt inget åt 
insidan. Men Joose Pitkänen saknar 
inte visioner. Han vill ha en mellan-
vägg bak i kyrksalen för att ge plats 
för ett kök. Framför sig ser han sov-
platser i kyrktornets fot samt på läk-
taren. Då skulle man kunna hålla lä-
ger för barn och ungdomar i kyrkan, 
men det blir i ett senare skede.

Kyrkan har ett värmeaggregat längst 

bak i kyrksalen. Det är en dieseldri-
ven värmeblåsare, men den värmer 
inte hela kyrkan. Inte ens Pitkänen har 
visioner om att värma upp hela kyr-
kan. Han vill sätta in mellandörrar en 
bit från altaret för att kunna använda 
den främre delen av kyrkan vintertid. 

Under renoveringens gång behöver 
man varken ta Museiverket eller arbe-
tarskyddsmyndigheterna i beaktan-
de. På förslag av Folkmissionens arki-
tekt ska man ändå bevara dekoratio-
nen under takåsen på den östra gaveln.

Det här gör ändå inte arbetet pro-
blemfritt. Förutom materialleveran-
serna är el-försörjningen ett problem. 
I fem års tid har kyrkan underhand-
lat med det lokala elbolaget om en 
uppkoppling till elnätet. Nu kommer 
strömmen till bygget med skarvslad-
dar från grannhuset. Det huset tjänar 
bland annat som bibliotek för byns 
estninska skola. Där inkvarteras också 
talkoarbetarna från Finland.

Missionsbefallningen driver
Även om ingen i gruppen vill kall-
la sig missionär så upplever de fles-
ta ändå att Jesu missionsbefallning 
är en drivande orsak till att de satsar 

john Östman och motorsågen. 

joose pitkänen visionerar. Krister Mård lyssar. kateket lindholm och kyrkan. 

RYSSLAND

Karatusa

Bajkal sjön

Moskva

St. Petersburg

M54

M54

Suetuk

Karatusa
Minusinsk

Abakan

Krasnoyarsk

Floden Jenisej

• Krasnoyarsk är huvudstaden 
i provinsen med samma namn 
och den tredje största sta-
den i Sibirien. Invånarantalet 
är 1,035,528.
• Floden Jenisej räknas som 
den sjätte största i världen.
• Minusinsks invånarantal är 
71,170. 
• Karatusa har drygt 20.000 
invånare.
• Suetuk är en by i Karatusa 
kommun med 100-200  
invånare.

GRAFIK: MALIn AHO
KÄLLA: GOOGLe MAPS



10 LIV & TRO KYRKPRESSEN TORSDAG 30.10.2014 • NR 44
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

både tid och pengar på ett arbetslä-
ger i Sibirien.

– Under sommarens möte i Lars-
mo blev jag berörd av en predikan där 
vi blev uppmanade att vara redo för 
missionsarbete. Men det betyder in-
te att alla ska vara predikanter, säger 
Ossian Thylin. När jag fick förfrågan 
om att komma med på den här resan 
tyckte jag inte att jag kunde säga nej.

Tillsammans med hustrun har han  
tidigare deltagit i en missionsskolning 
som LFF ordnat. Men då hade han ing-
en tanke på att åka ut på missions-
fältet.

–  Det känns som ett kall att få jobba 
med händerna och iståndsätta Her-
rens hus, säger Ralf Lindfors.

Lindfors är van Rysslandsresenär. 
Det här är hans 68:e resa. En gång ti-
digare har han besökt Sibirien och Su-
etuk, men då stiftade han bara be-
kantskap med kyrkan och byn. Nu 
är han här för att bygga.

Budet går från mun till mun
– När jag kom hem efter pingstmötet i 
Bosund läste jag på LFF:s hemsida att 
man söker byggare till Sibirien, säger i 
sin tur John Östman. Med frugans till-

stånd bestämde jag mig för att åka. Det 
kändes bra.

– När John började tala om att åka ef-
ter pingstmötet tänkte jag att om John 
vill åka så åker jag med, säger Lindfors.

John Östman tog kontakt med sin 
svåger Hans-Erik Sundström som ha-
kade på.

Det är så det fungerar. LFF lägger ut 
budet på hemsidan, någon bestämmer 
sig för att åka och så kommer djung-
eltelegrafen igång. Det finns ingen ut-
sedd kontaktperson som värvar talko-
arbetare till Sibirien. LFF har en leda-
re för missionsarbetet men han sköter 
främst den andliga sidan av missionen.

Hans-Erik Sundström var inte svår-
övertalad att hänga med.

– Som tidigare privatföretagare har 
jag tidigare i livet inte haft någon möj-
lighet att göra en sådan här resa. Jag 
har haft arbete upp över öronen och 
en stor familj. Men när jag som pensio-
när har både tid, råd och hälsa så upp-
lever jag att det är min tur, säger han.

Något speciellt kall säger han sig än-
då inte ha haft tidigare.

– Alla är vi ju kallade. Nu vill jag gö-
ra en insats så länge jag kan.

Och han kan. Pensionären Sund-

ström var den som var ivrigast att 
klättra på kyrktaket och ställningar-
na runt tornet. Men även han tvinga-
des slutligen ge sig för snön som gjor-
de att allt fotfäste försvann.

– Vår viktigaste uppgift och bön är 
att byborna ska väckas till eftertan-
ke, säger Krister Mård. Det är ingen 
slump att sju österbottningar kommer 
frivilligt för att bygga deras kyrka. Vi 
vill visa att det finns en större driv-
kraft bakom. 

Hannu Niemelä är i Suetuk andra 
gången. Han var en av de tre ungdomar 
som renoverade kyrkan ifjol.

– Jag har funderat mycket på hur jag 
skulle kunna bedriva missionsarbete, 
säger han. För ett och ett halvt år sedan  
blev jag tillfrågad att åka hit för första 
gången. Jag funderade på saken och 
då frågan upprepades lovade jag åka. 
Det ångrar jag inte. Steget att komma 
hit en andra gång var lätt.

I skuggan av Karatusa
Att det blev att arbeta på kyrkan i Sue-
tuk i stället för det stora projektet i Ka-
ratusa gjorde ingen besviken.

– Det var ju klart från första början 
att vi skulle arbeta i Suetuk. Kyrkbyg-

ralF lindFors sågar och Ossian Thylin assisterar. äVen om kyrksalen där Krister Mård sågar panel är en byggplats hålls här gudstjänster.

Vi som var med var Kyrkpressens Johan Sandberg, Ossian Thylin (Larsmo), Hans-Erik Sundström 
(Pedersöre), Mikael Bergman (Nyslott), John Östman (Pedersöre), Aatto Lamminpää (Nyslott), 
Krister Mård (Pedersöre), Hannu Niemelä (Rautio) och Ralf Lindfors (Pedersöre),

get i Karatusa är ju utsatt på entreprenad 
och den här renoveringen görs helt av fri-
villiga krafter, säger Lindfors.

Gruppen hann ändå stifta bekantskap 
med hur bygget i Karatusa framskred.

– På hemmaplan diskuteras Karatusa-
projektet mera. Det är det som gäller där. 
Men man måste se helheten. Suetuk är ju 

rUsninsgtraFik på byavägen. 

” Vi vill visa att 
det finns en 
större drivkraft 
bakom .”
Krister Mård
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egentligen en kapellförsamling till Ka-
ratusa, säger Mård.

Vitali Lutchagov som är kyrkoherde 
i Karatusa är också herde för Suetuk. 
Han håller gudstjänster och undervi-
sar i kyrkan mitt under pågående re-
novering där största delen av kyrksa-
len ockuperas av byggmaterial. Guds-
tjänsterna samlar en handfull besöka-
re som bänkar sig intill altaret.

– Folk här har just ingen kunskap 
om vad kyrkan står för och om kris-
ten livsstil. Den kommer ju när man 
växer inom församlingen, säger Pit-
känen. Därför satsar vi på uppfostran 
och undervisning. En stor del av arbe-
tet görs i söndagsskolorna. Ibland döps 
något barn, någon begravs och något 
hem välsignas. Det är bra tillfällen att 
nå ut med evangeliet.

Pitkänen nämner att tvåhundra per-
soner kan delta i en begravning i Su-
etuk.

– Även om församlingarna existerade 
redan då folk blev deporterade hit från 
Finland är de ganska unga i den form 
de verkar idag, säger Mård. De har en 
lång väg att gå ännu. Därför tycker jag 
det är viktigt att vi kan visa broderlig 
kärlek och delta i praktiska arbeten. Jag 

tror det stärker dem även om vi kan-
ske inte ser det. Det finns mycket jobb 
att göra här. Nu är vi koncentreade till 
projektet i Suetuk som vi inte får fär-
digt fast vi jobbar intensivt. Tiden får 
utvisa om vi kan göra en annorlunda 
resa och kanske söka oss runt om mot 
Krasnojarsk. 

Respekterar kristen tro
Hannu Niemelä är positivt överraskad 
över hur folk i Sibirien bemött honom.

– Innan min första resa funderade jag 
mycket på hur folk ska reagera när vi 
kommer hit för att bygga en luthersk 
kyrka, säger han. Men då mötte vi ett 
gäng ungdomar på en restaurang i Mi-
nusinsk. Först var de avvaktande men 
när vi berättade för dem att vi var här 
för att bygga en kyrka öppnade de sig 
och sade att de respekterar den krist-
na tron.

Även Thylin upplever att han bemötts 
med vänlighet ock kärlek.

– Man förstår att det är en kärlek som 
de i sin tur fått. Trots att de levt under 
svåra förhållanden och kunde visa bit-
terhet i stället.

Han har under de senaste åren intres-
serat sig för ingermanländarnas situa-

tion före och under Sovjettiden.
– Jag har köpt flera böcker på lopp-

markander. Böckerna beskriver svåra 
livsöden för vårt broderfolk. 

– Det kunde lika gärna ha varit vårt 
öde. Vi får vara tacksamma över att vi 
vuxit upp på en plats där Guds ord har 
klart förkunnats. Varje finländare bor-
de besöka Ryssland minst en gång. Det 
skulle hjälpa oss att se hur bra vi har 
det i Finland, säger Lindfors.

Gruppen har överraskats av de stora 
sädesfälten i Sibirien. Det handlar om 
tusentals hektar. Fem skördetröskor 
som kör sida vid sida.

– Nu är det vår tid att göra en insats 
här, säger Thylin. Vi vet inte hur läng-
re gränserna kommer att vara öppna 
för oss att komma in. Det finns vissa 
orosmoln just nu.

Ingen i gruppen vågar på stående fot 
lova att de kommer flera gånger. 

– Det får nog tiden och hälsan utvi-
sa, säger Sundström och får medhåll 
av Östman.

Skulle ni rekommendera andra att 
åka ut?

– Absolut, säger samtliga unisont.
Det är bara en liten början. Vi får se 

hur slutresultatet blir.

hans-erik sUndstrÖm på väg ut på byggställningarna runt klockstapeln. Därifrån har han en bra utsiktsplats över byn.

”Som privatfö-
retagare har jag 
tidigare i livet 
inte haft möjlig-
het att göra en 
sådan här resa. 
Nu upplever jag 
att det är min 
tur.”
Hans-Erik 
Sundström

hannU niemelä har funderat mycket 
på mission. Som den proffsbyggare 
han är har han funnit ett sätt att göra 
en insats.
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Eftertänksamma bröder
MUSIK

The Holmes Brothers – 
Brotherhood

Musikstil: gospelinflu-
erad blues, street corner 
doo-wop, ballader, R&B, 
country, funk. 
Skivförlag: Alligator Re-
cords (2014)

Ur mina högtalare ström-

mar skön blues, men 
blandningen är varieran-
de. Jag hör gospelinfluen-
ser, country, R&B, Rock 
’n Roll – allt i en skön mix. 
Det är The Holmes Brothers 
nya skiva Brotherhood som 
snurrar i spelaren. Kanske är 
skivan lite mera eftertänk-
sam än jag minns bröderna 
när de senast besökte Kar-
leby, år 2007. Då var kyrkan 
nästan fullsatt och det var 

ingen hejd på energin. 
Men på skivan är ny-

anserna flera. Den skö-
na stämsången som brö-
derna Wendel (gitarr, pia-
no, sång) och Sherman (bas, 
sång) och deras andlige bro-
der Popsy Dixon (trummor, 
sång) presterar är utmär-

kande för bandet. Bakom sig 
har de över 35 år som upp-
trädande artister med flera 
skivor bakom sig.

På Brotherhood bjuds vi 
på fjorton låtar, åtta nya 
Holmes-orginal där det är 
Wendel och Sherman som 
står för kompositionerna 
och texterna. De här låtarna 
får sällskap av sex noggrant 
utvalda covers.

Texterna på skivan tar 
avspark i vardagen och be-
handlar, som ofta i blue-
sen, relationer och kärlek. 

Till skivans eftertänksam-
het hör också att skivtitlar-
na inte är så uttalat Jesus-
centrerade som på en del 
av bandets tidigare skivor. 
Skivan avslutas med en för-
sta studioversion av ban-
dets liveclassiker Amazing 
Grace där bröderna verkli-
gen spelar ut hela sitt voka-
la omfång.

The Holmes Brothers ger 
en konsert i Gamlakarleby 
Stadskyrka 2.11 och på Sa-
voyteatern i Helsingfors 4.11. 

 ¶ PeR STenBeRG

Skulden är gödsel på livet

Och Gud skapade människan (Libris 2014) 
är en samling noveller som utgår från 
bibliska karaktärer. Lotta Lundberg 
och Kristian Lundberg är två av de 
tolv svenska författare som skrivit en 
novell i boken. Alla författare fick en 
biblisk person föreslagen av redaktö-
ren Magnus Sundell och nästan alla av 
dem antog utmaningen utan att försö-
ka byta till en annan person.

– För mig var det självklart. Jag skri-
ver normalt romaner och måste hitta 
på allt själv, men den här gången var 
allt redan påhittat. Som en skådespe-
lare fick jag gå in i en roll, berättar Lot-
ta Lundberg som skrivit sin novell om 
Adam. 

Hon funderade mycket på om hon 
skulle skriva om Adam före syndafal-
let eller efter.

– Det finns en dramaturgisk kurva 
i berättelsen. Innan Eva äter av äpplet 
så ”lallade” de bara omkring i någon 
form av oskuld. Oskulden lyfts fram 
som ett paradisiskt tillstånd, men jag 
tänker mig att oskulden är livsfarlig, då 
den står i kontrast till ansvaret. Är an-
svar en börda eller en gåva? Vill vi va-
ra ansvariga? Äpplet är kunskapen och 
ansvaret. Den här frågan är evig: det är 
livsfarligt för människor att gå omkring 
i ett oskyldigt paradis och vara barn.

Syndafallet beskrivs som ett vuxen-
blivande med skuld och ansvar. I Lotta 
Lundbergs novell kan Adam inte be-
stämma sig för om han ska svälja äpp-
let eller inte, utan det ”guppar upp och 
ner i halsen”.

– Eva säger till Adam på kvällen att 
han är feg. Antingen ska Adam ha det 
kvar, eller så ska han svälja det. Så är 
det också med kunskapen och ansva-
ret, vi måste välja. 

I novellen är det Adam som tycks 
längta tillbaka till paradiset medan Eva 
vill vidare. 

– Adam och Eva är de enda som vet 
hur det är på andra sidan. Berättelsen 
handlar också om hur drömmar kan 
förblekna och försvinna om man inte 
håller dem vid liv. Ska man leva i nu-
et eller gå tillbaka? Det är både svårt 
och sorgligt – att det som varit inte kan 
återskapas.

Lotta Lundberg tar också upp Adams 
kamp med skulden.

– Vi har blivit så rädda för skulden. 
Men den är inte farlig, även om den 
möjligen gör förbaskat ont. Men den 
är också enda sättet att kunna växa. 
Skulden är som gödsel på livet. Den 
luktar illa men gör gott.

OCH GUD SKAPADE MÄNNISKAN

• Noveller av Majgull Axelsson, Tomas 
Boström, Jonas Brun, 
Göran Greider, Carolina 
Klintefelt, Maria Küchen, 
Inga-Lina Lindqvist, Lot-
ta Lundberg, Kristian 
Lundberg, Johanna Nils-
son, Vibeke Olsson och 
Elisabeth Rynell. (LIBRIS)

BIBELN. Bibelberättelserna är 
inga slutna periodiska system. 
Tolv svenska författare steg in 
i berättelsernas komplexitet 
och skrev var sin novell.

TEXT: CHRISTA MICKELSSON

the holmes Brothers är 
inte mera lika Jesuscentre-
rade som tidigare, skriver 
recensenten.

lotta lUndberg 
och Kristian 
Lundberg är två 
av tolv svenska 
författare som 
tolkat bibliska 
personer i en ny 
novellsamling.  
FOTO: eRIC  
BLeCKeRT OCH 
CAROLIne  
AnDeRSSOn

Hon har sympatier för Adam.
– Som författare så är det väl så att 

man inte måste älska alla sina karaktä-
rer, men man måste förstå deras beve-
kelsegrund. Gör vi inte de blir de platta 
och då hamnar man i genre-litteraturen 
med ”good guys” och ”bad guys”. Att 
vara författare är att våga älska män-
niskan. 

Rätt att bli förlåten
Kristian Lundberg fick kämpa myck-
et med sin text om Judas. 

– Jag bråttades mycket och gjorde det 
i början svårare än jag borde ha gjort. 
Jag ägnade mycket tid åt att föröka för-
stå den samtida miljön som omgav Ju-
das och höll på att läsa mig bortom sans 
och vett. Det blev för komplext, så jag 
fick börja om. 

Bitarna föll på plats när han tog av-
stamp i förlåtelsen.

– Vi är ofullkomliga och har rätt att 
bli förlåtna. Ja, det är så jag ser det.

Han tvingades reflektera över scha-
blonbilden av Judas.

– Någonstans har man gjort ett anta-
gande om Judas och sedan slutar man 
resonera. Hade jag valt själv hade jag 
inte valt Judas, men nu tvingades jag 

in i en ny form av antagande.
Han använde Judas berättelse för att 

förstå många av de totalitära lösningar 
som presenteras i dag: enkla lösningar 
om en förrädare, en fiende som sviker 
ett uppdrag och fullt ut förstår konse-
kvenserna. 

– Men verkligheten är mer komplex 
än så. Vi människor förråder nästan 
slentrianmässigt de ideal vi ställt upp. 
Judas är tacksam för att han är så tydlig.

Kristian Lundbergs novell kretsar 
kring skulden och skammen, men 
också nåden.

– Det blev tydligt för mig att nåden 
är en konkret handling, på samma sätt 
som solidariteten. Nåden är en hand-
ling och ett mottagande. Vi vill det goda 
men det blir något annat, men vi kan 
förvänta oss att bli bemötta med nåd. 

Kristian Lundberg berättar att han 
alltid haft en relation till den biblis-
ka texten.

– De bibliska berättelserna omger 
mig, de är en levande källa för mig. 
Efter 25 år har människor också bör-
jat förstå att jag skriver i den genren 
och har gjort det sedan 1991.

Han säger att det i Kultursverige 
finns en beröringsskräck inför Bibeln, 

en rädsla för att någon använder sig av 
Bibelns texter.

– Men det har blivit bättre, även om 
det fortfarande inte är bra på långa vä-
gar. Numera går det att tänka sig att en 
samtida svensk författare är kristen. 
Det gick inte 1991. Då var man full-
komligt bortsanerad från den offent-
liga diskussionen. Numera kan man till 
och med koppla den bibliska berättel-
sen till en ideologiskt uppfattning. Det 
är mycket intressant.

Han tror förklaringen delvis ligger 
i att så många av svenskarna förlorat 
banden till kyrkan.

– Sekulariseringen har nått så långt 
att det nu finns öppenhet, en motkraft 
som inte är organiserad.
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ABOSVENSKATEATER.FI
02-2777377

Ronja
RÖVARDOTTER

Premiär 29.1.2015 på Stora Scen
Biljettsläpp 4.11.2014

STORMSKÄRS MAJA
Premiär i september 2015 

•	 Inom-	och	utomhusmålning
•	 Högtrycksmålning	med	spruta
•	 Tapetsering
•	 Möbelmålning
•	 Kakelläggning
•	 Diverse	golvarbeten	&	Reparationer
•	 Blästringsarbeten	-	allt	från	stora	till			

mindre	projekt	med	fuktblästerutrustning
•	 Uthyrning	av	skyliftar	till	förmånliga	priser

Österbottens Blästring 

OBB-MÅLERI
Tel. 050-3221535 Patrik • patrikteir@hotmail.com

MÅLNING & TAPETSERING

Svenska hörselförbundet rf ordnar kurs-
verksamhet. Alla som hör till målgruppen 

är välkomna att delta:

Svenska hörselförbundet rf 
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
www.horsel.fi, Tfn 09 663 392, 
annika.barlund@horsel.fi

Tinnituskurs 
Tidpunkt:  20 – 22.11.2014
Plats:   Hotell Victoria, Tammerfors
Målgrupp:	 Personer	med	tinnitus
Anmälan:     några lediga platser, senast 3.11.2014
Pris:   60€ (inkl. kost, logi och program)

Hörsel och motivation
Tidpunkt:  27 – 29.11.2014
Plats:		 	 Herrgårdsbad	Kaisankoti,	Esbo
Målgrupp: Personer med hörselskada
Program:			 förbättra	självförtroende	och	motivation	
	 	 att	vistas	i	sociala	sammanhang
Anmälan:  senast 10.11. 2014
Pris:   60€ (inkl. kost, logi och program)

Ménières sjukdom
Tidpunkt:  29 – 31.01.2015
Plats:	 	 Hotel	Cumulus	Pinja,	Tammerfors			
Målgrupp:		 Personer	med	Ménières	sjukdom
Anmälan:  senast 5.12.2014
Pris:   60€ (inkl. kost, logi och program)

Marjamäki Ab

Finlands Begravningsbyråers Förbund
auktoriserad begravningsbyrå

Herrholmsgatan 14, Jakobstad. Tfn 06 723 1730 dygnet runt

VÅR ERFARENHET –  ER TRYGGHET
Med omsorg och omtanke om Er

Begravningsbyrå

Även gravstenar m.m.

Vasa 020 7434 520
Närpes 020 7434 530

Nykarleby 020 7815 360

www.istravel.fi

Minnen - Upplevelser - Resor

      
       

 Nu reser vi tillsammans!

Vasa 020 7434 520
Närpes 020 7434 530

Nykarleby 020 7815 360

www.istravel.fi

Minnen - Upplevelser - Resor

      
       

 Nu reser vi tillsammans!

Fira jul i Rättvik, Dalarna 23-27.12
Fira nyår i Prag 30.12-2.1

Nyårskryssning Åbo-Stockholm med 
Viking Grace 31.12-1.1

Florida och Karibien-kryssning 10-22.3.2015
NHL – Toronto Maple Leafs med Leo Komarov 

25-30.3.2015

Vår nya broschyr har utkommit – kom in 
och hämta den eller ring, så skickar vi!

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

Farsdag! Kom ihåg mannen i ditt liv med en bok! Mänskligt
Vad rör sig i huvudet på en karl?
Tio män skriver öppet och personligt
om stolthet, rädsla och ambition, om 
lust och förlust. Vad är det som gläder, 
och som skaver?

2490

Kyrkans budskap var ju tänkt att vara till för alla, och kyrkan säger 
sig vilja nå alla. Varför missar man då en stor del av männen? 

Ur ett visst perspektiv förstår jag det hela rätt väl. Vad har kyrkan 
egentligen att erbjuda som känns genuint manligt? 

Mats Björklund
”

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

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

adresser
Hyllnings- och
kondoleans-

09-649839 ● www.amoena.fi

Till användare 
av bröstprotes

Nästa gång, se till att välja den bästa

Visste du att du 
har rätt till nya 
bröstproteser 
vid behov. 
Av hygieniska 
skäl skall de 
bytas med 2 års 
mellanrum.

• framställning av nya helproteser
• påfyllningar och reparationer 
   medan ni väntar
• översyn av protes samt rådgivning gratis

Ring och beställ tid!
VASA, Handelsespl. 20 B. Tfn 06-312 1233
MALAX, Köpingsvägen 10. Tfn 06-347 8080

✁

Tandproteser direkt från
SPECIALTANDTEKNIKER

Annonsera i Kyrkpressen!
Kontakta våra annonsförsäljare: 

 Leif Westerling 050 329 4444, Jonny Åstrand 050 092 4528

Eller via e-post: annons@kyrkpressen.fi

Annonsinfo på www.kyrkpressen.fi
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Kungörelse

DOMPROSTERIET

 ¶ SIBBO SVENSKA  
FÖRSAMLING
Söndag 9.11.2014
kl. 11:00-20:00 i Nya salen, 
Kyrkoby församlingshem
efter den tvåspråkiga familje-
mässan i Sibbo kyrka, som 
börjar kl 10.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO SVENSKA FÖRSAMLING
söndag 9.11.2014 kl. 11–20
i Esbo domkyrkas församlings-
gård, Kyrkstranden 2.

 ¶ GRANKULLA SVENSKA  
FÖRSAMLING
Söndag 9.11.2014 
kl.11.00-20.00 i Grankulla kyrka 
efter avslutad tvåspråkig guds-
tjänst, som börjar kl. 10.

 ¶ KYRKSLÄTTS SVENSKA  
FÖRSAMLING
Kl. 11-13 i Kyrkslätts kyrka, efter 
avslutad tvåspråkig gudstjänst, 
som börjar kl. 10, och kl. 14-20 
i församlingshemmet, Försam-
lingsvägen 1.

 ¶ VANDA SVENSKA  
FÖRSAMLING
1. Plats och tid för röstningen
- Bagarstugan, Kurirvägen 1, 
9.11. kl. 11-20.
2. Signering
- Ordförande Ulf Lundström

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA 
FÖRSAMLING (NUV. EKENÄS, 
SNAPPERTUNA, TENALA OCH 
BROMARVS FÖRSAMLINGAR)

RÖSTNING PÅ VALDAGEN 9.11
Röstningsområde Ekenäs:  
Ekenäs kyrka kl. 11-20
Röstningsområde Snappertuna:  
Snappertuna kyrka kl. 11-20
Röstningsområde Tenala-
Bromarv:  
Tenala kyrka kl. 11-13.30 
Bromarvs kyrka kl. 14-17 
Tenala församlingshem kl. 17.30-20
Signering:  
Ekenäs den 15.9.2014, valnämn-
dens ordf. Anders Lindström

ÅBOLANDS PROSTERI

 ¶ VÄSTÅBOLANDS SVENSKA 
FÖRSAMLING
söndag 9.11.2014
Pargas röstningsområde: Pargas 
kyrka kl. 11-20 efter avslutad 
högmässa som börjar kl. 10.
Nagu röstningsområde: Nagu 
kyrka kl.12-18 efter avslutad 
högmässa som börjar kl. 11.
Korpo röstningsområde: Korpo 

kyrka kl. 12-18 efter avslutad 
högmässa som börjar kl. 11.
Houtskär röstningsområde: 
Houtskär kyrka kl. 12-16 efter 
avslutad högmässa som börjar 
kl. 11.
Iniö röstningsområde: Iniö kyrka 
kl. 12-16 efter avslutad hög-
mässa som börjar kl. 11.

NÄRPES PROSTERI

 ¶ KORSNÄS FÖRSAMLING
Söndag 9.11.2014 kl. 11.00-
20.00 i Korsnäs församlingshem, 
Kyrkobyvägen 37.

 ¶ KRISTINESTADS SVENSKA 
FÖRSAMLING
kl 11-12.30: i Lappfjärds försam-
lingshem 
kl 13-14.30: i Kristinestads för-
samlingshem
kl 16-17.30: i Sideby kyrka

 ¶ NÄRPES FÖRSAMLING
Röstningsställen och -tider:
Pörtom kyrka: 9.11.2014 kl. 
11.00-12.30
Övermark kyrka: 9.11.2014 kl. 
15.00-16.30
Närpes, S:ta Maria kyrka 
9.11.2014 kl. 18.00-20.00

KORSHOLMS PROSTERI

 ¶ KORSHOLMS SVENSKA  
FÖRSAMLING
söndag 9.11.2014
kl.11.00–20.00 i Korsholms 
kyrka, efter avslutad gudstjänst, 
som börjar kl. 10.

 ¶ KVEVLAX FÖRSAMLING
Söndag 9.11.2014 kl.11.00-
20.00: i församlingshemmet, 
Kvevlaxvägen 7, 66530 Kvevlax.

 ¶ MALAX FÖRSAMLING
Kyrkhemmet: Snickerivägen 2, 
66100 Malax kl. 11-15.
Församlingshemmet: Övermalax 
Långtået 7, 66140 Övermalax, 
kl. 16-20.

 ¶ PETALAX FÖRSAMLING
Församlingshemmet, Petalax 
Kyrktået 12, 66240 Petalax  
kl. 11-20

 ¶ REPLOT FÖRSAMLING
Replot kyrka: Kyrkvägen 58, 
65800 REPLOT, 9.11.2014  
klockan 11.00-14.00.
Björkögården: Läsarted 11 65870 
BJÖRKÖBY, 9.11.2014  
klockan 15.00-18.00.
Replot församlingshem:  
Prästgårdsvägen 9, 65800 RE-
PLOT,  9.11.2014 klockan 19.00-
20.00. 

 ¶ VASA SVENSKA FÖRSAMLING
Söndag 9.11.2014
kl. 11-13.30 i Dragnäsbäcks 
kyrka, efter Familjegudstjänsten 
som börjar kl. 10.
kl. 14-20.00 i Trefaldighetskyr-
kan, efter Mässa för hela famil-
jen som börjar kl. 13.

PEDERSÖRE PROSTERI

 ¶ ESSE FÖRSAMLING
Söndag 9.11.2014
Kl 11.00–20.00 i Esse försam-
lingshem, efter avslutad guds-
tjänst som börjar kl 10.

 ¶ JAKOBSTADS SVENSKA  
FÖRSAMLING
Söndag 9.11.2014: kl. 13-20, 
efter avslutad gudstjänst, som 
börjar kl. 12.

 ¶ KRONOBY FÖRSAMLING
Söndagen den 9.11.2014 
kl 11.00-20.00: i församlings-
hemmet, Kyrkvägen 30.

 ¶ LARSMO FÖRSAMLING
kl. 11.00 - 12.15: i kyrkan, efter 
avlutad gudstjänst, som börjar 
kl. 10.00.
kl. 12.45 - 13.45: på Sandlunden
kl. 14.15 - 15.15: i Risö skola.
kl. 15.45 - 16.45: i Holm skola.
kl. 17.15 - 18.15: i Näs skola. 
kl. 18.30 - 20.00: i Bosund skola. 
Rösträtt äger den församlings-
medlem som senast på valda-
gen, 9 november 2014, har fyllt 
16 år och varit inskriven i Larsmo 
församling den 15 augusti 2014.

 ¶ NYKARLEBY FÖRSAMLING
Församlingsval 9.11.2014
Jeppo kyrka: kl. 11 -13 efter avslu-
tad gudstjänst som börjar kl. 10
Munsala kyrka: kl. 14 -16 efter 
avslutad gudstjänst som börjar 
kl. 13
Nykarleby kyrka: kl. 18 -20 efter 
avslutad gudstjänst som börjar 
kl. 17

 ¶ PURMO FÖRSAMLING
söndag den 9.11.2014
Kl. 11.00-20.00: i Purmo kyrka 
efter avslutad högmässa som 
börjar kl. 10.00

 ¶ TERJÄRV FÖRSAMLING
Söndag 9.11.2014
kl. 11.00–13.00: i Terjärv kyrka, 
efter gudstjänsten som börjar 
kl.10.
Kl. 14.00–15.30: Småbönders 
skola
Kl. 16.00–17.00: Djupsjöbacka 
skola
kl. 18.00–20.00: Församlings-
hemmet

Så här kungör Kyrkpressen 
turerna i församlingsvalen
1. torsdagen den 7 aUgUsti (nr 32) berättade Kyrkpressen att det hålls val i 
alla församlingar i stiftet söndagen den 9 november och att valmansförening-
arna måste inlämna sina valhandlingar senast fredagen den 15 september.

2. torsdagen den 21 aUgUsti (nr 34) ingick en gemensam kungörelse om var 
och när röstlängderna kan granskas.

3. torsdagen den 16 oktober (nr 42) publicerade Kyrkpressen kandidat- 
listorna i stiftets församlingar samt en gemensam kungörelse om förhands-
röstning och hemmaröstning.

4. i dag (nr 44) ingår kungörelsen om valplatserna där man får rösta på 
valdagen. (Observera att man kan förhandsrösta i på alla röstningsplatser i 
landet).

i nUmren 46 och 47 publiceras församlingsvalens resultat i sin helhet.

Kungörelse om 
församlingsval
FÖljande FÖrsamlingars röstberättigade medlemmar kallas härmed till församlingsval som 
börjar senast kl. 11 söndagen den 9 november på församlingsvis följande platser och tider.
Varje församlingsmedlem kan på valdagen rösta på alla valplatser i sin egen församling, 
däremot inte på valplatser i en annan församling. Om man tillhör en församling som in-
delats i röstningsområden kan man rösta enbart inom sitt eget röstningsområde.

församlingsvalet 9.11.2014
Församlingsval förrättas i Helsingfors svenska evangelisk-lutherska församlingar den 9 
november 2014. Vid valet utses medlemmarna till Helsingfors kyrkliga samfällighets 
gemensamma kyrkofullmäktige och respektive församlings församlingsråd för den fyraåriga 
mandatperiod som börjar vid ingången av år 2015. 

Valet förrättas i respektive församlings lokaliteter söndagen den 9.11 klockan 11–20.

I nedanstående tabell anges antalet representanter som skall väljas från respektive 
församling, den vallokal som används på valdagen samt eventuella avvikelser från den 
ordinarie röstningstiden: 

församling till  
församlings-

rådet

till  
kyrko-

fullmäktige

vallokal adress

Johannes 14 3 Högbergssalen Högbergsgatan 10 E

Matteus 12 2 Församlingssalen 
i Matteuskyrkan

Åbohusvägen 3

Petrus 12 2 Åggelby gamla kyrka
   kl 11–12
Munksnäs kyrka
   kl 13–17
Petrus pastorskansliet
   kl 18–20

Brofogdevägen 12

Tegelstigen 6

Vespervägen 12 A

De röstberättigade församlingsmedlemmarna får rösta i den vallokal som hör till 
församlingen i vars röstlängd han/hon upptagits. Meddelande om vallokal har per 
post sänts till den röstberättigade i medlet av oktober. Den röstande ska vid behov förete 
identitetsbevis eller på annat sätt styrka sin identitet.  

Det inofficiella resultatet av församlingsvalet publiceras i Kyrkpressen den 13.11.2014. 
Det fastställda valresultatet framläggs till påseende i respektive församling på anslagstavlan 
den 17.11–17.12.2014. Valprotokollet jämte besvärsanvisning finns under samma tid till 
påseende i pastorskansliet under dess öppettid. 

Tilläggsinformation om församlingsvalet och röstningen finns på helsingforsförsamlingarnas 
valsidor helsingforsforsamlingar.fi/valet samt forsamlingsvalet.fi

Helsingfors den 1 oktober 2014

HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETS  
CENTRALVALNÄMND

Ordförande Sakari Enrold 
Sekreterare Hanna Korpijärvi

Kungörelse
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ÅBOLANDS PROSTERI 

 ¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Lö 1.11. kl 10: Alla helgons dags 
gudstjänst i kyrkan, Grönqvist, 
Lehtonen. Kyrkokören deltar. 
Sopplunch i församlingshemmet 
efteråt.
Sö 2.11. kl 10: Högmässa i kyr-
kan, Backström, Lehtonen. – kl 
18: Kvällskonsert ”Vår Fader” i 
kyrkan.
Nagu kapellförsamling:
Lö 1.11. kl 18: Tvåspråkig guds-
tjänst med ljuständning till minnet 
av dem som dött under året, Kjell 
Granström, Ami Taulio, körsång.
Sö 2.11. kl 11: Gudstjänst i kyrkan, 
Granström, Taulio. 
Korpo kapellförsamling:
Lö 1.11. kl 18: Allhelgonadagens 
gudstjänst i Korpo kyrka, Kill-
ström, Granlund, Korpo Sångkör. 
Ljuständning för de under året 
avlidna.
Sö 2.11. kl 15: Gudstjänst i Norr-
skata kyrka, Killström, Granlund. 
Ljuständning för de under året 
avlidna.
Houtskär kapellförsamling:
Lö 1.11. kl 11: Gudstjänst i kyrkan, 
Heikkilä. Mariakören deltar.
Sö 2.11.: Ingen gudstjänst i Hout-
skär denna söndag. 
Iniö kapellförsamling:
Lö 1.11. kl 11: Högmässa i kyrkan, 
Vuola.
Sö 2.11. kl 19: Kvällsgudstjänst i 
Aftonro, Vuola.

 ¶ ÅBO
tor 30.10: kl.10-15 Förhandsröst-
ning i Aurelia (1 vån.) 
kl.11-14 Förhandsröstning i Kate-
dralskolan (Hansagatan 2)
Fre 31.10 kl. 9.30–11.30: För-
handsröstning i Hemmet, Obser-
vatoriegatan 2 
kl. 10–15 Förhandsröstning i Au-
relia (1 vån.)
lö 1.11 kl.15.30: Musikgudstjänst 
med parentation i Uppståndelse-
kapellet. Öhman, Mullo, Forsman. 
Kyrkokören medverkar
sö 2.11 kl.12: Högmässa i Dom-
kyrkan. Öhman (pred), Björkgren 
(lit), Forsman, Danielsson. Kam-
markören Tolvan medverkar. 
kl.15 Träff för ensamstående 
föräldrar. Information och anmäl-
ningar Carita Eklund carita.ek-
lund@evl.fi eller 040-3417 473.
tis 4.11 kl.18: Tyst meditation i 
Aurelia (1 vån.)
ons 5.11 kl.12-13: Frukostklubben 
på Svenska Klubben (Auragatan 
1). Prof. Gunnar af Hällström: ”Vad 
händer med ekumeniken – eller 
händer något alls?” 
kl. 13-15 Café Orchidé i Aurelia 
(1 vån.). Besök och program av 
diakonistuderanden från yrkes-
högskolan Novia. 
kl.18 Veckomässa i Aurelia (1 
vån.). Mullo
tors 6.11 kl.17.30: Sorgegrupp. 
Den som mist en anhörig kan få 
hjälp av att dela sin erfarenhet 

med andra sörjande. Församling-
en startar en ny referensgrupp för 
sörjande onsdagen 6 november 
2014 kl.17:30 i Aurelia. Intresse-
rade kan anmäla sig till eller fråga 
mera av Johan Mullo 040-3417 
465 eller Eija Grahn 040-3417 467

ÅBO ÄRKESTIFT

 ¶ BJÖRNEBORG
4.11 kl 19.00: föreställningen 
Sankte Per och Thomas Tvivlaren. 
Texter och musik och tvivel om 
tro med Per Rosenius och Thomas 
Lundin. Arr. Kyrkan i Björneborg, 
Björneborgs svenska samskola, 
Kyrkans central för det svenska 
arbetet i samarbete med Svenska 
veckan.

ÅLANDS PROSTERI

 ¶ HAMMARLAND
1.11 (lö) Alla helgons dag: 
Högmässa kl 12.00 
Ljuständning för de under året 
döda.Blomsternedläggning vid 
minnesstenen. 
Ingemar Johansson, Carl-Micael 
Dan
2.11 Tjugoförsta söndagen efter 
pingst: 
Nattvardsgudstjänst på Hammar-
gården kl 13 
Ingemar Johansson, Carl-Micael 
Dan

 ¶ JOMALA
Fre 31.10 kl. 14-16: Stilla musik, 
Hansen.
Lör 1.11 kl. 11: Allahelgona hög-
mässa Danielsson, Hansen.
Sön 2.11 kl. 15-19: Konfirmanddag, 
Rehn-Isaksson. 
kl. 18: ”Sånger om himlen” 
Olofskören, Hansen, kyrkkaffe.
Mån 3.11 kl. 18: Bibliodrama, 
Rehn-Isaksson.

 ¶ MARIEHAMN
31.10 Andakt i Begravningskapel-
let: kl. 19, M W, J D.
01.11 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, 
J-E K, G K, S:t Mårtenskören.
Uppvaktning vid Mannen vid rat-
ten: kl. 13. J-E K, Nils Ekstrand, 
Mariehamns kvartetten.
Finsk mässa: kl. 14 i S:t Mårtens, 
Mårten Andersson, J D. Servering.
Parentation: kl. 18 i S:t Görans, G 
S, G K, Freda’kören.
02.11 Högmässa: kl. 11 i S:t Gö-
rans, M P, J D. Kyrkkaffe.
06.11 Lunchmässa: kl. 11.30 i S.t 
Görans, M P, G K.
 Sopplunch: kl. 12 i församlings-
hemmet. Pris: 5€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 
19500.

 ¶ SUND-VÅRDÖ
Allhelgonaafton 31.10 kl. 19.00: 
Kvällsmässa med ljuständning i 
Vårdö kyrka. Invigning av platsen 
för minnesljus. Juanita Fager-
holm-Urch, Benita Muukkonen.
Alla helgons dag 1.11 kl. 11.00: 
Högmässa med ljuständning i 
Sunds kyrka. Juanita Fagerholm-
Urch, Benita Muukkonen. Kören, 
Josefine Blomqvist.
Söndag 2.11 kl. 13.00: Nattvards-
gudstjänst på Tallgården i Sund. 

Juanita Fagerholm-Urch, Benita 
Muukkonen.
Kl. 15.00: Nattvardsgudstjänst på 
Strömsgården på Vårdö. Juanita 
Fagerholm-Urch, Benita Muuk-
konen.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

 ¶ KORSNÄS
To 30/10 18.30-21.00: Förhands-
röstning i Taklax bönehus.
Fre 31/10 13.00: Silvergruppen i 
Församlingshemmet. Gäster från 
Petalax.
Lö 1/11 11.00: Allhelgonadagens 
gudstjänst med ljuständning för 
församlingmedlemmar som avlidit 
sedan allhelgona 2013. Sång av 
Kyrkokören. Om ljuständning öns-
kas för andra, meddela Pastors-
kansliet, tel. 044-4101800 senast 
to 30/10.
Sö 2/11 11.00: Högmässa i Molpe 
bykyrka, Guy Kronqvist, Deseré 
Granholm. Efteråt bjuds på kaffe 
och tårta för att fira att fasadre-
noveringen är genomförd.
Må 3/11 13.00: Korsbäck mis-
sionssyförening i Byagården.
Ti 4/11 19.00: Kyrkofullmäktige i 
Församlingshemmet.
On 5/11 13.00: Vänstuga i För-
samlingshemmet.
To 6/11 13.00: Molpe missions-
syförening i Bykyrkan.
Fre 7/11 18.30: Fredagscafé för 
kvinnor i Församlingshemmet. 
Gäst: Nina Sjölander.

 ¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Andakt inför allhelgona: fr 31.10 
kl 19 i Åsändans begr.kapell, Ek-
löf, Martikainen, kyrkokören. Kl 
19 i Tjöck begr.kapell, Norrback, 
Nilsson
Tvåspråkig gudstjänst med pa-
rentation: lö 1.11 kl 10 i L:fjärd, 
Eklöf, Toivanen, Martikainen, kyr-
kokören. Invigning av Minneslun-
den vid kyrkan. Efteråt samling 
för sörjande i förs.hemmet. 
Gudstjänst med parentation: lö 
1.11 kl 12 i K:stad, Norrback, Nils-
son, kyrkokören. Kl 18 i Sideby, 
Saarinen, Nilsson
Möte: lö 1.11 kl 19 i Uttermossa 
uf-lokal, Stig-Erik Enkvist, Norr-
back, Martikainen, sång Tuulikki 
Lehtimäki
Högmässa: sö 2.11 kl 10 i L:fjärd, 
Gösta Sundelin, Norrback, Mar-
tikainen 
Högmässa: sö 2.11 kl 12 i K:stad, 
Enkvist, Saarinen, Nilsson
Tvåspråkig högmässa: sö 2.11 
kl 18 i Sideby, Eklöf, Toivanen, 
Glädjedropparna, återinvigning av 
kyrkan, kyrkkaffe
Bibelsamtal: sö 2.11 kl 18 i L:fjärds 
förs.hem, Saarinen
Kvinnogruppen: må 3.11 kl 18.30 
i Sideby tillsammans med Mart-
horna på byacentret
Missionsstugan: on 5.11 kl 12.30 i 
K:stads förs.hem
Pärlbandet: fr 7.11 kl 19 samling för 
kvinnor i L:fjärds förs.hem. Kris-
tina Nybäck-Käld berättar om en 
Israel-resa. Kl 21 Nattvardsmässa 
i kyrksalen. Anmäl senast 4.11 till 
Anna-Lisa, tel: 040-5277611.

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 MARKO SJÖBLOM

Himlens salighet
hUr kommer det att vara i Guds himmelska rike för de fräl-
sta? Bibeln, Guds eget ord, ger oss ett tvåfaldigt svar på vår 
fråga. Å ena sidan talar Bibeln om en djupgående förvand-
ling av jorden: det ska komma en tid då vilda djur lever si-
da vid sida med de tama husdjuren som i tecknade barn-
filmer. Vapnen smids till hushållsredskap i bästa återvin-
ningsstil och ingen människa vill göra något ont mot sin 
nästa, som i så många drömmar om ett rättvist samhälle. 
Himlen är ett evigt tillstånd där allt det goda och glädjan-
de som vi här kan ha blir mångfaldigt bättre och skönare.

Å andra sidan talar Bibeln om den yttersta tidens svåra 
prövningar som tar slut när Jesus Kristus kommer till-
baka med stor makt och ära. Den nuvarande jorden för-
svinner och Gud gör allting nytt. Det ska inte längre fin-
nas sorg eller klagan, ty döden och synden har utplå-
nats. Himlen är ett evigt tillstånd där det inte finns nå-
got av det som gör vårt mänskliga liv så svårt och skört.

de båda skildringarna låter oss ana att Guds himmelska 
rike är något helt annorlunda än den värld vi nu lever i 
och som härjas av olyckor och krig samt epidemier och 
hungersnöd. Det känns som om de mänskliga orden inte 
riktigt räcker till för att beskriva den himmelska verk-
ligheten. Vi kan ju inte riktigt förstå ett tillstånd där Gud 
själv sägs vara vårt eviga ljus och där det inte därför be-
hövs andra ljuskällor.

I den gamla karolinska psalmboken från år 1695 finns en 
mäktig psalm med 31 verser (i vår nuvarande psalmbok har 
psalmen nummer 567 och nio verser). Där går man igenom 
alla de under som vi kommer att möta i Guds himmelrike. 
Likaså går man igenom de frågor som vi här i tiden måste 
lämna obesvarade men vilka då ska få ett slutgiltigt svar.

Mycket av himlens natur kan från vår mänskliga sida 
sammanfattas med ett ord: salighet. Dels är vi slutgiltigt 
frälsta i himlen och dels får vi på ett outgrundligt sätt 
också känna till vad allt det innebär för oss. Därför är 
det så viktigt att vi redan här på jorden får leva i en nä-
ra gemenskap med vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. 
Det eviga livet börjar ju inte först efter vår dödsstund. 
Det börjar redan här på jorden, när vi av nåd får tro att 
våra synder är förlåtna i Jesu namn och blod och i do-
pet får himmelrikets medborgarrättigheter. Här på jor-
den får vi som troende se bara glimtar av himlens här-
lighet och stundom uppleva någonting av salighetskäns-
lor. I himlen blir också detta fullständigt och bestående.

Marko Sjöblom är kaplan i Larsmo församling.

Parentation är ett ord 
som dyker upp i försam-
lingsannonserna inför 
allhelgonahelgen. 

När parentation om-
talas i kyrkliga samman-
hang handlar det om 
att man i samband med 
gudstjänsten läser upp 
namnet på nyligen av-
lidna församlingsmed-
lemmar. På Alla helgons 
dag läser man upp nam-
nen på alla dem som 
dött under året som gått 
och tänder ljus till deras 
minne.

I KLARSPRÅK

”Jesus, ge mig ett 
rent hjärta så att 
jag en gång får se 
dig.”
Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

298, 435, 127, 
129.
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Gemenskap i ljuset
Natten mellan lördag och söndag lyser levande ljus 
i mängder upp höstmörkret på våra gravgårdar. Al-
la helgons dag får oss att stanna upp och minnas dem 
som fattas oss.

Dubbelhelgen Allhelgona handlar om våra avlid-
na vänner, familjemedlemmar och förfäder, men den 
handlar också om den heliga gemenskap som al-
la kristna lever i – både de nu levande och dem som 
gått före oss. Den gemenskapen finns också med i vår 
trosbekännelse.

OM HELGEN

”Saliga de som 
sörjer, de skall bli 
tröstade.” 
 
 
 
 
 

Läs mera i Matt. 5:1-12

”Halleluja!” 

Händels Messias lö 1.11 
kl 19 i Korsholms kyr-
ka. 

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
31.10–6.11

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 60:18-21

ANDRA LÄSNINGEN
Upp. 21:1-4

EVANGELIUM
Matt. 5:1-12

Alla helgons dag. Temat 
är ”De heligas gemen-
skap”.

HELGENS TEXTER

ILLUSTRATIOn: FILIPPA HeLLA
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 ¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Lö 1.11 kl 12: Högmässa med paren-
tation, Lövdahl pred., Jakobsson lit., 
Lindén, S:ta Maria församlingskör.
Lö 1.11 kl 18: ”Kvällsmusik i S:ta Ma-
ria” Orgelmeditation i allhelgonatid, 
Lindén.
Sö 2.11 kl 9: Ortodox liturgi i förs.
hemmet, Matti Wallgren.
Sö 2.11 kl 12: Finsk mässa, Jakobs-
son, Lindén, Santa Marian kuoro.
Sö 2.11 kl 18: Allhelgonasamling i 
Luthergården, Laudate, Lindén, 
T.Ingvesgård.
To 6.11 kl 13: Samling i Böle bystuga.
Övermark
Fr 31.10 kl 19: Samling i bönehuset, 
Evans Orori, B-G Nygård.
Lö 1.11 kl 10: Högmässa med pa-
rentation, Jakobsson, Wikstedt, 
Kyrkokören.
Sö 2.11 kl 10: Gudstjänst Lövdahl, 
Wikstedt.
Missionslunch: i Övermark förs.
hem sö 23.11, anmäl senast 14.11 till 
220 4200.
Fr 7.11 kl 13: Pensionärssamling i 
förs.hemmet, gäst Leif Erikson.
Pörtom
To 30.10 kl 14: Fest för årets 
70-åringar i förs.hemmet, Sund-
qvist, Lidman, Bäck.
Lö 1.11 kl 18: Gudstjänst med pa-
rentation, Lövdahl, Lidman, Kyr-
kokören.
Sö 2.11 kl 14: Familjegudstjänst 
Jakobsson, Lidman, Enlund, dag-
klubben, miniorer, juniorer, Sång-
fåglarna. Efteråt kyrkkaffe i förs.
hemmet.
To 6.11 kl 13: Pensionärssamling i 
förs.hemmet, tema: Att vara pensi-
onär, Ines Friberg. Pensionärskören, 
Sångfåglarna, KU-lotteri.

KORSHOLMS PROSTERI

 ¶ BERGÖ
Lö kl 16: Gudstjänst på Alla helgons 
dag, Englund, Brunell, kyrkokören. 
Ljuständning för dem som avlidit 
sedan förra Alla helgons dag.
Sö kl 14: Högmässa, Englund, 
Brunell.
Må kl 10: Föräldra-barn i försam-
lingshemmet.
Ti kl 13: Missionssyföreningen 
samlas i församlingshemmet.
On kl 18: Kyrkokören övar i för-
samlingshemmet.

 ¶ KORSHOLM
Gudstjänst med parentation: lö 1.11 
kl 10 i kyrkan. Bergström-Solborg, 
Westerlund och kyrkokören. 
Kyrktaxi med start kl 9; kör enligt 
rutt 1: Karkmo, Toby, Helsingbyvä-
gen, Laihelavägen ca 9:10 , Vikby, 
Kyrkan. 
Rutt 2; Grönvik, Iskmo-skatan, 
Singsby, Karperö-Daliback ca 9:10, 
Gamla Karperövägen, Smedsby 
Pellasbacken, Centrumvägen ca 
9:25, Gammelstadsvägen, Kyrkan. 
Rutt 3; Vallvik, Miekka, Båskas, 
Veikars ca 9:25, Höstves, Kyrkan.
Högmässa: 2.11 kl 12 i Smedsby 
församlingsgård. Berg, Nordqvist-
Källström och predikant Rune Fant. 
Obs! Ingen gudstjänst i kyrkan.
Konsert: Händel Messias lö 1.11 kl 
19 i kyrkan. Susanne Westerlund, 
sopran. Wivan Nygård-Fagerudd, 
alt. Niall Chorell, tenor. Sören 
Lillkung, bas. Kammarkören, Psal-
lite & projektsångare, Korsholms 
kammarorkester, Jakobstads 
Sinfonietta. Rainer Holmgård, diri-
gent. Biljetter 15/20 € från Studio 
Ticket eller vid ingången. Konserten 
ordnas till förmån för Korsholms 
församlings musikskola.

Smedsby Missionssyförening: träf-
fas 3.11 kl 13-15 i Smedsby församl.
gård, i rummet Glöd.
”Karagruppen”: samlas i Smedsby 
församl.gård, ingång E. Ons 5.11 kl 
14. Tema: Uppryckandet. Boije.

 ¶ KVEVLAX
Barnkören övar: to kl 18 i fh.
Kyrkokören övar: to kl 19 i fh.
Manskören övar: to kl 20.30 i fh.
Öppet hus för tonåringar: fr kl 18-
21 i Fyren.
Gudstjänst: alla helgons dag kl 10, 
Lundström, Andrén, Kyrkokören. 
Ljuständning för de under året 
avlidna.
Högmässa: sö kl 10, lit. Anders 
Lundström, pred. Rune Fant, Pat-
rik Vidjeskog.
Bön för bygden: må kl 19 i Krubban.
Junior: ti kl 13.15 i ds.
Bön och samtal: ti kl 19 i Krubban.
Symöte: on kl 18 i ds.
Karakaffe: to 6.11 kl 9.15 i ds.
Sorgegrupp: to 6.11 kl 18 i ds, 
Lundström, Vesterlund.

 ¶ MALAX
Finsk Högmässa: lö 1.11 kl 12 i 
kyrkan. Ljuständning. Norrback, 
Katri Lax.
Minnesgudstjänst: lö 1.11 kl 18 i 
kyrkan. Ljuständning för de under 
året avlidna. Kyrktaxi. Norrback, 
Katri Lax.
Högmässa: sö 2.11 kl 10 i FH. Kyrk-
kaffe. Norrback, Katri Lax.
FRK Blodtjänst: blodgivning må 
3.11 kl 14-17.30 i KH.
Ekumenisk bön: ti 4.11 kl 18 i Betel.
Legatos elevkonsert: ti 4.11 kl 19 i KH.
Träffpunkt Socken: onsdagar kl 
10-14, aktiviteter och samvaro 
för daglediga, soppa och kaffe till 
självkostnadspris. Loppis.
Symöte: to 6.11 kl 13 i FH. Britt-
Mari & Gun-Helen Andtfolk sjunger 
och spelar. Bokloppis till förmån 
för missionen.

 ¶ PETALAX
Samling för pensionärer och dag-
lediga: i Korsnäs 31 10 kl 13. Bussen 
startar kl 12 i Ågren-Lolax 12.10 
-Långjuth-pensionärshemmet
Gudstjänst: lö 1 11 kl 19 Björklund, 
Brunell, kyrkokören, ljuständning 
för under året avlidna
Högmässa: sö 2 11 kl 11 Björklund, 
Brunell, taxi
Syföreningen: on 5 11 kl 13 i för-
samlingshemmet

 ¶ REPLOT
Gudstjänst: i Replot Allhelgonada-
gen kl. 10, kyrktaxi. Östman, Wargh, 
församlingskören. Ljuständning för 
de under året avlidna. 
Gudstjänst: i Björkö Allhelgonada-
gen kl. 12.30. Östman, Wargh, Sofia 
Björkman med violin. Ljuständning 
för de under året avlidna.
Byagudstjänst: i Odd Inn, Söderud-
den sö kl. 10. Östman, Wargh.
Mathörna: i Björkögården ons 5.11 
kl. 13. Gäst Jan-Erik Sandström. 
Anmäl för maten senast må 3.11 till 
Barbro Lähdesmäki eller Jarl Nyst-
rand. Mat 8 €/pers.

 ¶ SOLF
Högmässa: Alla helgons dag kl. 10, 
Ann-Mari Audas-Willman, Anders 
Kronlund, koralkör. Ljus tänds för 
dem som avlidit sedan senaste Alla 
helgons dag.
Gudstjänst: sö kl. 10, Ann-Mari 
Audas-Willman, Anders Kronlund.
Söndagsskola: sö kl. 10.
Pensionärssamling: on kl. 13. 
”Tankar i min snickarbod”, Arthur 
Turpeinen. Sundom-pensionärerna 
inbjudna.

 ¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Alla helgons dag högmässa: lö kl. 
13 Store, Särs, Trefaldighetskyrkans 
kör o Brändö kyrkokör, dir. Mikael 
Heikius, Andersson, Anna Bühler, 
flöjt.  Ljuständning o namnuppläs-
ning för de församlingsmedlemmar 
som avlidit sedan Alla helgons dag 
2013.
Stilla musik i Allhelgonatid: lö kl 17 i 
Uppståndelsekapellet. Ungdomsor-
kestern, dir. Monica Heikius, Mikael 
Heikius, solister. Andakt: Store.
Gudstjänst: sö kl. 13 Särs, Anders-
son. Församlingens 75-åringar 
särskilt inbjudna.
Morgonbön: to 6.11 kl. 9 Särs, An-
dersson.
Kärnträff-temafrukost för kvinnor: 
lö 8.11 kl. 9.30 i stora förs.salen, 
Skolhusg. 28.Gäst: May Wikström 
–Lydias längtan.  Pris 7€.
BRÄNDÖ KYRKA
Anglican Service: at 1 pm Oliver.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Alla helgons dag högmässa: lö kl. 10 
Jern, Andersson, Anna Bühler, flöjt.
SUNDOM KYRKA
Alla helgons dag högmässa: lö kl. 10 
Lindblom, Sundomkören dir. Mo-
nica Heikius. Ljuständning o namn-
uppläsning för församlingsmedlem-
mar från Sundom som avlidit sedan 
Alla helgons dag 2013.

PEDERSÖRE PROSTERI

 ¶ ESSE
Fr kl 13.30: Nattvard i Esselunden, 
Granlund, Ravall.
-kl 19: Ungdomssamling i Fyren i 
församlingshemmet, Björkman.
Lö kl 10: Gudstjänst med parenta-
tion, Granlund, Ravall, GloriEss, 
sånggrupp. Efteråt samling för 
anhöriga i församlingshemmet, 
Ida Lassfolk – panflöjt. Textläsare: 
Christel Gunell, dörrvärdar: konfir-
mandgrupp 4.
-kl 14: Sammankomst i Punsar 
bönehus.
-kl 19 :”Till Minne”, aftonmusik i 
kyrkan, Jennie Högberg – block-
flöjt, Sven-Olof Ray – orgel, Bill 
Ravall – piano och sång.
Sö kl 10: Gudstjänst, Granlund, Ra-
vall. Textläsare: Elisabeth Smeds, 
dörrvärdar: konfirmandgrupp 5.
- kl 14: Sammankomst i Punsar 
bönehus.
Må kl 13.30: Symöte i Fyren i för-
samlingshemmet, Smeds.
On kl 18: Församlingskören övar i 
församlingshemmet, Ravall. Nya 
sångare välkomna med!
SoS-läger för sexor och sjuor: 
hålls på Pörkenäs 29-30.11.2014. 
Anmälan senast 30.10 till Thomas 
Björkman, tfn 0403 100 455, eller 
via Facebook eller församlingens 
webbsidor.

 ¶ JAKOBSTAD
Församlingsvalets FÖRHANDS-
RÖSTNING: må-fr 27-31.10.2014 kl. 
10-18 i valstuga på gågatan och kl. 
9-18 i Församlingscentret.
Fr 13: Andakt med nattvard på Ahl-
bäckhemmet, Björk, Södö.
Alla helgons dag 12: Högmässa i 
kyrkan, Krokfors, Leon Jansson, 
Södö, Östman, dubbelkvartett.
14: Allhelgonasamling i Vestan-
lidgården, Krokfors, Södö, Leon 
Jansson, Jakobstads damkör, dir. 
Ann-Christin Storrank.
16: Sorgesamling i FC, Sandström, 
Åstrand, Östman.
18: Parentation i FC, Åstrand, 
Östman, diakoniarbetarna, Kyr-
kokören. Ett enskilt ljus tänds och 
den avlidnas namn läses för var och 
en av våra församlingsmedlem-

mar som har avlidit sedan senaste 
Alla helgons dag (oberoende av 
var jordfästningen ägt rum). Ett 
gemensamt ljus tänds även för dem 
som avlidit och begravts på annan 
ort och för annan sorg.
Sö 12: Gudstjänst med små och 
stora i kyrkan, Jan-Erik Nyman, 
Södö, Östman, Maggi Åhman, Öp-
pen dagklubb, barnkören.
15: Sammankomst i Skutnäs bö-
nehus.
17: Fokus i FC. Lovsång och förbön, 
Ralf Salo, Mats Sjölinds lovsångs-
team. Barnfokus (drama).
18: Sångkväll ”Den himmelska lov-
sången” för mission i kyrkan, Södö, 
Östman, Gloriakören, Marianne 
Östman, Leon Jansson, Krokfors
To 12: Öppet Hus för daglediga 
i FC. Inleds med lunch, pris 9 €. 
Programstund kl. 13. Gäst: Mats 
Björklund.
18: SLEF:s missionsafton i FC, Anna 
och Magnus Dahlbacka.
19: Stickcafé i Bonäs prästgård.

 ¶ KRONOBY
Sportdax: fr 31.10 17.30 i idr.h.
Högmässa med parentation: lö, 
alla helgons dag, 1.11 kl 10.00 Ven-
tin, Mikael Heikkilä, Kyrkokören, 
Anci Högnabba
Möte: lö 1.11 kl 14.00 i Hopsala 
byagård, Magnus Dahlbacka
Allahelgonsdagskonsert: lö 1.11 kl 
19.00 i kyrkan, Eva-Lott Björk-
lund, Sonja Biskop, Erik Nygård, 
violin, Evalotta Matikainen, bas, 
sångensemble Isa Lindgren-
Backman, Joel Forsbacka, An-
dreas Slotte. Inträde 15 €.
Högmässa: sö 2.11 kl 10.00, Ven-
tin, Heikkilä
Möte: sö 2.11. kl 14.00 i Söderby 
bönehus, Magnus och Anna Dahl-
backa, sångprogram, lotteri
Samtalsgruppen för män: ti 4.11 kl 
18.00 i fh
Musiklekis: on 5.11 kl 9.30 i fh

 ¶ LARSMO
To 30.10 kl. 11- 13 Sopplunch: 
i Holm bönehus. Välkomna på 
varm soppa och gemenskap.
- kl. 19 Karagruppen samlas: i 
församlingshemmet. (Obs plat-
sen) Kvällens gäst är Jan-Erik 
Sandström.
Fre 31.10 Förhandsröstningen: 
avslutas kl. 18.00.
Lö 1.11 kl. 10 Allhelgonadagens 
högmässa med parentation: Las-
sila, Sjöblom, Wiklund, musik Jen-
nie Högberg. Kyrkvärd: Slussnäs, 
Brask, Käld. Efter gudstjänsten 
servering och samvaro i sorgens 
tecken i församlingshemmet. 
Gerhard Snellman från Jakobstad 
delar tankar kring sin vandring i 
sorgens landskap. Jennie Högberg 
medverkar med musik.
Sö 2.11 kl. 18 Kvällsgudstjänst 
med musik: (Obs tid), Sjöblom, 
Wiklund, sång av Ungdomskören. 
Kyrkvärd: Kackur, Sämskar.

 ¶ NEDERVETIL
Alla helgons dag Högmässa: lö 
1.11 kl. 10.00, Store, Smedjebacka 
och Kyrkokören. Ljuständning. 
Matservering till förmån för DUV i 
fh. Kyrktaxi kan beställas tel: 040 
017 8514
Högmässa: sö 2.11 kl. 10.00 i Norr-
by byagård, Store, Smedjebacka.

 ¶ NYKARLEBY
NYKARLEBY
Lö kl 10 Högmässa med parenta-
tion: kyrkan. Tvåspråkig. Edman, 
Sandvik, Ringwall, kyrkokören, 
Sö kl 18 Sång & Musik i Allhelgona-
tid: Jan-Erik Sandström, Munsala 

Projektkör m.fl.
Må kl 18 Kenyamissionen: Peter 
Åbacka
To kl 13 Samtalsgrupp för män: fh
MUNSALA 
Fre kl 11-13 Fredagslunch: fh. Jarl 
Roos visar bilder från Israel
Lö kl 18 Ljusparentation: i kyrkan, 
Forslund, Lilius, projektkören
Dagar kring ordet i Pensala bö-
nehus:
Fr kl 19 Möte: Leif Erikson, Bengt 
Djupsjöbacka, Luthersalens mu-
sikgrupp
Lö kl 14 Möte: Charles Isaksson, 
Bertel Lindvik, sång av Ingmar 
Heikius o Rolf Hjort, orgelmusik: C 
Heikius, servering
Sö kl 12 Högmässa: Pensala böne-
hus, Forslund, Lilius.
Ons kl.13.30 Symöte: prästg.
-kl 18 Sorgegrupp: prästg.
JEPPO
Fr kl 18 Förböns o lovsångskväll: fh.
Lö kl 19 Tvåspråkig parentations-
gudstjänst: kyrkan, Holmberg, 
Lönnqvist, kyrkokören.
Sö kl 10: Kaplansinstallation, HHN 
kyrkan, Holmberg, Sandvik, Hans 
Häggblom, Lönnqvist, kyrklunch 
i fh.
Ti kl 18.30 Finska damgruppen: fh.
To 6.11 kl 18.30 Källans stickcafé: 
lokalen. Tag med eget garn, stickor, 
våra alster sänder vi till hjälpbehö-
vande i Lettland o Litauen. Välkom-
men med! I fortsättningen samlas vi 
första tors/mån.

 ¶ PEDERSÖRE
Kyrkan öppen: Fr till kl. 20 för 
stillhet och ljuständning på väg till 
eller från besök vid gravgården
Bibelstudier med Erik Vikström i 
Kyrkostrands församlingshem:  
- Fr 19 Bibelstund om Guds ords 
tröst 
- Lö 14 Bibelstudium om Guds 
ords löften, servering
Ungdomskväll: Ingen samling i 
Bennäs pga Höstdagarna i Toijala
Gudstjänster: 
- Lö 10 Högmässa med nattvard i 
kyrkan, Kyrkokören, St Olofskö-
ren, lit. Erikson, pred. Häggblom, 
Sandstedt-Granvik, D. Häggblom, 
textläsare Birgitta Holmvik, dörr-
värdar Lepplax 
- Sö ingen gudstjänst i kyrkan, 
istället familjesöndagsskola i för-
samlingshemmet
Familjesöndagsskola: Sö 11 för 
hela familjen i Kyrkostrands 
församlingshem (Obs tiden och 
platsen!) Barnkören, Erikson, 
Snellman. D. Häggblom
Andakt med ljuständning: Lö 19 i 
kyrkan, St Olofskören, violin Vic-
toria Björk, Erikson, Emet, Sand-
stedt-Granvik, D. Häggblom. Ljus 
tänds för församlingsmedlemmar 
som dött under året.
Sammankomster:  
- Lö 19 i Flynängens bönehus, 
Timo Saitajoki, tolkning 
- Sö 15 och 19 i Flynängens böne-
hus, Kjell Asplund, tolkning 
- Sö 18 i Kyrkostrands försam-
lingshem
Bibelkväll: Ti 19 i Bennäs kyrkhem, 
vi läser bibeln tillsammans
Närståendevårdarcafé: To 6.11 kl. 
13 i Bennäs kyrkhem
Symöten: 
- Må 13 i Forsby bykyrka 
- Ti 13.30 Sundby-Karby i Sundby 
byahem, Agneta & Kurt Cederberg 
- Ti 14 i Hedbo seniorboende

 ¶ PURMO
Lö kl 19.30: Alla Helgons Dag, 
högmässa med parentation, 
Portin, Granvik, kyrkokören.
Sö kl 12: Familjegudstjänst i Kyrk-

hemmet, Portin, Johansson. Efter-
åt lunch (8€/4€), anmäl till Carina 
tfn 0403 100 465, senast 30.10.
- 14: Allhelgonasamling i Emaus 
bönehus, Boris Sandberg, Portin, 
syskonsträngbandet.
Ti kl 13: Missionsgruppen i Sis-
backa pens.hem, Byskata.
- 13.30: Kenya-symöte i Emaus 
bönehus.
To 6.11 kl 14: Andakt i Purmohem-
met, Byskata, Johansson.
Församlingsval sö 9.11 kl 11-20 i 
Purmo kyrka!

 ¶ TERJÄRV
Högmässa med ljuständning: Alla 
helgons dag 1.11 kl.10, khden, kan-
torn, kyrkokören
Gudstjänst: sö 2.11 kl.10 i Högnab-
ba, khden, kantorn
Andakt och gemenskap: sö 2.11 
kl.19 i Kortjärvi
Finsk bibel- och samtalsgrupp: 
ons 5.11 kl.14 i Högnabba, khden.
Utfärdsdag till Karleby: för barn-
familjer och övriga intresserade lö 
8.11 kl.13-18. Info på församlingens 
hemsida, anmäl 5.11 till 06-8675 
033 eller sofia.mietala@evl.fi

REGION 2

DOMPROSTERIET

BORGÅ
LÖ 1.11 KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYR-
KAN med parentation på Alla Helgons 
Dag.
KL. 16: ANDAKT I NÄSEBACKENS KA-
PELL, Smeds, Söderström
SÖ 2.11 KL. 10: GUDSTJÄNST I SVART-
BÄCK-SPJUTSUNDS SKÄRGÅRDSKYR-
KA, Maria Lindberg, Tollander 
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN, 
Wilen, Maria Lindberg, Helenelund; Anna 
Henning-Lindbloms gudstjänstgrupp.
KL. 18: MOZARTS REQUIEM I DOMKYR-
KAN, Borgå Oratoriekör och Refugium 
Musicum, dir. Eric-Olof Söderström. 
Merja Halmetoja, sopran, Ursula Hyn-
ninen, alt, Eero Hartikainen, tenor, Ilmo 
Riihimäki, bas
ON 5.11 KL. 17: MISSIONS-OCH BIBEL-
KVÄLL i Café Ankaret, församlingshem-
met, Smeds, G Lindström. Kvällens gäst 
är pastor Evans Orori, Kenya 
LÖ 8.11 KL. 16: KNATTEKYRKA I LILLA 
KYRKAN, Eisentraut-Söderström, He-
lenelund

LAPPTRÄSK
Fre 31.10: Förhandsröstning på försam-
lingarnas kansli kl. 9-18, utanför Sale 
kl. 15-18.
Lö 1.11 kl. 12: Högmässa med parenta-
tion i kyrkan, Cantando, Eva-Lotta 
Blom, Karmen Kelk
Sö 2.11 kl. 10: Högmässa med kyrko-
herdeinstallation i Liljendal kyrka, två-
språkig. Buss startar 9.30 från kyrkans 
parkeringsplats för den som behöver 
skjuts. Efter mässan återvänder bus-
sen till församlingshemmet där instal-
lationsfesten (lunch, kaffe, program) 
ordnas. Hjärtligt välkommen med. Medv. 
bl.a. biskop Björn Vikström, Eva-Lotta 
Blom, Stina Lindgård, Susann Stenberg, 
Cantando, Liljendal kyrko- och barnkör, 
Barnklangen, Lappträsk finska försam-
lings kyrkokör, Cornicines Borgoensis, 
Karmen Kelk
On 5.11 kl. 9.30-: Vuxen-barngrupp i 
församlingshemmet, Elin Lindroos
Sö 9.11 kl. 10: Tvåspråkig högmässa i 
kyrkan, Stina Lindgård, Tuire Huovinen-
Westerlund, Rita Bergman. Församlings-
valet inleds i kyrkan kl. 11-13 och fort-
sätter kl. 13-20 i församlingshemmet.
Tro på det goda! Rösta i församlings-
valet!

LILJENDAL
Fre 31.10 ÖPPET HUS: på Prästgården kl. 
13-18. Vi bjuder på kaffe och dopp. Alla 
anställda på plats. Välkommen!
Lö 1.11 kl. 10: Högmässa med paren-
tation i Sävträsk kapell, tvåspråkig, 
Eva-Lotta Blom, Susann Stenberg, 
Karmen Kelk
Lö 1.11 kl. 14: Högmässa med parenta-
tion i Andreaskapellet, Eva-Lotta Blom, 
Susann Stenberg, Karmen Kelk
Sö 2.11 kl. 10: Högmässa med kyrkoher-

Pedagog i dialog
Björn Wallén, direktor för 
Lärkkullastiftelsen, säger att 
man kan utgå från ett person-
ligt problem som drivkraft i 
sitt samhällsengagemang.
 
Se Himlaliv må 3.11 kl. 18.30, 
repris sö 9.11 kl. 14.35.

HIMLALIV

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 31.10 Sonja Rosbäck, Molpe Lö 
1.11 8.53 Familjeandakt. Lars Coll-
mar läser ur sin bok Helga Hund i 
Paradiset (repris från 13.11.2004) Må 
3.11 Helena Tornberg, Limingo Ti 4.11 
Claus Terlinden, Karis Ons 5.11 Fred-
rik Portin, Åbo To 6.11 Ann-Christine 
Marttinen, Helsingfors.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 31.10 Ett ord inför helgen. Ekenäs 
kyrka Sö 2.11 Martin Fagerudd, Van-
da Må 3.11 Jarkko Willman, Björne-
borg Ti 4.11 Camilla Ekholm, Borgå-
Ons 5.11 Stefan Salonen, Esbo To 6.11 
Bibelstudium över Apostlagärningar-
na med Stig-Olof Fernström.

 
 

Gudstjänst kl. 13.03 
Lö 1.11 Högmässa med Ekenäs för-
samling. Predikant: Anders Lindström. 
Predikant: Monica Cleve. Organist och 
kantor: Niels Burgmann. Körledare: 
Pia Nygård. Kör: Ekenäs församlings 
kyrkokör. Textläsare: Britta Nyberg.
Sö 2.11 Människa kom fram - Mässa 
från Förbundets Kristen Skolungdom 
Höstdagar i Toijala. Predikant: Stefan 
Myrskog.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA
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deinstallation i kyrkan, tvåspråkig. Efter 
mässan busstransport till församlings-
hemmet i Lappträsk, Lappträskvägen 
24B för den som behöver skjuts, där in-
stallationsfesten (lunch, kaffe, program) 
ordnas. Bussen återvänder till Liljendal 
efter festen. Hjärtligt välkommen med. 
Medv. bl.a. biskop Björn Vikström, 
Eva-Lotta Blom, Stina Lindgård, Susann 
Stenberg, Cantando, Liljendal kyrko- 
och barnkör, Barnklangen, Lappträsk 
finska församlings kyrkokör, Cornicines 
Borgoensis, Karmen Kelk
Ti 4.11 kl. 10: Vuxen-barngrupp på Ma-
riagården, Gina Nyholm
On 5.11 kl. 10: Dagklubb på Mariagården, 
Gina Nyholm.
To 6.11 kl. 9.30–11.30: Öppet café på 
Annagården för alla åldrar, Gina Nyholm
Sö 9.11 kl. 10: OBS! Högmässa på Ma-
riagården, kyrkkaffe efteråt. Eva-Lotta 
Blom, Karmen Kelk
Församlingsvalet: har avgjorts utan 
röstning! De nya medlemmarna i för-
samlingsrådet och gemensamma kyr-
kofullmäktige presenteras på hemsidan.

LOVISA
Parentationsgudstjänst: med ljuständ-
ning för de under året avlidna lö 1.11 kl 12 
i kapellet (OBS! Platsen!) af Hällström, 
Tollander
Högmässa: sö 2.11 kl 12 i kyrkan, Matias 
Gädda, Tord Carlström, Tollander
Cantores Minores´ konsert: i kyrkan sö 
2.11 är tyvärr INHIBERAD
Samkristen förbönstjänst: må 3.11 kl 18 i 
församlingsgården
Morgonmässa: ons 5.11 kl 8 i kyrkan
Bibelstudiegruppen: ons 5.11 kl 18 i för-
samlingsgården
Morgonkaffe: to 6.11 kl 8:30 i Tikva
På kommande: 
Gudstjänst: sö 9.11 kl 10 i kyrkan (OBS! 
Tiden!), därefter församlingsval i kyrkan 
kl 11-20

PERNÅ
Högmässa: lö 1.11 kl. 10.00 i kyrkan, Ro-
bert Lemberg, Marcus Kalliokoski.
Allhelgonadagens tvåspråkiga minnes-
andakt: lö 1.11 kl. 16.00 i kyrkan, Robert 
Lemberg, Marcus Kalliokoski.
Högmässa: sö 2.11 kl. 10.00 i kyrkan, 
Minna Silfvergrén, Marcus Kalliokoski.
Forsby pensionärssamling: on 5.11 kl. 
13.00 i Mikaelsstugan, Robert Lemberg.

SIBBO
Sibbo kyrka: Lö kl 12 mässa Camilla Ek-
holm, Stefan Djupsjöbacka, Lauri Palin, 
Ann-Christine Wiik, Ann-Lis Biström. 
Ljuständning för medlemmar som avlidit 
sedan senaste allhelgonadag. Samling 
för sörjande efter mässan i Prästgår-
den. Söndag: OBS! Ingen mässa i Sibbo 
kyrka. Söndagsskola i Kyrkoby församl. 
hem kl 12.
Söderkulla församlingssal: Sö kl 18 Tai-
zémässa Djupsjöbacka, Palin, Kyrkokör, 
gudstjänstgrupp.
Sexeuroslunch: On kl 12, Kyrkoby för-
saml. hem.
Kyrkobröderna: Fr 7.11 kl 18:30, Kyrkoby 
församl. hem. ”Tron, ordet och journa-
listiken” med Jan-Erik Andelin.
Meditativ mässa: Fr 7.11 kl 21, Sibbo 
kyrka. Djupsjöbacka, Palin.

HELSINGFORS PROSTERI

JOHANNES
Mer information på Johannes hem-
sida: www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fr 31.10
kl. 10–11.30: Familjefredag i Hörnan. 
Wiklund.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergs-
gården, Högbergsgatan 10 E. Välkom-
men på middagsbön i Johanneskyrkan 
kl. 12.
Lö 1.11
kl. 12: Parentationshögmässa i Johan-
neskyrkan. Lindström, Terho, Johannes 
kantori, församlingens diakonissor.
Sö 2.11
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Busck-Nielsen, Lindström, Enlund. 
Kyrkkaffe, OBS! Kyrkkaffe i Johannessa-
len, Högbergsgatan 10 D, 2 vån.
kl.16: Familjemässa i S:t Jacobs kyrka. 
Repo-Rostedt, Fogelberg, Natalie Ball. 
S:t Jacobs barnkör. Servering.
kl. 18: Requiemmässa i Gamla Kyrkan på 
Alla själars dag. Busck-Nielsen. Johan-
nes kantori och Tomas Vokalensemble 
framför ”Missa pro defunctis av Tomás 
Luis de Victoria” (1583).
Må 3.11
kl. 10–11.30:Familjemåndag i Hörnan. 
Wiklund.
kl. 10-12: Café Kardemumma. Tvåsprå-
kigt café i S:t Jacob. Salenius.
Ti 4.11
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med 
Anne Hätönen.
kl. 13: Träffpunkt för seniorer & dagle-
diga i Högbergsgården, Högbergsgatan 
10 E. ”En snörmakares pengar och 
kärlekar”, Pia Ingström berättar om 
Ida Salin.
kl. 19: Mässa i taizéanda i Johanneskyr-
kan. Terho, Almqvist.
On 5.11
kl. 14–15.30: Diakoniträff med Ulla 
Lassfolk i S:t Jacobs församlingssal. 
Salenius.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Enlund.
To 6.11
kl. 19: Regnbågscafé i Hörnan, Hög-
bergsgatan 10, gatunivå. Tomas Ray.
Middagsbön i Johanneskyrkan må-fr 
kl. 12

MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Församlingsvalet 2014: 
Förhandsröstning på pastorskansliet 
27-31.10, må-ti och to-fr kl. 9-18, on 
kl. 9-20. 
Den egentliga valdagen är 9.11. Valet 

inleds efter avslutad mässa kl. 11 i Mat-
teuskyrkan. Mässan undantagsvis 9.11 
kl. 10 tillsammans med Vartiokylän 
seurakunta.
MATTEUSKYRKAN  Åbohusvägen 3
Fr 31.10 kl. 12-14: Samtalslunch för 
65-69-åringar i Matteussalen. Dagens 
tema: Musiken som sorgens uttryck i 
allhelgonatid med kantor Mimi Sun-
droos. Frivillig serveringsavgift. Anmäl 
till Matteus församlings kansli, matteus.
fors@evl.fi eller tfn 050-380 3933 se-
nast to 30.10 kl. 14.
Sö 2.11 kl. 12: högm, Helena Rönnberg, 
Mimi Sundroos. Söndagsskola. Kyrk-
kaffe.
On 5.11 kl. 8.30-9: morgonmässa varje 
onsdag i Matteuskyrkan.
On 5.11 kl. 14-20: Öppet hus för ung-
domar. Häng, läxläsning, spel, prat... 
Mellanmål kl.16.
On 5.11 kl. 17.30: Öppen förbönsgrupp 
(2 vån).
On 5.11 kl. 18: MU-mässa, Matteus 
Ungdom -mässa. En kort mässa med 
bönevandring, kyrkfika efteråt.
BOTBYGÅRDS KAPELL Botbygårds-
vägen 5
Lö 1.11 kl. 18: mässa till de avlidnas 
minne och ljuständning, Hallvar, Ahlfors, 
Mimi Sundroos och Anna Westerlund 
cello.
ÖSTERSUNDOM KYRKA Kapellvägen 65
Sö 2.11 kl. 10: högm, Hallvar, Mimi Sun-
droos. Kyrkkaffe.
Kom med och sjung i projektmanskör: 
Vi sjunger i Matteuskyrkan på självstän-
dighetsdagen 6.12 och håller 5 övningar 
i november. Övningarna hålls i Mat-
teuskyrkan på onsdagar kl. 19-20, start 
5.11. Anmälningar senast 1.11 till Mauriz 
Brunell, mauriz.brunell@uniarts.fi / 040-
869 8899.

PETRUS
www.petrusforsamling.net 
fr 31.10:
- kl. 10 Musiklek: i Haga, Vespervägen 
12, 2 vån. Musiklek för 0-4 åringar med 
förälder. Ledare Sussi Leskinen.
lö 1.11: Alla helgons dag
- kl. 10 Gudstjänst: i Åggelby gamla 
kyrka. Sandell, Hilli.
- kl. 15 Minnesgudstjänst och parenta-
tion: i Månsas kyrka. Lassus, Thylin, Hilli, 
Vokalensemble, Åsa Gustavsson, flöjt.
sö 2.11:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs kyrka. 
Thylin, Varho. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby gamla 
kyrka. Sandell, Hilli.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i Petrus-
centret, Vespervägen 12 A, 2 vån.
må 3.11:
- kl. 18 Bibelträff: i Månsas kyrka. Hen-
rik Perret. Apostlagärningarna.
- kl. 19 Samtalsgrupp för män: i Haga-
salen, Vespervägen 12 A. 
ti 4.11:
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka, Kom-
munalvägen 1. Musiklek för 0-4 åringar 
med förälder. Ledare Sussi Leskinen.
- kl. 17 Petrus Barnkör: i Munkshöjdens 
församlingshem. Välkomna alla barn 
från 5 år uppåt! Ledare Liisa Ahlberg 
050-5229690.
- kl. 18 Vuxenväg till tro: Vuxenväg till 
tro - eller Vuxenkatekumenatet - vän-
der sig till vuxna, som vill ta reda på 
mer om den kristna tron med start i sina 
egna frågor. Mer info ger ledaren Maria 
Sten, maria.sten@evl.fi, tel. 040 703 
0344.
to 6.11:
- kl.10 Babyrytmik: i Hagasalen, 
Vespervägen 12 A. Babyrytmik för 
0-1-åringar. Ledare Liisa Ahlberg. Väl-
kommen!
- kl. 10 Musiklek: i Munkshöjden, 
Björneborgsvägen 1. Musiklek för 0-4 
åringar med förälder. Ledare Sussi Le-
skinen.
- kl. 13 Öppet hus: i Hasasalen, Vesper-
vägen 12 A. Fri samvaro och samtal med 
diakonissorna.
Månadslunch: i Hagasalen 12.11 kl. 13. 
Anmälan till kansliet senast 10.11.
Julbuffét och De Vackraste Julsångerna: 
på Kuntokallio 4.12. Anmälning till kans-
liet senast 20.11.
Fr.o.m. 1.11 ändras Petrus kanslitider: 
öppet må-fre kl. 10-14. Tfn. 09 2340 
7100.

HELSINGFORS PROSTERI
Tomasmässan nu i Johanneskyrkan: 
Svenska Tomasmässan firas i fort-
sättningen i samarbete med Johannes 
församling och alternerar med  försam-
lingens tisdagsmässor i Johanneskyrkan. 
Tisdagsmässan firas som Tomasmässa.  
Följande mässa firas 25.11. Möjlighet till 
bikt varje gång kl.18.30 samt testund 
efteråt.
Församlingsvalet 2014: har temat ”Tro 
på det goda”. Kandidatuppställningen 
avslutades 15.9. Förhandsröstningen 
äger rum 27-31.10. Valdagen är söndag 
9.11. dvs. fars dag.
Utfärd i advent till Borgå och Haikko 
9.12.2014: 
Kl. 10 Start från Kiasma busshållplats i 
Helsingfors. 
Kl. 11 Ankomst till Borgå Konstfabrik. Vi 
besöker utställningen. 
Kaffe i restaurang Vitriini. 
Kl. 12.30- Möjlighet att besöka Domkyr-
kan, Borgå julmarknad. 
Kl. 14 Avfärd till Haikko. 
Kl. 15 Jullunch. 
Kl. 16.30 Avfärd till Helsingfors. 
Kl. 18 Tillbaka vid Kiasma. 
Anmälningar senast den 21.11 till ansvarig 
ledare Kristina Jansson-Saarela, tfn 09 
2340 2540. I avgiften, 25 €, ingår resan 
(bussen anpassad för funktionshindra-
de), mat och kaffe, ev inträdesavgifter. 
arr. Centralen för församlingsarbete/
specialdiakonin.
Församlingarnas samtalstjänst: dejour-
erar på tfn 01019-0072 (från utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. En 
webbaserad hjälptjänst finns på adres-
sen http://evl.fi/natjour 

Användaren behöver inte uppge namn, 
e-postadress eller andra uppgifter som 
kan  leda till identifiering utan väljer själv 
en signatur och ett lösenord. Ring eller 
skriv när Du behöver stöd!
KAMPENS KAPELL: 
är öppet vardagar 8–20 och veckoslut 
samt helgdagar 10–18.
Mer info: www.helsingforsforsam-
lingar.fi

DEUTSCHE GEMEINDE
Fr 31.10. um 19 Uhr: Musikalische Vesper 
zum Reformationstag
So 2.11. 11 Uhr: Abendmahlsgottes-
dienst (Panzig), Einweihung des neuen 
Taufsteins, Kinderkirche

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

ESBO
Alla helgons dag lö 1.11: 
Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa. 
Ahlbeck, Jäntti, Kronlund, Malmgren, 
Andrej Hongell, cello. Namnen på de 
församlingsbor som avlidit och jordfästs 
sedan senaste alla helgons dag läses 
upp och ljus tänds. Allhelgonacafé i 
Sockenstugan, Kyrkbacksvägen 2 vid 
Esbo domkyrka, kl. 11-20. Präster och 
diakoniarbetare från Esbo sv. förs. på 
plats för samtal 13.30-18.
Kvällskonsert på alla helgons dag: Esbo 
domkyrka lö 1.11 kl. 20. Tapiola kam-
markör, dir. Hannu Norjanen.  J.S. Bach: 
Jesu, meine Freude, F. Poulenc: Figure 
Humaine. Fritt inträde. Arr. Espoon tuo-
miokirkkosrk.
Högmässor sö 2.11: 
Esbo domkyrka kl. 12.15. Kanckos, Wik-
man. Kyrkkaffe i Sockenstugan. 
Olars kapell, Månskivan 4 (OBS platsen!) 
kl. 10.30. Ahlbeck, Wikman. Kyrklunch.
Söndagssamling med dikt och musik: 
Kalajärvi kapell sö 2.11 kl. 15. Jäntti, 
Kronlund, Markus Malmgren. Bl.a. Höst-
visan och andra klassiker.
Församlingsvalet 2014: Förhandsröst-
ning 27-31.10, röstning på valdagen sö 
9.11. Mer info på www.esboforsamlingar.
fi/valet
Samtalsgruppen: Olars kyrka, svenska 
sidan, ti 4.11 kl. 18.”Ord och visor” - 
kantor Nina Kronlund presenterar kyr-
komusik. Öppet för alla intresserade!
Samtalsgruppen för sörjande: Socken-
stugan on 5.11 kl. 18–19.30, Rönnberg.
Familjeklubbar för föräldrar med små-
barn:  
Familjecafé i Köklax kapell må kl. 9.30–
11.30. Sång och lek i Sökö kapell ti 9.30–
11. Imse-Vimse-klubben i Mattby kapell 
on 9.30-11.30. Ingen förhands¬anm. 
Ingen avgift.
Diakonilunch: Olars kyrka, svenska si-
dan, varje ti kl. 12-14. Pris 5 €.
Handarbetsgruppen: Vita huset, Präst-
gårdsgr. 1, varje ti kl. 16-19. 
Kretsar för pensionärer & daglediga 
kl. 13-15: Träffdax i Köklax kapell ti 
4.11, Sökö kapell ti 4.11, Kalajärvi kapell 
to 6.11.
Livsmodsdagar: Hvittorps lägercentrum 
20 - 21.11. Taxi fr. Kyrkog. 10 to 20.11 kl. 
10.30, retur fre 21.11, start kl. 13.30. Pris: 
35 €/person, möjl. till 1 pers. rum. Ta 
med lakan och handdukar. Måltider in-
går: 2 x lunch, 1 x efterm.kaffe, middag, 
kvällsmål, morgonmål. Meddela spe-
cialdiet. Program: Den målande bilden. 
Skapa en bild genom att fritt använda 
olika material – inga krav på en konkret 
bild, låt färgerna tala! Kvällsandakt. 
morgonbön, promenader, stillhet och 
vila. Anm. senast 10.11: Bea Karlemo 040 
513 0828, Synnöve Heikkinen 040 547 
1856 el. Kim Lindström 040 531 1045.
Skriftskolan 2015: elektronisk anmälan 
t.o.m. 31.10 kl. 23, www.esboforsam-
lingar.fi/skriftskola

GRANKULLA
To 30.10 kl. 18.30 Bibelkväll: i Sebastos, 
Carola Tonberg-Skogström.
Kl. 19-21 Facebook-mottagning: Marlen 
Talus-Puzesh.
Fr 31.10 kl.19 Musikfestens konsert: 
i Grankulla kyrka. Akasello-kvartetti, 
Olga Nikolskaja-Heikkilä, sopran, Marko 
Hilpo, piano, Martti Rautio, piano, Tuulia 
Ylönen, klarinett, Katinka Korkeala, vio-
lin, Marko Ylönen, cello. Biljetter 25/15 
€ via Lippupalvelu eller en timme för 
vid dörren.
Lö 1.11 kl.12 Allhelgonadagens högmäs-
sa: Ulrik Sandell, Anne Hätönen. Vi läser 
upp namnen på de församlingsmedlem-
mar som avlidit under året och tänder 
ett ljus för var och en av dem.  Kyrkkaffe 
i övre salen
Kl. 17 Musikfestens konsert: Allhelgona-
dagen till ära i Grankulla kyrka.
Sö 2.11 kl.10 Musikfestens tvåspråkiga 
gudstjänst: Carola Tonberg-Skogström, 
Mauri Vihko, kantor Anna Marte. Kyrk-
kaffe i övre salen.
Må 3.11 kl. 17.30 Smyckeskväll: i dag-
klubbens kök, Yvonne Fransman.
Kl. 18 Ungdomsgudstjänst: Johanna 
Södö, Daniel Nyberg.
Ti 4.11 kl. 9.30 Familjelyktan: i Sebastos.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning: och 
brödutdelning.
Kl. 13 Pensionärskören: i nedre salen, 
Barbro Smeds.
Kl. 13.30 Tisdagsträffen: i övre salen, 
utgivningschef Pian Wistbacka från 
Fontana Media. 
Kl. 15 Tvåspråkig mentalvårdsgrupp: i 
Sebastos.
Kl. 18 Damkören Grazia: i övre salen, 
Anne Hätönen.
On 5.11 kl. 13.30 Kyrkosyföreningen: i 
övre brasrummet.
Kl. 18.30 Onsdagsbön: i kyrkan, Kjell 
Granlund, Ulrik Sandell.
To 6.11 kl. 10-11 Lovsång och bön: i övre 
brasrummet.
Kl. 19-21 Facebook-mottagning: Marlen 
Talus-Puzesh.
Förhandsröstning i församlingvalet i 
Grankulla: 

Kyrkoherdeämbetet, Kavallvägen 3, to-
fre 30–31.10.2014 kl. 9.00–18.00. 
Gymnasiet Grankulla samskola, Västra 
skolstigen 3, to 30.10 kl.11.30-13.30. 
Grani köpcentrum, Grankullavägen 7, fre 
31.10 kl.12-19.00.

KYRKSLÄTT
Församlingsvalets förhandsröstning: 
torsdag-fredag 30-31.10 kl. 9-18 på 
pastorskansliet. För övriga tider och 
platser se www.kyrkslattsvenska.fi eller 
Vingslag.
Försäljning av gamla smycken och 
saker med patina: fre 31.10 kl. 13-17 i 
Oasen, Prästgårdsbacken 11 C. Samtidigt 
utställning av folkdräkter. Kaffeservering 
och försäljning av handarbeten. 
Högmässa med parentation: lö 1.11 kl. 12 
i Kyrkslätts kyrka. Höglund och Stewen. 
Bach Cantatas Ensemble uppför musik 
av J S Bach med Katarina Kvarnström 
som solist. Därefter kyrkkaffe i försam-
lingshemmet. Speciellt inbjuds de som 
har mist en anhörig under det senaste 
året.
Högmässa: sö 2.11 kl.10 i Haapajärvi 
kyrka. Lars-Henrik Höglund och Henrico 
Stewen. Obs! Ingen högmässa i Kyrk-
slätts kyrka denna dag.
Biljard&Chill för ungdomar: tors 6.11 kl. 
14-17 på Hörnan, Sockenstugustigen 3. 
EFFA Öppen klubb för elever i åk 3-4: 
fredagar 7.11-12.12 kl.13.30-16 på Lyan, 
Prästgårdsbacken 5. Bl.a. lek, pyssel och 
mellanmål. Ingen anmälan behövs.
Kyrkoherdeämbetet öppet må-fre kl. 
9-15, tel. (09) 8050 8292:
www.kyrkslattsvenska.fi:

TAMMERFORS
Lö 1.11: Alla helgons dagens kvällsbön kl 
18 med ljuständning i SvH, Kim Rantala, 
Hanna-Maarit Kohtamäki, Tom Wana-
mo, Ingun Ingo och Katariina Westman. 
Kvällste.
Sö 2.11: Gudstjänst kl 10.30 i SvH, liturg 
Kim Rantala, predikar Timo Viinikka från 
Olaus Petri församling, kantor Paula 
Sirén, Kyrkkaffe. 
Ti 4.11: Mammor, pappor o barn, kl 
10 SvG
Ti 4.11: Tisdagsklubben SvG kl 13-14.30 
och kl 14.30-15.30
Ons 5.11: Diakonikretsen kl 13 SvH, 
Familjen von Nottbeck; Brigitte von 
Witzleben berättar.

VANDA
Veckomässa: fre 31.10 kl. 14 i Folhälsan-
huset, Vallmovägen 28. K. Andersson.
Alla helgons dag lö 1.11: i Helsinge 
kyrka S:t Lars: Stilla musik kl. 14-15.45. 
Heidi Åberg-Ylivaara, violin och Anders 
Ekberg, orgel. Gudstjänst till de dödas 
minne kl. 16 . Parentation över dem som 
avlidit under tiden oktober 2013- sep-
tember 2014. M. Fagerudd, A. Ekberg.
Högmässa: sö 2.11 kl. 10 i Helsinge kyrka 
S:t Lars. K. Andersson, A. Ekberg
Högmässa: sö 2.11 kl. 12 i S:t Martins 
kapell. K. Andersson, A. Ekberg.
Familjecafé: i samarbete med Folk-
hälsan må 3.11 kl. 9.30 -12 i Martinristi 
församlingscentrum.
Ingen diakonimottagning: må 3.11.
ViAnda-kören övar: ons 5.11 kl. 12-14 på 
Helsinggård, Konungsvägen 2.
Kvällsmässa: ons 5.11 kl. 18 i Helsinge 
kyrka S:t Lars. A. Paavola, J. Granlund, 
A. Ekberg.
Ungdomskväll: ons 5.11 kl. 19 i Bagarstu-
gan, Kurirvägen 1.
Barnens kyrkostund: to 6.11 kl. 9.30 i 
dagklubbsutrymmet i Brännmalmen, 
Kornvägen 10.
Svenska dagen fest: to 6.11 kl. 13 i 
Myrbacka kyrka. Festtalare Rea Anner, 
allsång under ledning av kantor Anders 
Ekberg. Kaffeservering. Arr. Vanda väs-
tra diakoniförening.
Mindfullness med kristen krydda!: 
Fredagkvällar 7-21.11 kl. 17-18.15 i För-
samlingarnas hus, Dickursby. Du som 
är stressad, trött eller bara vill ta hand 
om dig själv-kom med! Vi träffas tre 
gånger och du lär dig självhjälpsmetoder 
för stressbehandling. Anmälan till Anu 
Paavola 050-5442671 eller anu.paa-
vola@evl.fi

RASEBORGS PROSTERI

BROMARV
Alla helgons dag, lö. 1.11 kl. 10: hög-
mässa med ljuständning för de döda. 
Staffan Söderlund, Sofia Lindroos och 
kyrkokören.
Sö 2.11: ingen gudstjänst i Bromarvs 
kyrka.
On 5.11 kl. 13.30: Pensionärsträff i för-

Kyrkan deltar i följande program under Svenska veckan:
3.11. Kl .18.00 Åsvalla ungdomsföreningsgård, Lojo, 
föreställningen Sankte Per och Thomas Tvivlaren. 
Texter och musik om tvivel och tro med Per Rosenius och 
Thomas Lundin.
4.11 kl. 19.00 , föreställningen Sankte Per och Thomas Tviv-
laren i Teljä kyrka. Texter och musik och tvivel om tro med 
Per Rosenius och Thomas Lundin.
9.11. Svensk kyrkdag i Liipola kyrka i Lahtis (Ostoskatu 7)
kl. 11.00 Högmässa, pred. biskop Björn Vikström, sång av 
de svenska körerna i Lahtis. Gudstjänsten bandas och sänds 
samma dag i radio Vega kl 13.05
kl. 12.00 Lunch (självkostnadspris)
Kl. 12.45 fråga biskopen om tro och efterföljelse
Frågor och samtal om biskop Björn Vikströms herdabrev. 
Boken kommer att finnas till salu.
kl. 14 kaffe och avslutning.

Kyrkan på svenska veckan

samlingshemmet. Gäst: Hälsovårdare 
Camilla Stenström som berättar om 
seniorrådgivningen i Raseborg.

EKENÄS
Radierad minneshögmässa: Alla hel-
gons dag lö 1.11 kl. 10 i Ekenäs kyrka, 
A.Lindström, M.Cleve, N.Burgmann, 
P.Nygård, kyrkokören. Ljuständning för 
församlingsmedlemmar som avlidit se-
dan allhelgona 2013.
Konsert på Alla helgons dag: lö 1.11 kl. 18 
i Ekenäs kyrka, Bach Cantatas Ensem-
ble, dir. Charlotta Kivistö. Program 10 €.
Högmässa: sö 2.11 kl. 10 i Ekenäs kyrka, 
M.Cleve, N.Burgmann.
Mässa med små och stora: sö 2.11 kl. 16 
i Ekenäs kyrka, T.Wilman, N.Burgmann, 
H.Hollmérus. Utdelning av Bibel för barn 
till fyraåringar i tur. Kyrksaft och kex 
efter mässan.
Se hela annonsen i VN samt på www.
ekenasforsamling.fi

INGÅ
Fre 31.10 kl 18: israeliska danser i för-
samlingshemmets källare.
Lö 1.11, kl. 10: Alla helgons dag, hög-
mässa med parentation. Namnen läses 
och ljus tänds för de under året avlidna. 
Sjöblom, Hellsten, Gustafsson Burg-
mann, kyrkokören.
Sö 2.11 kl 10: Gudstjänst i Ingå kyrka. 
Hilkka Olkinuora, Gustafsson Burgmann.
Sö 2.11 kl 18: konsert i Ingå kyrka. Anne 
Kauppi uppträder.
Ons 5.11 kl 14: syföreningen möts i 
Prästgården.
To 6.11 kl 9.30-11.30: familjecafé i för-
samlingshemmets källare.
Verksamhet på finska:
La 1.11 klo 12.00: Pyhäinpäivän messu 
Inkoon kirkossa. Parentaatio, luetaan 
vuoden aikana kuolleiden nimet ja 
sytytetään muistokynttilät. Sjöblom, 
Hellsten, Gustafsson Burgmann ja 
Gaudete-kuoro.
Tii 4.11 klo 13: laulupiiri seurakunta-
salissa.

KARIS
Koralkören: To 30.10 kl. 18 övar i Svartå 
kyrka.
Högmässa med ljuständning: Fr 31.10 kl. 
18 i Svartå kyrka. Ljus tänds för våra av-
lidna Svartåbor.  Koralkören medverkar. 
Kyrktaxi från periferin. Lämna din be-
ställning till pastorskansliet tfn 019 279 
3000, senast torsdag 30.10 kl. 14.
Högmässa : Lö 1.11 kl. 17 med ljuständ-
ning i S:ta Katarina kyrka. Ljus tänds 
för våra avlidna. Jan Hellberg, klarinett. 
Kyrktaxi från centrum. Start kl. 16.30 
från Råckers torg.
En barnvänlig allhelgonagudstjänst: Sö 
2.11 kl. 17 (OBS tid och plats) i S:t Olofs 
kapell. Ta med ficklampa eller lykta och 
ett ljus. Vi tar en promenad på gravgår-
den. Saft/kvällste i församlingshemmet 
efteråt.
Bibelgruppen: Må 3.11 kl. 14 i Svartå 
kyrkstugan.
Onsdagsträff: On 5.11 kl. 13-15 i Försam-
lingshemmet. Program, andakt, lotteri, 
servering.
Sångfestkören: On 5.11 kl. 18.30-20 övar 
i församlingshemmet.
Bibelsamtalsgrupp: On 5.11  kl. 19 i För-
samlingshemmets nya del.
Andakt: To 6.11 kl. 14.30 i servicehuset.
Pensionärskören: To kl. 6.11 kl. 15.30 
i församlingshemmet. Kom med och 
sjung, vi behöver mera sångare.
Gemenskap över gränserna: To 6.11 kl. 
19 med förbön och lovsång i S:ta Kata-
rina kyrka.

SNAPPERTUNA
ti 28.10 kl 16.30-18: förhandsval i Bås-
saboda daghem
on 29.10 kl 16-18: förhandsval i Box 
bygdestuga
to 30.10 kl 16-18: förhandsval i Joc´s 
Langansböle
to 30.10 kl 19: övar kören
to 30.10 kl 18-21: ungdomskväll i Joc´s 
Langansböle
lö 1.11 kl 18: parentation med Tom Berg-
man och Pia Nygård. Kören deltar
sö 2.11 kl 12: högmässa med Tom Berg-
man och Pia Nygård

TENALA
Alla Helgons dag, lö. 1.11 kl. 13: hög-
mässa med ljuständning för de döda. 
Staffan Söderlund, Sofia Lindroos och 
kyrkokören. Kyrkskjutsar.
Sö. 2.11 kl. 13: finsk högmässa, Timo 
Hukka och Sofia Lindroos.
Ti 4.11 kl. 17-19: Studiegruppen i för-
samlingshemmet.
To 6.11 kl. 11-13: köttsoppa i försam-
lingshemmet, 5 €/portion, till förmån 
för församlingens missionsprojekt.

ESBO STIFT

LOJO
Veckoverksamhet i Virkby kyrka och 
i Lojo: 
(Virkby kyrka, Virkbyvägen 1, 08700 
Lojo)
Dagklubb: för 3-5 åringar i Virkby kyrka. 
Tisdagar och torsdagar kl.9.00 - 12.00.
Familjeklubb: i Virkby kyrka. Onsdagar 
kl.9.00 - 11.30. 
Juniorklubb: i Virkby kyrkans källare på 
måndagar kl.13.15-15.00 för 3-4 klas-
sister.
Ungdomskvällar: i Virkby kyrkans käl-
lare på torsdagar kl.18.00-20.00.
Kör i församlingen: Kören övar i Virkby 
kyrka på måndagar kl.18.20-19.50 i led-
ning av Katja Wiklund.
Handarbetscafé: i Virkby kyrkas källare. 
Tisdagar kl.18.00-20.00.
Juniorklubb: i Lindkulla, Karstunraitti 4, 
på måndagar kl.13.30-16.00 för åk 3-6.
Familjeklubb: i Lindkulla, Karstunraitti 4, 
på fredagar kl.9-11.30.
Lö 1.11. kl.13.00: Alla helgons dag hög-
mässa i Lojo kyrka. Kuismanen och 
Saario. Lojosamfundet medverkar. 
Kyrkkaffe,kyrktaxi.
Lö 1.11. kl.16.00: Alla helgons dag två-
språkig andakt i Virkby kyrka. Kuisma-
nen och Pirjo Rajalin-Tymura.
Må 3.11. kl.18.00: Sankte Per och Tho-
mas Tvivlaren (texter) med Thomas 
Lundin och Per Rosenius (musik) före-
ställningen på Åsvalla ungdomsfören-
ingsgård, Nummisvägen 39 Lojo. Svens-
ka veckans program i sammarbete med 
Kyrkans central för svenskt arbetet, Lojo 
församling och Svenska föreningen i 
Lojo rf. Fritt inträde. Kaffeservering. 
Ti 4.11. kl.13.30: Svenska kretsen samlas 
i Virkby kyrka. Kuismanen och Nurmi. 
Taxi.
Sö 9.11. kl.13.00: Högmässa i Virkby 
kyrka. Kuismanen. Kyrkvärd Teddy Kull-
berg. Kyrktaxi.

TUSBY
Lö 1.11. kl 13: Alla helgons dag högmässa 
i Paijala Kapell. Klemetskog kyrkosång-
are med kantor Pekka Lumio. Vi tänder 
ljus för de som dött under senaste år. 
Kyrkkaffe.

Alltid 
redo!
En helg om Bibelns 
aktualitet och trovärdighet 
14–16 november 2014
Evangeliska folkhögsk., Vasa

Medv. Stig-Olof Fernström, 
Leif Nummela, Marcus 
Jakobsson, Henrik Östman, 
Leif Erikson m.fl.
Kursavgift inkl. kost 90€, 
45€ för studerande o pens.
Barnprogram!
Info och anmälan senast 5.11 
på www.efo.fi eller tfn 010 327 
1612. Välkommen!

PÅ GÅNG

KONSERTER MED DAVID STRÖM-
BÄCK

David Strömbäck är ute på en 
miniturné i Österbotten med an-
ledning av sin nya skiva Simma 
motströms.

Han uppträder i Vasa Baptist-
kyrka lördag 1.11 kl 18.00 och i Vörå 
Frikyrka söndag 2.11 kl 18.00. Fritt 
inträde.

Med sig har han ett band bestå-
ende av Stefan Jansson (piano), 
Egon Veevo (bas), Per Göthelid 
(percussion) och Victor Strömbäck 
(gitarr).
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BERÄTTA OM DIN FÖRSAMLING! 
Den här sidan finns till för dig. Roliga verksamhetsidéer, festliga 
jubileum eller en viktig gemenskap. Skriv, fotografera och berätta 
om vad som händer i DIN församling! Skicka in din 
artikel till redaktionen@kyrkpressen.fi. Redak-
tionen väljer och redigerar materialet.

I MIN
FÖRSAMLING

ÖNSKAS HYRA
I Hfrs centrum, etta eller lugnt 
rum m. br, kokvrå, ca 10/dgr 
varannan mån.för arb.resor. 
Bra hyresgäst, seriösa svar, 
040 5349771.

Tre lugna och vettiga kvinnor 
(journalist, lärare, studerande) 
söker bostad att dela i Vall-
gård/ Alphyddan/ Munksnäs/ 
Tölö från 1.12/1.1. Rök- och 
djurfria. Ring 0407023509

 
 
 
 
 
 
 
UTHYRES

 
 
 
 
 

KÖPES
Ung man söker sitt första hem. 
Etta eller tvåa i Borgå. Gör 
inget om den är i dåligt skick. 
Ring och erbjud 
Andreas 0405265329 

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

Förmånligt seniorboende 
med helpension för Herrar 
på stiftelsen Fridhäll i Kottby, 
Helsingfors. Lägenheterna är 
ca 30 m2. Fridfullt område med 
bra kommunikationer. Förfråg-
ningar per Tfn. 09-777 12 213. 
Vardagar 9-12.

Rökfri 60-årig kvinna söker
stor etta el. liten tvåa i
H:fors/Esbo. 0445770739/Pia.

19-årig skötsam rökfri flicka
önskar hyra etta eller mindre
tvåa i Smedsby (Korsholm).
Ring efter kl 16.
Tel: o44-5955941

Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma 
kyrkofullmäktige sammanträder torsdagen den 13 
november 2014 klockan 18 i Församlingarnas hus, 
Tredje linjen 22.

En förteckning över ärenden som kommer att 
föredras vid sammanträdet är från och med 5.11.2014 
framlagd på anslagstavlorna vid Helsingfors försam-
lingars pastorsexpeditioner och på den kyrkliga 
samfällighetens anslagstavla, adress Tredje linjen 22.

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

Helsingfors, den 20 oktober 2014
Ordförande

Besittningsrätten till vissa 
gravplatser 

på Helsingfors kyrkliga samfällighets begravningsplat-
ser (Sandudd, Furumo, Brändö, Malm, Månsas och 
Östersundom) löper ut vid utgången av år 2015.

Eftersom kontaktuppgifterna till gravrättsinneha-
varna och de anhöriga delvis inte uppdaterats kan 
vi inte nå dem alla. Därför har följande meddelande 
fästs på de gravar vars besittningsrätt löper ut:

KUNGÖRELSE

Rätten till denna grav går enligt avtalet ut den 31  
december 2015. Om gravrätts-innehavaren vill för-
länga gravrätten kan han före den 30 juni 2016 
ingå ett nytt avtal med centralregistret för Hel-
singfors kyrkliga samfällighet, adress: Tredje lin-
jen 22 B, 00530 Helsingfors, tfn. (09) 2340 6001,  
e-post: helsinki.hautapalvelut@evl.fi.

Om avtalet inte förnyas inom den utsatta tiden återgår 
graven och minnesvården i Helsingfors kyrkliga sam-
fällighets ägo. Om ni vill kan ni dock avlägsna gravvår-
den innan den ovan nämnda fastställda tiden löpt ut.

Helsingfors kyrkliga samfällighet

   

Kyrkans missionsorganisation Såningsmannen bedriver för-
kunnelse- och biståndsverksamhet i 16 länder med hjälp av 
ca 45 missionärer samt deltidsanställda och lokala anställ-
da. Slutsumman för vår budget är ca 4 milj. €. 
Vi söker nu en

EKONOMIDIREKTÖR 
till vårt kontor i Dickursby.
Ansökningstiden utgår 15.11.2014

För mera information se 
kylvaja.fi/rekry/tyopaikat

Evangelisk-lutherska Missionsföreningen 

SÅNINGSMANNEN
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     KYRKOSTYRELSEN¤

Bli präst i sydvästra Tyskland,  
stationeringsort Frankfurt am Main. 

 
Sista ansökningsdag 20.11.2014 

Mera information: evl.fi/ulkosuomalaiset

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltningen, 
ekonomin och verksamheten för Evangelisk-lutherska kyrkan 
i Finland. Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelnings enhet för 
fostran och familjefrågor är en expert- och samarbetsenhet 
som aktivt samverkar med andra samhällsaktörer inom 
området. Enheten stöder och utvecklar arbete bland barn, 
unga, familjer och par tillsammans med församlingarna, 
stiften och andra samarbetspartner. Enheten har 13 anställda. 
Vi finns vid Södra kajen i Helsingfors.

Kyrkostyrelsen ledigförklarar en tjänst som

Sakkunnig, familjefrågor och 
utbildning inom familjerådgivning
Den sakkunniga svarar för specialiseringsutbildning och fortbild-
ning inom kyrkans familjerådgivning samt för utbildningen av 
mottagningssekreterare och för utvecklingen av dessa utbildningar. 
Den sakkunniga deltar i utvecklingen av kyrkans familjerådgiv-
nings- och familjearbete på nationell nivå. Arbetet utförs i 
samarbete med instanser och aktörer som arbetar med familjer och 
parrelationer inom kyrkan och i samhället. I egenskap av sakkunnig 
inom familjefrågor deltar han eller hon i den kyrkliga och 
samhälleliga debatten i frågor som gäller det egna arbetsområdet. 
     Platsannonsen i sin helhet och närmare uppgifter om tjänsten 
och behörighetskraven finns på adressen sakasti.fi/tyopaikat.
     Ansökan riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas inklusive bilagor 
i första hand via den elektroniska rekryteringstjänst på adressen 
sakasti.fi/tyopaikat eller  till Kyrkostyrelsens registratorskontor på 
adressen Södra kajen 8, PB 00131 Helsingfors eller per e-post på 
adressen kyrkostyrelsen@evl.fi senast 21.11.2014 kl. 15. Anteckna 
på ansökan vilken befattning det gäller. Ansökningshandlingar 
returneras inte. Förfrågningar Päivi Kähkönen, tfn 040 1424835, 
paivi.kahkonen@evl.fi 

Ansökningstiderna går ut måndagen 10.11.2014 kl. 14.00. 
Ansökan med referenser riktas till gemensamma kyrkorådet och 
adressen är: Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, Ebba Brahe 
esplanaden 2, 68600 Jakobstad eller per e-post pedersorenej-
dens@evl.fi. Märk kuvertet ”Ansökan vaktmästare”. Ansöknings-
handlingarna returneras inte.
      Ytterligare information fås av fastighetschef Daniel Wikström, 
tfn 0403 100 402.

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet söker en praktisk,  
ansvarstagande och församlingstillvänd

VAKTMÄSTARE

EDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Vars huvudsakliga arbetsställe är Jakobstads Församlingscen-
trum, men som också har ansvar för vaktmästaruppgifter vid 
samfällighetens övriga fastigheter.

Till uppgifterna hör bl.a. normala fastighetsarbeten, mindre re-
parationsarbeten, styrning och övervakning av fastighetsteknik, 
kyrkvaktmästaruppgifter och att vikariera fastighetschefen.
      Vaktmästaren som vi söker bör ha yrkesexamen inom 
maskin- och metall, byggnads-, el- eller VVSA-branschen eller 
motsvarande yrkeskompetens och praktisk yrkeserfarenhet.
       Vaktmästaren skall ha god förmåga att använda svenska i tal 
och nöjaktig förmåga att använda finska i tal alternativt nöjaktig 
förmåga att använda svenska i tal och god förmåga att använda 
finska i tal.
      Arbetsavtalsförhållandet inleds från januari 2015 eller enligt 
överenskommelse. Innan arbetsförhållandet inleds bör läkar-
intyg uppvisas. Prövotiden är 4 månader. Lönen bestäms enligt 
KyrkTAK kravgrupp 403.

LEDIGA TJÄNSTER

Visste du att...
du kan lämna in din 

hyresannons 
via webben?

När du lämnar in via 
webben sparar du 

också serviceavgiften 
på 5 euro.

MARKNAD

Två rum och kök (49 m2) i
gott skick på Berggatan i
centrala Åbo. Hyra: 550 (ink.
parkering) + vatten. Tel:
050-5767 596
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BIBELFORSKNING JESUSSEMINARIET

Agendan är att förändra kristendomen
KP 42 innehöll en intres-
sant och belysande intervju 
med Jarmo Tarkki.  Där sä-
ger Tarkki att Gud och kris-
tendomen är helt mänskliga 
skapelser. Senare beskriver 
han Gud som ett slags gene-
tisk betingat resultat av vårt 
psyke. I klartext torde det 
här innebära att han kan be-
tecknas som ateist - en an-
märkningsvärd hållning för 
en präst i en kristen kyrka. 
Man kan med fog påstå att det 
lokala domkapitlet på andra 
sidan Atlanten har ”failat”. 

Tarkki för också fram 
att vi måste börja ta bibel-
forskningen på allvar och 

låta den påverka kyrkans 
läror. Den forskning han 
verkar avse är den som be-
drivs vid Westar Institute 
och dess Jesusseminarier. 
Kruxet här är bara det att 
nästan inga andra bibel-
forskare än Jesussemina-
risterna själva verkar be-
trakta den här forskning-
en som seriös. Så här sä-
ger exempelvis prästen och 
tidigare professorn, fil dr 
Gregory Boyd: Jesussemi-
nariet representerar ”ett 
mycket litet antal radika-
la forskare längst ute på det 
nytestamentliga tänkan-
dets vänsterkant”.  

Boyds ordval må va-
ra påverkat av hans egen 
placering närmare höger-
kanten, men Westarinsti-
tutets grundares, Robert 
Funks, egna ord är avslö-
jande. Bland annat så här 
sade Funk vid det första Je-
susseminariet: ”Vi behöver 
en ny berättelse om Jesus, 
ett nytt evangelium om ni 
så vill, som placerar Jesus 
på en ny plats i den stora, 
episka berättelsen” (min 
översättning). Detta utta-
lande och det faktum att 
Funk från början avgjor-
de vilka som fick delta i Je-
susseminariet (idel lika-

sinnade) visar tydligt på en 
agenda att förändra kris-
tendomen - inte på en av-
sikt att bedriva seriös Je-
susforskning.

För mig är det obegrip-
ligt att en person knuten 
till Jesusseminariet fått in-
bjudan att föreläsa på en 
kurs för högre pastoralex-
amen. Jag vill i alla fall be 
för att Jarmo Tarkki ska 
finna sanningen han söker. 
Jesus säger: ”Jag är vägen, 
sanningen och livet.”

håkan lindroos
Pojo

PETRUS FÖRSAMLING

Jag vill gärna veta hur de 
förtroendvalda röstade
Då Petrus församling inte fick 
välja kyrkoherde är väl det 
minsta man kunde begära 
att få veta hur den man gett 
sitt förtroende valde. Så här 
inför det enda valet för oss 
vanliga medlemmar. Jag gick 
till kansliet i den tron att det 
skulle stå i protkollet, men 
nej. Det var slutet val. Var-
för? Tror någon att de an-
ställda och förtroendeval-
da inte visste hur det rösta-
des? Jag skulle ha besparat 
mig besöket om Petrus satt 
ut protokollet på sin hemsi-
da eller KP/42 satt till ordet 
i sin korta notis.

I en lång artikel i Pet-
rusbladet 3/14, där det in-
te framgår vem/vilka som 
skriver i jag- och vi-form, 
får man läsa att ”Petrus 
valt” att ingå avtal om stöd 
till SLEF och nu uppmanas 
man till fortsatt stöd. Kanske 
vore det möjligt, men tidsö-
dande när det inte sägs när, 
att få insikt i det protokollet 
också. För att sedan kanske 
få läsa att de förtoendevalda 
inte heller här vågade stå för 

sin åsikt utan röstat hemligt.
För mig som motsätter mig 

all form av könsdiskrimine-
ring återstår att hitta en kan-
didat bland dem som inte nu 
sitter i församlingsrådet. 

Kandidattestet är rätt bra, 
fast tyvärr bara drygt hälf-
ten i Petrus ställer upp. Frå-
gan om man inte borde få 
välja sin församling själv har 
emellertid uteblivit. Försam-
lingsrådet väljer ju delegater-
na (utom prästerna) till kyr-
komötet, som ju borde ta ett 
positivt beslut i saken.

per-oloF Öller
Helsingfors

Skicka insändaren till: 
Kyrkpressen/opinion
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors 
E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi 
Fax: (09) 278 4138. 
Insändare måste förses med skribentens namn samt 
för redaktionens bruk även adress och telefonnummer. 
Anonyma inlägg accepteras endast i undantagsfall. 
Obs! Insändarnas längd är högst 1 200 tecken. Redak-
tionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna.
Insänd text returneras inte.

OPINION INFORMATION

Se till mig 
som liten är

Vi sitter i halvcirkel runt Mumin-
familjens hem. Stora och små om 
vartannat. Barnen reflekterar högt 
och har bestämda åsikter om det 
som händer på den lilla scenen. Vux-
na fnissar i ärmen och skulle själva 
hellre dö än att säga något spontant 

på en teaterföreställning. ”Vem har blivit osyn-
lig för att ingen ser den?” frågar skådespelaren 
efter pjäsen. En rak och mager arm sträcker sig 
ovanför många små huvuden och en liten män-
niska svarar: Gud! Det osynliga barnets verklig-
het är många barns vardag och kan därför gärna 
läsas ofta men jag hade aldrig själv tänkt på att 
den Janssonska visdomen inte bara kan applice-
ras på negligerade ungar utan också på en bort-
knuffad och bortglömd Gud. 

Det var främst ironi, kyla och plikttrogen vård 
som hade gjort det lilla barnet i Muminvärlden 
osynligt och lite på samma sätt gick det med Gud 
i modern tid, tänker jag några dagar efter att den 
magra armen sträckts upp. Den bleknade Gudens 
konturer har efter många år av offentligt häck-
lande till slut bara kunnat ses av dem som vet 
var de ska leta. För så märkligt är det i alla rela-
tioner, gudomliga och mänskliga, att iskall iro-
ni och ointresse inte bara är motsatsen till kär-
lek utan att den förintar det mesta och de flesta 
ganska effektivt.

det tar inte länge så snavar jag på osynligheten 
igen. I en bok om spädbarns anknytning till si-
na föräldrar hittar jag ett kapitel om både osyn-
liga barn och en osynlig Gud. I psykologiböcker 
finns i regel aldrig något andligt för psykologer 
är faktiskt den yrkesgrupp där man hittar flest 
ateister och tydligen är det så enkelt att det man 
inte upplever själv vill man då kanske inte hel-
ler forska i och skriva om. Men här finns det allt-
så plötsligt många sidor religionspsykologi och 
vetenskapliga undersökningar om folks trosliv. 
Högst uppe på teoritårtan finns korrelationen att 
det barn som blivit osynligt 
som liten sannolikt inte hel-
ler kommer att leta efter en 
seende och vårdande Gud, 
och därför inte heller upp-
leva att någon sådan finns. 
Synliga ungar med religiösa 
föräldrar var den grupp som 
inte bara såg Gud bäst utan 
också förväntade sig samma 
kärlek av Gud som de goda 
och varma föräldrarna ha-
de överöst dem med under 
barndomen. 

Det osynliga barnet Ninni gick omkring i Mu-
minfamiljen med en liten bjällra runt halsen och 
blev pysslad och pussad tills man började se hen-
nes tassar, ben, klänning och armar igen. På sam-
ma sätt måste vi kanske göra för att ana Guds bre-
da höft eller ådriga underarmar. Vi måste ta hand 
om vår andlighet och sinnlighet för att ens kun-
na märka att något och Någon fattas.

Har vi dessutom inte blivit sedda som små så 
måste vi som vuxna åtminstone själva vilja se för 
att alls kunna möta en glittrig och nyfiken blick 
ovanför molnkanten.

Maria Sundblom-Lindberg är präst och programvärd.

”Det barn som 
blivit osynligt 
som liten letar 
inte efter en se-
ende och vår-
dande Gud.”

INKAST MARIA SUNDBLOM-LINDBERG PETRUS FÖRSAMLING

Medlemmarnas intressen ska väga mest
De drastiska åsiktsskillna-
derna mellan Petrus försam-
ling och de övriga svensk-
språkiga församlingarna i 
huvudstadsregionen väck-
te mycket diskussion i me-
dierna under onsdagen. Mitt 
flöde i de sociala medierna 
fylldes snabbt med åsikter 
om Petrus konservativa in-
ställning, inte minst miss-
nöjda församlingsmedlem-
mars. Flera önskade till och 
med om en möjlighet att by-
ta församling.

Inte ens hälften av Pet-
rus kandidater svarar en-
ligt församlingsvalets kan-
didattest ja på frågan om 
det är bra med kvinno-
präster, medan stödet i de 

övriga sex församlingar-
na är över 90 procent. Ing-
en kandidat i Petrus för-
samling säger sig heller 
vara för vigsel av samkö-
nade par. Folkets starka 
reaktion visar tydligt att 
jämställdhetsfrågorna be-

rör många. I det moderna 
samhälle vi lever i är in-
te bara kvinnliga präster, 
utan könsneutrala yrken 
överlag, en självklarhet för 
de flesta.

Själv är jag ung kandi-
dat i Matteus församling i 
Helsingfors och svarar en-
tydigt ja både till ett köns-
neutralt prästämbete och 
vigselrätt för samkönade. 
Kyrkan kan helt enkelt in-
te rota sig kvar i gamla tra-
ditioner som inte läng-
re passar in i dagens ut-
veckling. Annars riskerar 
vi bygga upp en försam-
ling som i längden inte alls 
är hållbar. Samhället går 
framåt, så måste också vi. 

Så enkelt är det.
Jag utmanar nu Petrus 

församling att se efter vil-
ka åsikter som egentli-
gen står representerade i 
det kommande försam-
lingsrådet. Det är försam-
lingsmedlemmarnas in-
tressen som ska väga mest 
för att det ska gå att upp-
nå en fungerande verk-
samhet. Det är därför vik-
tigt att det i varje försam-
ling finns rum för mång-
fald. Utvecklingen är inte 
vår fiende, den är en möj-
lighet vi bör ta vara på.

steFanie lindroos
Helsingfors

”Jag svarar en-
tydigt ja både till 
könsneutralt präst-
ämbete och vigsel-
rätt för samköna-
de. Kyrkan kan inte 
rota sig i gamla tra-
ditioner.”

”För mig som mot-
sätter mig all for-
ma av könsdiskri-
minering, återstår 
att hitta en kandi-
dat bland dem som 
inte nu sitter i för-
samlingsrådet.”

VANDA FÖRSAMLING

Kyrkostyrelsen stöder  
förtryck av rättigheter
Jan-Erik Eklöf skrev (KP 
16.10) om problemet med 
att Vanda kyrkofullmäkti-
ge beviljat budgetmedel till 
fem missionsorganisationer 
som makulerar vår folkkyr-
kas kyrkolag och allmän lag-
stiftning. Detta genom att de 
bannlyser kvinnliga präster 
och sexuella minoriteter.

Detta är därtill proble-
matiskt för att FN uppma-
nat de utvecklade länder-
na att inte sända u-lands-
arbetare eller missionärer 
till u-länder om de förstär-
ker det förtryck som råder 
mot ovannämnda grupper 
och genom att motarbeta 
jämställdhet i arbetsliv och 
samhälle. De bör motarbe-
ta diskriminering.

Juridiskt kan religiösa or-
ganisationer, utgående från 
sin religiösa övertygelse, 
inom sig förbjuda kvinn-
liga präster eller kantorer. 
Däremot har vår folkkyr-
ka redan för trettio år sedan 
godkänt kvinnliga präster i 
kyrkolagen och genom det 
har alla rättsnivåer ansett 

samarbetsvägran av präster 
som ett lagbrott. Och dom-
stolsväsendet har krävt att 
varje kyrkoherde på för-
hand ska se till att samtli-
ga anställda i församlingen i 
alla situationer kan samar-
beta i tjänsten.

Utöver budgetmedel till 
provocerande organisatio-
ner är det ett beklämman-
de problem att kyrkosty-
relsens plenum – där även 
vissa biskopar är med – 
tvingar församlingarna att 
uppbära kollekter till or-
ganisationer som maku-
lerar vår kyrkolag och la-
ga jämställdhet. Därmed 
stöder kyrkostyrelsen för-
tryck mot mänskliga rät-
tigheter. Som biskop Des-
mond Tutu sagt: ”Den som 
står neutral inför orättvisor 
har ställt sig på förtrycka-
rens sida.” Den som stöder 
förtryck går hårt mot Jesus 
centralaste budskap. 

bo holmberg
Karis



FJÄLLGÅRD MED FULL SERVICE
0400 126 830

Julresa 22-27.12
www.raitismaja.fi

Hur m
ånga ateister behövs det för att byta en glödlam

pa? Svar: Två, en som
 byter och som

 film
ar det på video för att kunna bevisa att det inte var G

ud som
 gjorde det.

NÄSTA VECKA tittar vi på tio texter om kyrka och feminism.
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MacBook Air 13.3”
Intel Core i5 | 4 GB | 256GB SSD
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SUPERPRIS! 249€ 

LENOVO B50-45 15.6” HD AntiGlare
AMD E1-6010 | 4GB RAM | 500GB hårddisk | Windows 8.1

549€ 

LENOVO IdeaPad Flex* 15D 15.6”
AMD A4-5000 | 4GB RAM | 500GB | Windows 8.1

399€ 

LENOVO IdeaPad Flex*14D 14” HD
MULTI-TOUCH | AMD A4-5000 | 4GB RAM | 500GB 
Windows 8.1

229€ 

LENOVO IdeaTab A7600-H 10.1” IPS
16GB | WiFi+3G | Android 4.2

*Lenovo Flex är en unik, tunn och lätt bärbar dator med 
dubbla lägen som kan vikas 300 grader från bärbart läge 
till stående läge, ett perfekt sätt att titta på filmer under 
resan eller få ut det mesta av pekskärmsprogram.
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