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”Slaget om 
prästgårdarna 
låg som en py-
rande bestäl-
ning.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Prästgården gör 
comeback?

i början på 80-talet slopades den 
allmänna boendeplikten i kyr-
kolagen. Församlingarna fick ett 

halvt år att besluta om de ville ha kvar den i sin  
församling. I Borgå stift valde 50 av 81 försam-
lingar att behålla den. Traditionen satt djupt i det 
svenska Finland, betydligt djupare än i de finska 
församlingarna. Tio år senare var hälften av lan-
dets hundra bebodda prästgårdar svenska. Att den 
lysande prästgårdslampan hade en betydelse sig-
naleras också av att riksdagsledamöterna Håkan 
Malm, Ulla-Maj Wideroos och Pehr Löv på 90-ta-
let ställde ett spörsmål till regeringen om vad den 
tänker göra för att inte beskattningen av boen-
det ska leda till att prästerna flyttar ut. De ansåg 
att en tom prästgård försämrar församlingsmed-
lemmarnas kontakter till exempel för själavård, 
och att en bit kulturhistoria fördunklas. Dessut-
om riskerade värdefulla gamla hus att förfalla.

PräStgården är en viktig 
symbol. Som alla symbo-
ler också något som väck-
er känslor. För församlings-
medlemmar i gamla svensk-
bygder utgjorde den ett slags 
hem, som man kanske be-
sökt på dop och kyrkkaffen. 
Men där språklandskapet ha-
de förändrats var det natur-
ligt att prästgården också an-
dades gammal överhet. Slaget om prästgårdarna 
låg som en pyrande beställning. Det handlade om 
mera än bara ett hus. Rädslan för att väcka ont 
blod i samfälligheterna, och det faktum att det 
var så dyrt för församlingarna att hålla gårdar-
na i skick, gjorde att prästgårdsboendet många 
gånger låg ljusår från Sköna Hems inredningssi-
dor. Och skillnaden mellan hem och kontor var 
en utmaning. Mårten Andersson skriver i Det lyser 
i prästgårdsfönstret hur en obekant dam utan häls-
ning stegade vidare från pastorskansliet i Eckerö 
prästgård till familjens matsal. 
– God dag!

– Hm.
– Önskar ni något?
– Nej!
– Vad gör ni här då?
– Vi är på vanligt museibesök.
– Detta är inget museum, detta är vårt hem! Da-

men slog ut med handen och utbrast med gäll röst:
– Det här?!

i ett par församlingar har prästgården blivit fest-
våning, i mer eller mindre flitig användning, i 
andra har de bara fått stå i väntan – som i Borgå. 
Mats Lindgårds vision av en prästgård som är bå-
de boende och samlingsplats - församlingshem i 
dess rena bemärkelse – är vacker men har sam-
tidigt en allvarlig underton. Den förebådar en 
framtid där allt är mindre: församlingen, peng-
arna, massorna i fastigheter och personal. I dag 
är det mycket begärt av en modern familj att de-
ras hem samtidigt är ett centrum för människor 
som kommer och går. Men den dag kyrkoherden 
eventuellt är beroende av att just de människor-
na betalar hans eller hennes lön kan perspekti-
vet på vad som är en herdes uppgift skifta radi-
kalt. Ett yttre tvång kan till och med föra det till 
ett uppdrag som ligger närmare medlemmarna.

Vill ha mera wow-faktor i kyrkan

Mark Russell har kommit till Finland 
för att predika vid konferensen Dis-
ciple15, som ordnades av Petrus för-
samling och Studentmissionen för en 
dryg vecka sedan. Det är inte första 
gången han besöker Finland, han har 
undervisat här många gånger tidigare.

– Jag har en känsla av att de flesta 
finländare känner till det kristna bud-
skapet, men är väldigt övertygade om 
att kyrkan är tråkig. Var annanstans 
råkar du ut för att tvingas lyssna på 
hur någon talar till dig i tjugo minu-
ter? Den första kristna församlingen 
handlade inte om gudstjänst utan om 
gemenskap.

Som verkställande direktör för 
Church Army är det Russells jobb att 
lista ut hur folk ska komma till kyrkan 
och vad man ska göra med dem där för 
att de ska vilja stanna.

– Då vi frågar oss hur folk blir troen-
de brukade vi så sent som på 90-talet 
tala om de tre B:na: Believe (tro), Be-
long (att vara en del av en gemenskap) 
och Become (att leva ett kristet liv). Nu 
tror jag att B:na är omkastade. Väldigt 
många känner sig ensamma i dag, de 
saknar sammanhang, därför väljer de 
att först gå med i någon kyrklig akti-
vitet. Sedan börjar de kanske bete sig 
som om de skulle tro. Själv tron kom-
mer allra sist.

Vad är då kyrkans uppgift, och de 
kyrkligt anställdas? För Mark Russell 
är svaret självklart: att leva ett kristet 
liv på ett så lockande sätt att vänner, 
grannar och kolleger börjar fråga sig: 
Vad kan jag göra för att bli likadan?

För icke-medlemmar
Han räknar upp statistik från de brittiska 
öarna: 10 procent är aktiva i Anglikan-
ska kyrkan, 10 procent har lösa band till 
kyrkan. 40 procent har någon gång va-
rit med men blivit djupt besvikna, så-
rade eller illa behandlade och vill inte 
veta av kyrkan mer. Resten vet inte så 
mycket om kyrkans budskap.

– De som inget vet är allra lättast att 
nå. Den svåraste gruppen är de som bli-
vit illa behandlade. Om vi inte får folk 
som kommer till kyrkan att känna sig 

välkomna kommer de att lämna den. 
Och det kommer att vara nästan omöj-
ligt att locka dit dem igen.

Han citerar ärkebiskopen av Can-
terbury:

– Kyrkan är den enda organisationen 
som primärt finns till för dem som in-
te ännu är medlemmar.

Han berättar ett konkret exempel 
från den period då han arbetade som 

ungdomspräst i en stor församling i 
London. Han ledde en grupp ungdo-
mar som tagit det som sin uppgift att 
röja upp hos pensionärer som inte kla-
rade av att sköta sina trädgårdar. De ar-
betade hos en gammal man som hade 
svårt att fatta vad de gjorde där.

– Jag berättade att vi kom från kyr-
kan och ville hjälpa. Han ville veta 
varför vi gjorde det gratis. Jag sa: ”Vi 

Kyrkan ska vara revo-
lutionär. Kyrkan får inte 
vara tråkig. Och kyrkan får 
aldrig, aldrig vara oväl-
komnande. Det säger 
anglikanen Mark Russell, 
vd för den inomkyrkliga 
väckelserörelsen Church 
Army. 

TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

PROFILEN: MARK RUSSELL  
”När man växte upp i Nordirland 
på 80-talet såg man och hörde sa-
ker som inget barn borde behöva 
se eller höra.”
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Gemensamt Ansvar startade
inSamling 2015. Insamling-
en Gemensamt Ansvar 2015 
inleddes den 1 februari.

– Jag har inga siffror än-
nu, men det känns som om 
det är stor aktivitet kring 
insamlingen i år, säger Sal-
la Peltonen vid Gemensamt 
Ansvar-insamlingsbyrån.

I år samlar Gemensamt 
Ansvar pengar för att stöda 
finländare som är ensam-
ma, sjuka eller har ekono-

miska problem. Stödet rik-
tas via den finländska frivil-
ligverksamheten.

Det andra insamlingsmå-
let är att stöda barn i Haiti 
så att de kan gå i skola.

Insamlingen GA är den 
evangelisk-lutherska kyr-
kans årliga storinsam-
ling, som hjälper nödställ-
da i Finland och u-länderna, 
oberoende av religion eller 
politisk övertygelse.

Vasaförsamlingarna brände Köklot lägergård i Korsholm
brandövning. Huvudbygg-
naden på Köklot lägergård i 
Korsholm brändes ner i lör-
dags.

Lägergården byggdes 
1975 av Lillkyro försam-
ling, som sedan 2013 är en 
del av Vasa kyrkliga samfäl-
lighet. 2010 upptäcktes där 
fukt- och mögelsskador, 
bland annat konstatera-
des byggnaden och inven-
tarierna vara angripna av 

strålsvamp som inte går att 
få bort. Året därpå sattes 
byggnaden i bruksförbud.

I stället för att riva bygg-
naden och behandla bråtet 
som problemavfall erbjöd 
samfälligheten den som 
träningsobjekt för rädd-
ningsverket.

Vad som ska ske på tom-
ten är ännu öppet. Samfäl-
ligheten äger ytterligare två 
lägergårdar.

Vill ha mera wow-faktor i kyrkan

står varje söndag i kyrkan och berättar 
att Jesus älskar dig, men du är inte där. 
Så vi kom hit för att visa det genom 
att fixa din trädgård.” Som ett resul-
tat av det här började mannen komma 
till kyrkan, och ett år senare dog han, 
och jag skötte hans begravning. Inget 
tal som jag hade hållit skulle ha på-
verkat den mannen mer än sex ung-
domar som röjde upp i hans trädgård. 

mark ruSSell 
har besökt Hel-
singfors många 
gånger. En gång 
jagade han bort 
en grupp störan-
de turister från 
Uspenskijkate-
dralen. – Som 
Jesus i templet!

MARK RUSSELL

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖR 
CHURCH ARMY, EN EVANGELISA-
TIONSORGANISATION SOM VERKAR 
INOM DEN ANGLIKANSKA KYRKAN.

HEMMA FRÅN NORDIRLAND. HAR 
VARIT DELAKTIG I FREDSPROCES-
SEN OCH JOBBAT MED ATT FÖRA 
KATOLSKA OCH PROTESTANTISKA 
UNGDOMAR SAMMAN.

BRUKAR SKICKA SINA VÄNNER SOM 
SPIONER TILL FÖRSAMLINGAR FÖR 
ATT KOLLA HUR DE BLIR BEMÖTTA.

Kyrkan måste lära sig tjäna igen.
Men vi i Norden har det ju så bra! Vad 

behöver vi Gud till?
– Jag känner många rika människ-

or som inte är särskilt lyckliga. CS Le-
wis sa att inom varje människa finns 
ett hål, format för Gud. Människor för-
söker fylla det hålet med att göra karri-
är, med att köpa saker, men det hjälper 
inte, de fortsätter leta. Jag tror att kyr-

kans budskap är mer relevant än nå-
gonsin, men problemet är att vi förlo-
rat förmågan att kommunicera det på 
ett sätt som får människor att lyssna. 
Kyrkan borde inte vara känd för att va-
ra en tråkig organisation med en massa 
ritualer, utan som en revolutionär orga-
nisation som älskar och tjänar männ-
iskor. En organisation som handlar så 
radikalt att folk säger: wow!

Träff med drottningen
Mark Russell växte upp i Nordirland 
på 80-talet, bland bomber och döds-
skjutningar.

– Jag gick till skolan en morgon och 
min väns bägge föräldrar hade blivit 
ihjälskjutna. När man växte upp i Nord-
irland på 80-talet såg man och hörde 
saker som inget barn borde behöva se 
eller höra. Det var tunga tider.

Fortfarande märker han att barndo-
men präglat honom på märkliga sätt. 
När han hör ljudet av raketer tolkar 
han det instinktivt som smatter från 
ett eldvapen.

– Men det har också påverkat mig 
på ett sätt som jag haft nytta av. Det att 
jag växte upp i Nordirland har lärt mig 
att utmana orättvisor där jag ser dem 
och att inte låta mig tro att man kan 
göra hemska saker bara för att ända-
målet är gott.

När han var liten ville Mark Russell 
bli domare, eftersom han tänkte sig att 
han som domare skulle ha goda chan-
ser att bli adlad.

– Jag ville gärna kallas Sir Mark!
Han läste juridik, men när han var 

klar med studierna kände han sig kall-
lad till ett jobb inom kyrkan.

– När jag var barn sa min mormor 
att jag skulle bli predikant. Då trodde 
jag inte på henne.

Men också en predikant kan få träf-
fa drottningen.

– Som vd för Church Army har jag 
haft förmånen att träffa drottning-
en flera gånger. En gång berättade jag 
för henne att jag drömt om att få titeln 
Sir Mark sedan jag var en liten pojke, 
skrattar han.

– Då tittade drottningen på mig och 
sa: Kanske sedan när du blivit lite äldre.

den 400 kvadratmeter stora lägergården gick upp i rök. 
Foto: Johan hagström
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Sedan Mats Lindgård blev domprost år 
2008 och meddelade att han är villig att 
bosätta sig i Domprostgården har Borgå 
svenska domkyrkoförsamling väntat på 
att huset ska renoveras. Nu kommer re-
noveringen i gång – främst tack vare att 
Lindgård gått med på att inte bosätta sig 
i huset. Förra veckan fastslog domka-
pitlet i Borgå stift att Lindgård beviljas 
personlig befrielse från boendeplikten.

Orsaken till att renoveringen legat 
på is så länge är att man i Borgå kyrk-
liga samfällighet varit oenig kring hur 
huset ska användas. Den svenska för-
samlingen vill att huset traditionsen-
ligt fungerar som domprostens bostad. 

Ingen domprost i detta hus
den SvenSka församlingens präster ska få arbetsrum i den renoverade Domprostgården. Men domprosten Mats Lindberg kommer aldrig bo här.

”Jag hoppas att 
när ett antal år 
har gått är den 
här frågan in-
te längre en svår 
nöt att knäcka.”
Mats Lindgård

DOMPROSTGÅRDEN. Sedan år 2008 
har Domprostgården i Borgå fått förfalla. 
Nu har församlingarna äntligen nått en 
överenskommelse som gör att renove-
ringen av huset kommer i gång.

TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

• År 1991 fastställer Borgå 
domkapitel att kyrkoherden 
i Borgå svenska domkyrko-
församling, alltså dompros-
ten, ska ha boendeplikt i 
Domprostgården. 

• År 2004 lediganslås tjäns-
ten med boendeplikt. 

• År 2008 tillträder Mats 
Lindgård.

• År 2009, 2011 och 2012 
tar församlingsrådet i Borgå 

svenska domkyrkoförsam-
ling enhälligt ställning för 

att boendeplikten ska kvar-
stå. 

• År 2011 uppmanar dom-
kapitlet den kyrkliga sam-
fälligheten att sätta Dom-
prostgården i skick. 

• Sommaren 2013 läggs 
projektet på is på grund av 
domprostens tjänstledig-
het.

• Hösten 2013 meddelar 
Mats Lindgård att han åter-
går till tjänsten som dom-
prost och gör ett kompro-
missförslag om att ge upp 
boendeplikten för egen 
räkning för att huset ska 
sättas i skick. Kompromis-
sen omfattas av alla parter. 

• År 2014 skjuts renove-
ringen av Domprostgården 

upp till 2015 på grund av ett 
annat stort renoveringspro-
jekt inom samfälligheten. 

• Våren 2015 beviljar dom-
kapitlet Lindgård person-
lig befrielse från boende-
plikten. 

• Sensommaren 2015 ska 
renoveringsarbetet i Dom-
prostgården komma i gång.

Den finska församlingen anser att det 
är fel att göra en dyr renovering bara 
för en familj.

– Det inverkade på samarbetsklima-
tet, säger Lindgård.

Lindgård föreslog för 1,5 år sedan att 
den svenska och den finska församling-
en skulle gå in för en kompromiss: sa-
larna i Domprostgården blir samlings-
utrymmen som kan användas av bäg-
ge församlingarna, de andra rummen 
blir arbetsrum för Domkyrkoförsam-
lingens präster. I utbyte avstår Lindgård 
från boendeplikten för egen del. Kom-
promissförslaget omfattades av alla.

– Efter det här har samarbetsklima-
tet blivit mycket bättre.

Men han har dubier inför lösningen.
– Då renoveringen planerats har det 

visat sig att det blir mycket dyrare för 
samfälligheten att göra så här. Det är 
dyrare att renovera Domprostgården 
så att den blir ett verksamhetsutrym-
me än det skulle ha varit att renovera 
huset till ett hem.

Att ha vaktmästartjänster, köks-
personal och andra stödtjänster i hu-
set medför kontinuerliga tilläggskost-

nader. Dessutom har museimyndig-
heterna uttryckt farhågor över att den 
maskinella ventilation som krävs i ett 
verksamhetsutrymme inte kommer att 
vara bra för det gamla huset.

Byggstart senast i höst
Lindgård har gett uttryck för sina du-
bier, och påpekat att han – om han 
skulle bo i huset – ändå skulle vara re-
do att öppna samlingsutrymmena för 
bägge församlingarna.

– Men församlingarna valde ändå att 
gå in för att huset blir ett verksamhets-
utrymme, inte en bostad.

Renoveringen av Domprostgården 
har diskuterats mycket länge, och pro-
jektet har legat på is medan lägergår-
den i Pellinge renoverats. Men nu är 
Lindgård övertygad om att huset fak-
tiskt sätts i skick.

– Det viktigaste är att huset blir reno-
verat, oberoende av användningssyfte.

Fastighets- och anskaffningschef 
Dan Tallberg vid Borgå kyrkliga sam-
fällighet bekräftar att renoveringen nu 
verkligen ska börja.

– Planeringsarbetet är gjort och nu 

ska vi be om anbud för bygget. Senast 
hösten 2015 börjar renoveringen.

Ny prästgårdskultur?
Men vad händer när nästa domprost 
tillträder någon gång i framtiden?

– Det är möjligt att jag har fel, men jag 
tror att det är möjligt att konflikten ser 
helt annorlunda ut då, säger Lindgård.

– Antingen så att finska församling-
en värderar ett prästgårdsboende på ett 
annat sätt än i dag, eller så att dom-
kyrkoförsamlingen inte längre tycker 
att det är viktigt att domprosten bor i 
Domprostgården. Jag hoppas att när ett 
antal år har gått är den här frågan inte 
längre en svår nöt att knäcka.

Själv tror Lindgård att kyrkan – med 
krympande resurser – kanske kan 
väcka liv i prästgårdskulturen igen.

– Vi kommer inte att ha råd med så 
många fastigheten i framtiden. Präst-
gården kunde bli en kombination av 
bostad och ett inofficiellt församlings-
hem för mindre samlingar. Det vill sä-
ga en återgång till hur det var tidigare. 
Men det förutsätter att det finns präster 
som är redo att öppna sina hem.

DETTA HAR HÄNT

Foto: KP-arKIV/ChanEttE hÄrUs
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ÄKTENSKAPSLAGAR. Alla 
de nordiska folkkyrkorna 
har i modern tid tvingats 
ta ställning till könsneu-
trala äktenskap. I brott-
ningen och lösningarna 
syns deras historia med 
staten.

TEXT OCH FOTO:  
MAY WIKSTRÖM

Danska Lisbet Christoffer-
sen är professor i kyrko- och 
religionsrätt vid universite-
tet i Roskilde. När det gäl-
ler Norden är hon en av de 
mest framstående experter-
na. Vid ett besök i Helsingfors 
bjöd hon och kollegan Pame-
la Slotte, docent vid Helsing-
fors universitet, på en före-
läsning kring hur kyrkorna 
har hanterat frågan om köns-
neutrala äktenskap. 

Att frågan är brännande 
aktuell hos oss är hon väl 
medveten om och hon sig-
nalerar tydligt att hon inte 
vill kommentera den pågå-
ende finska diskussionen.

Däremot bjuder hon på 
en översikt av hur de andra 
nordiska lutherska kyrkor-
na har agerat. Dragen avslö-
jar snabbt det gemensamma.

– Alla de lutherska kyr-
korna är organiserade ge-
nom lag. De har inte byggts 
på traditionen – som den 
katolska eller den ortodoxa 
kyrkan. Inte heller genom 
övertalning av medlemmar-
na. De har kommit till genom 
beslut av regenten, i Norden 
kungen, genom lagstiftning.

Enligt henne gjorde det 
här inte staterna sekulära. 
De var starkt influerade av 
religiösa normer. Men rätt-
en att stifta lagar som gällde 
samhället flyttade från kyr-
kan till staten.

– Det vi nu ser när äk-
tenskapsbegreppet föränd-
ras är hur staterna helt en-
kelt plockar upp och utövar 
den rätt de fick i och med re-
formationen.

Tillbaka till kontraktet
Hon påpekar att länderna i 
och med reformationen  ock-
så gjorde en retur till den äk-
tenskapssyn som fanns före 
katolicismen.

– Då var äktenskapet i för-
sta hand ett kontrakt mellan 
parter och familjer. Den ka-
tolska kyrkan såg det som ett 
sakrament, men i reformatio-
nen blev det återigen ett kon-
trakt – ett välsignat kontrakt.

Därigenom flyttade ock-
så rätten att organisera det 
kontraktet över från kyrkan 
till staten.

Pragmatiska lösningar
Så länge normen var den-
samma höll det. Men på trös-
keln till tvåtusentalet kom 
det könsneutrala äktenska-
pet ungefär samtidigt i hela 
Norden, med heta diskus-
sioner i kyrkorna.

I dag har kyrkorna i Sve-
rige och Danmark formu-

lär för könsneutrala vigs-
lar, men ger också enskilda 
präster rätt att avböja upp-
draget. 
Kan det fungera i praktiken?

– Ja! I Danmark funge-
rar det. Det rimmar med 
den grundtvigska traditio-
nen. Grundtvig säger att det 
är dårskap att tvinga någon 
att tro på ett visst sätt.

Däremot var rätten att 
vägra viga något nytt och 

mer svårsmält i Svenska 
kyrkans tradition.

Island har en pragmatisk 
lösning där kyrkan inte har 
tagit officiell ståndpunkt till 
könsneutrala vigslar - men 
präster viger samkönade par 
om de vill, utan formulär.

I Norge ger lagen präster i 
Norska kyrkan rätt att viga 
samkönade, men kyrkomö-
tet och biskoparna har va-
rit motsträviga till att skapa 
formulär. 

– Där har lekmännen varit 
mer konservativa och rösta-
de emot både formulär och 
välsignelse. Det visar också 
lagstiftningens gränser: Man 
kan inte lagstifta hur männ-
iskor ska tänka, konstaterar 
Christoffersen. 

Nya kläder 
Tammerfors svenska för-
samlings gudstjänstutrym-
me Svenska hemmet har 
fått nya kyrkotextilier för att 
pryda altaret. Till serien hör 
allt som allt fem antependier 
i färgerna grönt, vitt, lila, rött 
och svart. Det är textilplane-
raren Katja Hynninen som 
planerat och vävt tygen. 

Kyrkoherde Kim Ranta-
la är nöjd med de nya texti-
lierna och med stämningen 
i Svenska hemmet. 

– De församlingsmed-
lemmar som kommer på 
gudstjänst sitter högst 
femton meter ifrån mig så 
det blir en intim stämning. 
Om det sitter 10–30 styck-
en i en stor kyrka blir det 

inte alls samma stämning. 
Rantala påpekar också 

hur viktig församlingen är 
för många svenskspråkiga 
Tammerforsbor. 

– Det handlar om hur 
man bygger upp en iden-
titet som svenskspråkig i 
Tammerfors, och för många 
är församlingen en viktig del 
av den identiteten.

Fyra miljoner hör till kyrkan
I slutet av år 2014 hörde 73,7 procent, eller drygt fy-
ra miljoner av finländarna, till den Evangelisk-lutherska 
kyrkan. 15 701 personer skrev in sig i kyrkan under året 
som gick, det är fler än någonsin förr. Samtidigt förlo-
rade kyrkan totalt 78 300 medlemmar genom utskriv-
ningar. Flest urskrivningar skedde i Helsingfors, Esbo 
och Tammerfors stift.

Av alla barn som föddes i Finland under år 2014 döp-
tes 72,4 procent. Motsvarande procent år 2013 var 
75,2.

”Är vi på defensi-
ven för att Fry har 
placerat en teolo-
gisk flodhäst i var-
dagsrummet?”
Martin Saunders i en 
kolumn i Christian To-
day om debatten kring 
ateisten Stephen Frys 
arga attack mot Gud.

MEDLEMMAR STATISTIK ARG PÅ GUD TAMMERFORS ANTEPENDIER

Pragmatism kan 
vara vägen framåt

”Tvang til tro er 
dåres tale.” 
Nikolaj Frederik Severin 
Grundtvig

Anonym klagan 
mot sju skolor 
via webbtjänst
RELIGION I SKOLAN. 
Fritänkarförbundet har 
lanserat en webbtjänst 
där man anonymt kan 
klaga på religionsutövning 
i skolan.

TEXT: JOHAN SANDBERG

Webbtjänsten Kantelupukki 
lanserades i mitten av janu-
ari och redan nu har sju kla-
gomål riktats mot grundsko-
lor i Egentliga Finland.

Klagomålen gäller fall där 
de som gjort anmälan anser 
att det ordnats religiösa till-
ställningar utan att hemmen 
informerats eller att utan 
det funnits alternativt pro-
gram, att skolan ordnat jul-
fest i kyrkan och att man väl-
signat maten med eleverna. 

– Riksdagens grundlags-
utskott har i ett betänkande  
senaste vår slagit fast ramar-
na för religionsutövning-
en i grundskolorna. Utbild-
ningsstyrelsen gjorde i höst 
upp nya anvisningar  utgå-
ende från betänkandet. Vår 
avsikt är att få skolorna och 
daghemmen att rätta sig ef-
ter dem, säger Kantelupuk-
kis informatör Petri Karis-
ma.

–  När skolan ordnar religi-
öst program som morgonan-
dakter och besök till kyrkan 
ska föräldrarna meddelas på 
förhand. Ingen kan tvingas 
delta, medverkan ska vara 
frivillig, säger Karisma. 

Skolorna ska också ordna 
alternativt program för dem 
som inte deltar i det religiö-
sa programmet.

– Ett bra exempel är en 
skola i Helsingfors där en del 
av eleverna gick i påskguds-
tjänst medan andra samti-
digt besökte det naturhisto-
riska museet.

Petri Karisma avundas in-
te lärarnas roll. Men trots att 
direktiven är relativt färs-
ka säger han ändå att lagen 
måste följas.

– Klagomålen går vidare 
till Regionförvaltningsverket  
som är övervakande organ. 
De följer upp frågan och ger 
direktiv åt skolan. 

Är avsikten med  Kantelupukki 
att motarbeta den kristna tron?

– Det finns många oli-
ka åsikter om vad som kan 

anses motarbeta kristen tro. 
Anser man att grundlagsut-
skottet motarbetar kristen 
tro så får man göra det.

Tar Kantelupukki emot klago-
mål också ifall man anser sig bli 
diskriminerad i skolan på grund 
av sin tro?

– Det gör vi. Men inte om 
man klagar på att undervis-
ningen inte är konfessionell.  
För konfessionell religions-
undervisning får inte före-
komma.

Kan man kontrollera att  religi-
onsundervisningen inte är kon-
fessionell i undervisningsgrup-
perna för till exempel ortodoxa, 
katoliker och muslimer?

– Där har vi en stor utma-
ning. De som berörs har svårt 
att förstå att också den un-
dervisningen ska vara kon-
fessionslös. Problemet är att 
det finns få behöriga lärare 
för de grupperna. Och är de 
behöriga så godkänns de inte 
av föräldrarna. Det här är ett 
problem som ingen vill ta i.

Vad gör ni om det kommer kla-
gomål mot dem via Kantelupuk-
ki?

– Då ingriper vi.

Tydligare anvisningar
Enligt Maria Björkgren-Vik-
ström, sakkunnig på Kyr-
kostyrelsens svenska avdel-
ning, känner lärarna nog till 
undervisningsstyrelsens an-
visningar. 

– Det här är inget nytt, sä-
ger hon. I och med de nya 
anvisningarna har det blivit 
tydligare vad man får och in-
te får göra i skolan.

Man får alltså sjunga psal-
mer på skolans fester. An-
visningarna ger också skolan 
rätt att samarbeta med loka-
la aktörer, som till exempel 
en församling eller ett bibli-
otek i undervisningen. Här 
har de lutherska församling-
arna ingen förtur.

– Det som händer i skolan  
är på rektorns ansvar. Men  
det gäller för skolan att in-
formera föräldrarna, säger 
Maria Björkgren-Vikström.

– Då skolan försummar 
att informera slår det tillba-
ka mot församlingen. Därför 
är det viktigt att också för-
samlingen öppet informerar 
om vad de gör.

äktenSkaPSbegrePPet 
utmanar de nordiska folk-
kyrkorna. Lisbet Christof-
fersen (t.h.) har forskat i 
förhållandet mellan lag och 
religion. Docent Pamela 
Slotte (t.v.).



6 KYRKPRESSEN TORSDAG 12.2.2015 • NR 7
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Linjesanering, Bostads Ab Soukan Länsitorni, projekt #113

ett ställe - alla
planeringstjänster.

•	 ARKITEKTPLANERING
•	 KONSTRUKTIONSPLANERING
•	 VVS-PLANERING
•	 ELPLANERING
•	 INREDNINGSPLANERING
•	 PROJEKTLEDNING

VÄL PLANERAT,

HÄLFTEN VUNNET.

INFO@PENANDHAMMER.COM, 09-667017 HELSINGFORS, 02-4695001 ÅBO, WWW.PENANDHAMMER.COM

Pen & Hammer gör planerandet och utförandet enkelt. Vi erbjuder  
alla planeringstjänster under ett och samma tak. Vi tar även fram de  
bästa entreprenadspriserna åt dig och övervakar att ditt projekt  
framskrider enligt tidtabell och budget.

planeringstjänster för fastighetsutvecklare, husbolag och privatpersoner.

Mikaela Fors 
PROJEKTCHEF

BEGÄR OFFERT NU: 09-667017

Gör som vinnarna - sök till oss!

Specialstatus som enda svenska idrottsgymnasiet

Elitidrott och studier går hand i hand

Professionellt tränarteam och en stimulerande 

studiemiljö på nya Campus Norrvalla

Tveka inte – ta kontakt! 

Studiehandledare/skidåkningstränare 

Roland Villför 050 4393614 eller gymnasiet@vora.fi

www.vora.fi/gymnasiet

CAMPUS NORRVALLA

Vörå samgymnasium 
Vörå idrottsgymnasium

Kungsg. 7, 10600 Ekenäs
henricson.kietz@surfnet.fi

050-555 3616
0400-470 709

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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 ¶ Jan-ErIK ”nan-
nE” nybErg
är familjerådgivare 
och svarar på 
läsarfrågor 
om familj och 
relationer. 

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

PÅ TVÄREN ERIKA RÖNNGÅRD

Tacksamhet mellan bråddjupen och det trivialaste
Förra årets nyårslöfte stran-
dade efter halva året: Var-
je dag skulle jag lägga upp 

en bild på In-
stagram som 
visade vad jag 
känt mig tack-
sam över den 
dagen. Bak-
tanken var för-

stås att jag skulle öva mig 
inte bara i fotande med 
mobilkamera utan också i 
tacksamhet. Det visade sig 
ganska snart att tacksam-
heten i sig inte var det svå-
ra, utan att dela med sig av 
den på sociala medier. För 
hur fångar man en bild när 
man i efterhand inser att 

det man känt störst tack-
samhet för under en an-
nars gråmörk dag var det 
gemensamma skrattet 
med arbetskamraterna un-
der kaffepausen? Och vil-
ken bild ska represente-
ra tacksamheten över det 
mod som fick mig att ställa 
en fråga jag egentligen in-

te trodde att jag skulle vå-
ga ställa?

Tacksamhet blir lätt präk-
tigt. Under ett halvår hinner 
man vara både tillkämpat 
tacksam över trivialiteter 
och djupt och innerligt tack-
sam över möten och hän-
delser som man inte vill de-
la med vem som helst som 

surfar in på Instagramkon-
tot. De frånvarande bråd-
djupen gör förstås trivialite-
terna ännu mer triviala.

Men övningarna i tack-
samhet lämnade också 
kvar ett inre spår. En upp-
täckt av att ettordsbönen 
”Tack!” numera kan kännas 
lika akut innerlig som bönen 

”Hjälp!”. Jag missade nyårs-
dagen som startpunkt på 
det nygamla projektet, men 
tänker mig att fastan kun-
de fungera lika väl. 40 da-
gars kickstart för tacksam-
het antecknad för hand och 
i avskildhet, en tacksamhet 
i stort och smått mellan mig 
själv och Gud.

Som ett nytt språk
ÄTA TILLSAMMANS. 
Jag har levt som 
matlagningsanalfabet 
nästan hela mitt liv. 
Men inte längre.

TEXT OCH FOTO:  
ROLF AF HÄLLSTRÖM

I den skola jag gick i fanns 
inget skolkök eller ens kök 
och matsal. Eleverna gick 
hem och åt på mellantim-
men. Ett femtioårigt per-
spektiv öppnar ett otroligt 
faktum: Under hela skoltiden 
hade jag en personlig kock! 
Min farmor med trettiofem år 
som prästgårdshusmor i ba-
gaget – aldrig under tio per-
soner till bords – hade kvar 
sitt matkunnande också på 
gamla dar. Jag söker fortfa-
rande efter receptet på hen-
nes strömmingslåda.

Vad annat kunde det bli än 
en helt traditionell rollfördel-
ning när jag bildade familj?

Tidningar innehåller ofta 
lättlagade recept i mängd. 
Men för den som inte kan lä-
sa är bokstäver bara krume-
lurer. Recepten ger en mat-
lagningsanalfabet Stendhal-
ska sjukan, ni vet det där 
som händer med folk som 
åker till Florens för att tit-

ta på konst och drabbas av 
den chockerande mängden. 

Förändringen började 
med två artiklar. Den ena 
lärde mig att ju fler kon-
taktytor med din vardag du 
har, dess bättre lever du. En 
av ytorna är just matlagning. 
Den som har matlagning 
på vardagsagendan klarar 
övergången till pensions-
tillvaron bättre.

Den andra var skriven av 
en profet i gymbranschen. 
Hans budskap var att all trä-
ning är dömd att misslyck-
as för den som äter fel. Boven 
i hans värld är mat som ge-
nomgått för många processer.

In på främmande revir
Men man går inte ostraffad 
in på det som varit en käres-
tas obestridliga revir i tiotals 
år. Min plats i köket erövra-
des med ett Pirkkahäfte – och 
ett kvällsgymnasium. Häftet 
innehöll recept av typen ”tag 
en påse pirkkapotatis, en på-
se pirkkastrimlade rotfruk-
ter, koka upp och lägg i någ-
ra pirkkakorvar”. Inte kok-
konst precis, men det gav en 
helt ätbar soppa.

Kvällsgymnasiet då? Det 
höll min fru borta från köket 
under de timmar som be-
hövdes för att under okon-
trollerade former få pirkka-
maten att vandra till matbor-

det.  Färdiga varma måltider 
genast efter att hon hållit fy-
ra, fem intensiva kvällslek-
tioner, på bordduk med ser-
vetter i färg och någorlunda 
enhetlig servis, gav resultat.

EU gav den första röda 
tråden i samlingen av re-
cept. Paella för Spanien, 
Krakowgryta för Polen. Cy-
pern har sin halloumi, osten 
som traditionellt görs på får-
mjölk och får en krispig yta 
när den steks.

Halloumireceptet kräver 

tjugo minuter. Att koka bul-
gur, Mellanösterns pasta, tar 
tio–tolv minuter. Bulguren 
ska stå och dra och under ti-
den borde man hinna blan-
da kikärter och soltorkade to-
mater och klippa ner krukor-
na med basilika och persilja.

Som dessert kan man 
att röra ner en burk små-
barnsmango i naturell yog-
hurt, hälla upp i dricksglas 
och varva med farinsocker.  
Sista klicken mango överst i 
glaset är pricken på i:et.

HALLOUMIOST MED BULGURSALLAD

• Ett paket  
halloumiost
• 2 dl bulgur
• 3/4 grönsaks-
buljongtärning
• ca tio soltorkade  
tomater i olja
• 3 dl kikärter
• 1 kruka persilja
• 1 kruka basilika
• En pressad vitlöksklyfta
• 3 msk av tomatlagen
• vinäger och peppar

• Koka bulgur med buljongtärningen i 4 dl vatten. Låt dra 
en stund.
• Skär tomaterna i mindre bitar, hacka eller klipp ner per-
siljan och basilikan.
• Tillsätt de kokta kikärterna i bulgurröran och blanda ner 
med resten av ingredienserna i en stor skål.
• Skär upp halloumi, stek i olja och lägg överst i skålen.

Äta
tillsammans

VÅGA FRÅGA

Ta hand om dig själv
Vi är ett par på 50+, båda har varit 
gifta tidigare. Jag har vuxna barn. 
Problemet är att min man har al-
kohol- och spelproblem. Vi gick till 
äktenskapsrådgivning för tre år se-
dan, men han vill inte diskutera sina 
problem. Vi umgås inte med vänner, 
och med släkten bara då det är ett 
måste. Snart orkar jag inte längre, 
all glädje har försvunnit ur livet. Hur 
mycket ska man försöka i ett för-
hållande om den andra inte känns 
vid sina problem? 

när jag läser din skildring av ert förhål-
lande väcks en nyfikenhet i mig. Vad 

är det som får dig att vilja stanna kvar i det här förhållan-
det? Är det dags att ta ett nytt samtal med familjerådgiva-
ren? Jag får intrycket situationen är låst. Mannen har ing-
et att vinna på en förändring. Tvärtom, då måste han av-
stå från det som kanske blivit det viktigaste i livet för ho-
nom. Men är det så att också du tvekar inför en förändring? 
Att bryta upp från en lång relation är tungt, därför tvekar 
vi ofta då vi kommer till vägs ände med ännu en relation. 
En orsak till vår tveksamhet kan vara att vi inte bearbetat 
den första separationen. Många bär också på en rädsla för 
att bli ensamma en gång till.

Eller måste du kanske ställa dig och din man en annan 
fråga: Hur blev det så här? Vad hände med er? Det låter 
som om din man mår mycket dåligt. Han försöker kure-
ra sig med det som för många är ett substitut för terapi och 
psykofarmaka: spel, sprit och snus/tobak. Vad skulle hän-
da om han plötsligt inte hade tillgång till dessa? Du känner 
honom ganska bra, och kan säkert föreställa dig följderna. 
Men han måste våga tänka efter själv.

du är uppriktigt orolig. Du tänker på vad som händer med 
honom om lämnar honom. Samtidigt glömmer du bort att 
du ändå inte kan hindra det, det sker ändå. För i längden 
orkar du inte ha det så här. Men framför allt glömmer du att 
ta hand om dig själv. Hur påverkas du av att leva i det här 
förhållandet som tär på dina krafter och din livslust? Hur 
mår du om fem år om det fortsätter så här?

Jag märker att ert gemensamma liv redan har hunnit präg-
las av det här problemet. Ni har slutat umgås med vänner, 
och du försöker dölja mannens drickande. Du går in i hans 
sätt att leva. Det du måste göra nu är att leva så som du själv 
vill. Du kan hämta information om vad som är sunt när 
det gäller alkohol. Gå in på någon webbsida om alkohol-
bruk (exempelvis droglänken.fi) och markera den som fa-
vorit. Om han inte vill umgås med dina vänner så kan du 
åtminstone själv hålla kontakten. Försök att själv leva ett 
innehållsrikt liv. När han blir varse om vad han genom sin 
livsstil går miste om vaknar ett behov av förändring. Men 
oberoende av hur han reagerar ger det dig själv kraft och 
livslust att göra dina egna val. Och det är vad du mest av 
allt behöver just nu.

Halloumi, bulgur 
och kikärter ger 
receptet en fläkt av 
Mellanösterns kök.
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många av 
flyktingarna i 
Khanke-lägret 
har släkt, vänner 
eller bekanta som 
är ”försvunna”. 
80-åriga Adol 
Mishkos son, som 
är 9-årige Khalaf 
Hajis pappa och 
32-åriga Zahra 
Darwishs man, 
har varit försvun-
nen sedan IS intog 
Sinjar.
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Minnen som 
behöver lindras
TEXT OCH FOTO: 
BENGT SIGVARDSSON

För det mesta pratar 15-åriga Hadia 
oavbrutet, men emellanåt börjar hon 
stamma och tystnar sedan. Hon stirrar 
ut i tomma luften och samlar sig. Se-
dan väller orden ur henne igen. Hon har 
mycket att berätta. I över tre månader 
var hon fånge hos den militanta jiha-
distgruppen Islamiska Staten (IS) som 
sedan början av 2014 har intagit stora 
delar av Irak och Syrien. På morgonen 
den tredje augusti attackerade IS Ha-
dias hemby i Sinjar-distriktet i nord-
västra Irak.

– Jag och mina släktingar hade precis 
flytt ur vårt hus när en grupp IS-män 
såg oss på gatan, säger Hadia.

Hennes man, som hon hade gift sig 
med tre månader tidigare, var beväp-

nad, likaså hennes farbror och några 
andra män. Skottlossning utbröt.

– Först såg jag min farbror och flera 
andra män bli nedskjutna. Sedan träf-
fades min man och föll ihop på mar-
ken. Därefter svartnade det för mina 
ögon, säger hon.

När Hadia slog upp ögonen låg hon i 
en säng på sjukhuset i den IS-kontrol-
lerade staden Baiji.

– Jag vaknade av smärta eftersom jag 
opererades utan bedövning. Jag hade 
blivit skjuten i axeln, säger hon.

Konvertera eller dö
Jag träffar Hadia i en förrådslokal bred-
vid irakiska Kurdistans största flyk-
tingläger i staden Khanke i nordöstra 
Irak. Här har hon bott med sina för-
äldrar sedan hon slapp ur IS grepp i 
mitten av november 2014. Hadia, lik-
som resten av de 65 000 flyktingarna i 
Khanke, tillhör den religiösa minori-

tetsgruppen yazidierna som IS ger valet 
”konvertera eller dö”. Under sin eröv-
ring av Sinjar-distriktet uppskattas IS 
ha kidnappat alltifrån femhundra till 
tusentals yazidier, framför allt kvinnor 
och barn. På sjukhuset i Baiji fanns ett 
hundratal tillfångatagna kvinnor, in-
klusive Hadias faster. Hadia berättar 
att många fördes bort av IS-männen.

– De sa att de skulle giftas bort med 
muslimska män. Det kom även män 
från Saudiarabien, Syrien, Jemen och 
andra länder för att köpa kvinnor. Vi 
var livrädda för att bli sålda, berättar 
Hadia. 

Hon säger att köparna var ointresse-
rade av henne på grund av skottska-
dan. Även IS-männen lät henne of-
tast vara i fred.

– Men de hotade min faster och an-
dra kvinnor till livet om de inte kon-
verterade till islam. De flesta gjorde 
det för att inte bli dödade, säger hon.

Lyckades fly
Efter ett par veckor på sjukhuset för-
des Hadia med sin faster och en grupp 
andra kvinnor till en by där de hölls 
inlåsta på en skola.

– Där tog en kvinna livet av sig på 
toaletten, berättar hon.

När Hadia börjar berätta att de för-
des mellan olika byar och städer tap-
par hon tråden och börjar gråta. Hennes 
mor ber mig att inte pressa henne för 
hårt. Hadia har haft flera panikattack-
er. Hadia samlar sig och hoppar fram 
till mitten av november i sin berättelse.

– Då förde IS-männen mig och min 
faster till en byggnad i Sinjar. De sa att 
vi skulle tas till Syrien där det fanns 
män som ville köpa oss, säger Hadia.

En morgon attackerades byggnaden 

”Vi var livrädda 
för att bli sål-
da.”

Flyktingarna i Khanke har upplevt fruktansvärda saker 
då IS intog Sinjar. 28-åriga Iran Ghassims man dödades då 
IS intog Sinjar. Nu lever hon ensam med fyra barn i lägret.

alltiFrån ett par hundra till flera tusen yazidiska kvinnor och barn beräknas ha kidnappats av IS. En del av dem har 
lyckats fly och bland annat tagit sig till Khanke-lägret i irakiska Kurdistan. Under historiens lopp har yazidierna utsatts för 
svår förföljelse. Enligt yazidierna själva är IS massaker den 74:e som drabbar dem.

YAZIDIERNA. Uppemot flera tusen yazidiska kvinnor kan ha kidnap-
pats av jihadistgruppen Islamiska Staten i Irak. En del har lyckats fly. 
Ett tjugotal av dem befinner sig i Khanke-lägret i irakiska Kurdistan 
där de inte får någon professionell hjälp att bearbeta sina upplevelser.

forts.
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av väpnade yazidier. I kaoset smet Ha-
dia och hennes faster.

– Några yazidiska män räddade oss 
och tog oss till bergen. Jag fick låna en 
mobil och ringde min mor och far som 
hade flytt till Khanke, säger Hadia.

Hadia och fastern evakuerades av en 
irakisk arméhelikopter. Den 15 novem-
ber 2014 kom de till Khanke. Hadia he-
ter egentligen något annat.

– Jag vet inte om min man lever el-
ler är död, men om han är fånge hos IS 
kommer de kanske att döda honom om 
de får veta att jag pratar med journa-
lister, säger hon.

Slavmarknader
Hur många yazidiska kvinnor som har 
sålts som slavar är oklart, men i ett tält 
i utkanterna av lägret träffar jag en av 
dem. Hon är 19 år och kallar sig Zai-
toun. Hennes bruna ögon har en ona-
turlig glans och hennes tal är släpan-

de. Hon tar psykofarmaka för att lindra 
sina minnen. Liksom tiotusentals an-
dra yazidier flydde Zaitoun till Sinjar-
berget när IS attackerade Sinjar. Den 
tredje dagen på berget blev hon och 
tre andra flickor tillfångatagna av IS 
när de letade efter vatten. Efter att ha 
hållits fången på olika platser i Irak 
under cirka en månad fördes hon till 
staden Raqqa i Syrien där hon låstes in 
med hundratals andra yazidiska flick-
or i en byggnad.

– En ledare från IS kom dit och plock-
ade ut några flickor. Vissa gav han bort 
som gåvor till sina vänner, andra skulle 
han sälja och en gjorde han till sin per-
sonliga slav, säger Zaitoun.

Flera män kom dit och köpte flickor. 
Zaitoun såldes till en syrisk man. I en 
och en halv månad var hon hushålls-
slav åt hans familj.

– Jag fick familjen att börja lita på 
mig så att jag tilläts gå ut och handla åt 

dem. Jag köpte en begagnad mobilte-
lefon och ringde min familj, säger hon.

Hennes familj, som hade flytt till 
Khanke, lånade pengar och anlita-
de flyktingsmugglare. En dag när den 
syriska familjen var ute lyckades Zai-
toun fly och ta sig till adressen där flyk-
tingsmugglarna väntade. Den 20 okto-
ber 2014 återförenades hon med sin fa-
milj i Khanke.

Våldtäkter
Det har kommit flera rapporter om att 
IS har utsatt kidnappade kvinnor för 
sexuellt våld. Zaitoun säger att hen-
nes minnen är luddiga.

– Under nio dagar hölls vi inlåsta i en 
byggnad i en by och somnade alltid di-
rekt efter att vi hade ätit. IS lade dro-
ger, antagligen sömnmedel, i vår mat, 
säger hon.

I ett annat tält träffar jag en 21-årig 
kvinna som kallar sig Samira. Även hon 

kidnappades av IS. Hennes historia föl-
jer ungefär samma mönster som de an-
dra flickornas, men Samira säger att i 
en by utanför staden Tal Afar våldtogs 
några av hennes olyckssystrar.

– Vi hölls inlåsta i hus där det tidi-
gare hade bott shiamuslimer som ha-
de tvingats på flykt. IS-männen kom 
ofta in i husen och plockade ut flickor. 
Jag brukade gnida in mitt ansikte med 
smuts för att göra mig ful så att de in-
te skulle välja mig. Jag såg aldrig nå-
gon bli våldtagen med egna ögon, men 
vi visste vad som pågick, säger hon. 

Medicinering
Samira lyckades fly under ett flygan-
grepp mot byn. I slutet av september 
2014 kom hon till Khanke-lägret, dit 
hennes familj hade flytt. Minnena från 
fångenskapen plågar henne och hon 
vet inte vart hon ska vända sig för att 
få hjälp. I utkanterna av lägret ligger 

”Vissa gav han 
bort som gå-
vor till sina vän-
ner, andra skul-
le han sälja och 
en gjorde han till 
sin personliga 
slav.”

avan yaSSin är 
en av 150 fält-
arbetare från 
WEO (Women 
Empowerment 
Organisation) i 
Khanke-lägret.

SHaraF kHalaF eido Hamdo 
(till vänster) och Tahseen 
Aldnadi är yazidiska flyk-
tingar och sjukskötare på 
hälsovårdskliniken i Khanke.

avan yaSSin är en av 150 fältarbetare från WEO (Women Empowerment Organisation) i Khanke-lägret.
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Khankes primärvårdklinik. Sjukskö-
taren Tahseen Aldnadi har träffat ett 
tjugotal kvinnor i lägret som har va-
rit fångar hos IS. Han misstänker att 
en del av dem har utsatts för sexuel-
la övergrepp. 

– De har svåra psykiska problem, 
men vi kan bara behandla dem med 
valium, framför allt genom injektio-
ner. Det hjälper för stunden, men är 
givetvis ingen lösning på deras pro-
blem. De behöver professionell hjälp, 
säger han.

Organisationen WEO (Women Em-
powerment Organisation) har 150 fält-
arbetare i lägret. En av dessa är Avan 
Yassin. Hon berättar om en ung kvin-
na som kom ensam till lägret och var 
gravid efter att ha blivit våldtagen un-
der fångenskapen hos IS.

– Hon mådde mycket dåligt och vil-
le göra abort, men ingen kunde hjäl-
pa henne. När folk i lägret fick reda 

på vad som hade hänt försvann hon. 
Nu vet ingen var hon är, säger Avan.

WEO har inte resurser att ge kvin-
norna psykologisk hjälp.

– Det enda jag och andra kvinnliga 
fältarbetare kan göra att försöka prata 
med dem så att de ska känna sig tryg-
ga och må bättre, säger Avan.

Hederskultur
Rfaat Mostafa, projektchef för WEO, sä-
ger att det är svårt att veta hur många 
kvinnor som utsatts för sexuellt våld 
under fångenskapen.

– Om kvinna berättar om det för si-
na familjemedlemmar kommer de att 
pressa henne att tiga, säger han.

Många yazidiska familjer lever ef-
ter traditionella och konservativa vär-
deringar vilket innefattar att en kvin-
nas sexualitet är kopplad till familjens 
heder.

– Även män som inser att våldtäkt 

”De har svå-
ra psykiska pro-
blem, men vi 
kan bara be-
handla dem med 
valium.”

inte kan skyllas på offret kan pressas 
att mörda en kvinnliga släkting för att 
återupprätta familjehedern om folk i 
omgivningen börjar prata för mycket. 
För ett tag sedan blev en flicka kniv-
huggen. Hon överlevde, men varken 
hon eller någon annan ville prata om 
vad som hade hänt. Det sågs som en fa-
miljeangelägenhet, säger Mostafa.

Det är sällan som någon från WEO 
får prata med flickorna utan att de-
ras familjer är närvarande. Ett kvin-
nocenter, som bland annat ska erbju-
da psykiatrisk hjälp, planeras att öpp-
nas i lägret.

– Men jag tror att få familjer kommer 
att låta sina döttrar eller systrar gå dit 
ensamma, säger Rfaat.

Utplåning
Enbart under de två första veckorna 
i augusti 2014 flydde 650 000 männ-
iskor, framförallt yazidier, kristna och 

andra religiösa minoriteter, till ira-
kiska Kurdistan där det nu finns cir-
ka 900 000 internflyktingar. Deras 
tidigare hem ingår nu i IS självutro-
pade kalifat som sträcker sig över ett 
område lika stort som Storbritannien 
i Irak och Syrien. De IS-kontrollera-
de områdena är i princip ”rensade” 
på religiösa minoriteter. Alla jag pra-
tar med är tveksamma till om de nå-
gonsin kommer att kunna återvända 
till Sinjar – inte ens om IS drivs bort. 
Enligt yazidierna är IS massaker den 
74:e som drabbar dem.

– Vi tror inte att den irakiska ar-
mén eller peshmerga (den kurdiska 
armén) kan skydda oss om något lik-
nande händer igen. Om vi återvänder 
till Sinjar måste vi garanteras inter-
nationellt beskydd, i annat fall kom-
mer vårt samfund att utplånas, av-
slutar den 60-årige flyktingen Salam 
Khalaf Khodr.

kHanke-lägret är irakiska Kurdistans största tältflyktingläger. 65 000 yazidiska flyktingar från Sinjar-distriktet lever i och kring lägret.
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Lättläst om 
känslor
Birgitta Boucht har skri-
vit många 
lättlästa 
böcker ge-
nom åren, 
och nu är hon 
aktuell med 
Tårar, kärlek, 
efterrätter – 
en sorts fort-
sättning på boken Dyg-
net har 179 timmar som 
utkom år 2008 på Fon-
tana Media. 

Berättelsen hand-
lar om systrarna Vera 
och Alma, deras mamma 
och mormor och om den 
kärlek och närhet som 
de alla längtar efter.

Ett bärande tema är 
detta som bekymrar oss 
alla: Varför vet man så li-
te om hur folk tänker? 
Kan man alls förstå sig 
på andra mänskor och 
hur ska man göra det i 
så fall?

Så här skriver Boucht 
själv om att skriva lätt-
läst: ”Det gäller att välja, 
att välja bort. Att lämna 
kvar bara det nödvändi-
gaste, vackraste och ro-
ligaste. Att komma fram 
till det som är gemen-
samt för alla: en ton, en 
känsla, en stämning.”

Birgitta Boucht är en 
strålande stilist, ofta ro-
lig och alltid med en sä-
ker känsla för språkets 
rytm. Det lättlästa for-
matet, som inte tillåter 
komplicerad menings-
uppbyggnad, tillåter in-
te att hon tar ut alla sti-
listiska svängar. I stället 
får hon koncetrera sig på 
en annan av sina styrkor: 
skildringen av känslor 
och förmågan att teck-
na roliga bilder i läsa-
rens inre.

Då Boucht skriver ner 
granntanten Elin Roos 
tankar på dödsbäd-
den upphöjs detta enk-
la, vardagliga till något 
mycket större – nästan 
som en modern psal-
tarpsalm: ”Jag vill att ni 
ska veta / hur glad jag 
är över att vi blev vän-
ner. / Jag hade varit en-
sam så länge. / Jag pra-
tade aldrig med någon. / 
Jag kunde inte gå ut. / Jag 
torkade bort som en vis-
sen krukväxt. /Då kom ni 
in i mitt liv …”

 ¶ soFIa torValds

PRESENTATION

Ur askan i elden
FILM

Unbroken

Regissör: Angelina Jolie.
Skådespelare: Jack 
O’Connell, Takamasa Ishi-
hara, Domhnall Gleeson

Finstämd, vacker och bru-
tal: Unbroken är den osan-
nolika men sanna historien 

om Louis Zamperini, ame-
rikansk OS-löpare som blev 
krigsfånge hos japanerna.  
Han var kristen och över-
lät resten av sitt långa liv till 
budskapet om försoning.

Angelina Jolie har regis-
serat filmversionen av hans 
berättelse utgående från 
boken med samma namn. 

 Efter att det krigsplan 
Zamperini tjänstgjort på 
som bombfällare störtat i 

Stilla Havet börjar en lång 
kamp för överlevnad, först 
i en gummiflotte och se-
dan i de ökänt grymma ja-

panska fånglägren. Om det 
inte var för att Zamperi-
ni, sympatiskt spelad av 
Jack O’Connell, var en man 

med ovanlig integritet skul-
le detta ”ur askan i elden”-
tema blir för tungt. För en 
tvättäkta hjältes skull kan 
man ändå bita ihop och titta 
vidare – om någon är värd 
en egen film är det Zam-
perini. 

Här finns många vinkar 
om Zamperinis tro, bland 
annat scenen där han straf-
fas att på sina axlar bära en 
stock som kastar en omiss-
kännlig skugga på mar-
ken. Efter kriget led Zam-
perini svårt av posttrau-

matisk stress och blev bit-
ter. Vändpunkten kom när 
han överlät sitt liv till Gud 
på nytt och sökte upp si-
na gamla plågoandar för att 
försonas med dem. Nu re-
duceras detta till eftertex-
terna, men det är kanske så 
långt Hollywood kan vän-
tas sträcka sig och vackert 
så. Oavsett är Unbroken en 
värdig hyllning till en van-
lig man som i ovanliga om-
ständigheter slipades till en 
diamant.

 ¶ Joanna nylUnd

Djävulens 
uppgång 
och fall  
i kulturen

”Om det är sant att människor be-
höver tro på en välvillig skapare för 
att skänka världen moraliskt värde, 
då kan det också vara sant att de be-
höver tro på en illasinnad kraft som 
är inblandad i mänskligt lidande.”

Det skriver Darren Oldridge i Mörk-
rets furste, en liten bok om djävulen som 
har getts ut på förlaget Fri Tanke, i 
översättning till svenska av religions-
historikern Per Faxneld.

Om Djävulen inte fanns skulle man 
vara tvungen att uppfinna honom, är 
Oldridges konklusion.

Att tro att det finns en ond kraft, 
kanske personifierad i en Djävul, är 
helt naturligt för människor som li-
der eller ser sina älskade lida oskyl-
digt.  Tron på en god kraft är lika na-
turlig för den som ser en baby födas.

Många drar slutsatsen att godhe-
ten och ondskan (Gud och Djävulen) 
kämpar mot varandra i en kamp som 
kanske avgörs först vid världens slut.

DJÄVULEN. I den västerländska kulturens huvudfåra 
har Djävulen förbleknat till en abstrakt princip, eller till 
och med till en komisk marknadsföringsploj, skriver 
Erik Wahlström.

TEXT: ERIK WAHLSTRÖM  BILD: MALIN AHO

Men denna oreflekterade världs-
syn kolliderar med teologernas krav 
att Gud ska vara både fullkomligt god 
och allsmäktig. Ytterst måste alltså 
Djävulen gå Guds ärenden.

Oldridge ger en kort men lärd över-
sikt över djävulsgestaltens utveckling 
i den västerländska kulturen. Hans 
fokus är på litteraturen och i mindre 
grad på bildkonsten. Musiken skri-
ver han ingenting om. Ändå hade de 
medeltida musikteoretikerna ett be-
grepp, ”Diabolus in musica”, Djävu-
len i musiken.

I Gamla testamentets början är det 
oklart om Satan alls är en självständig 
kraft, eller bara en aspekt av Jahve. 
Och Satan spelar fortfarande en för-
sumbar roll inom judendomen jäm-
fört med kristendomen och islam.

Under antiken spekulerade gnos-
tikerna fritt kring detta: de ansåg ex-
empelvis att ormen i paradiset var en 
positiv figur – han hjälpte ju Adam 

erik WaHlStröm har läst 
Mörkrets furste, en liten 
bok om djävulen av Dar-
ren Oldridge.

och Eva att få kunskap. 
Gnostikerna förlorade kampen om 

att formulera den kristna läran och 
hamnade på historiens skräphög. 
Men de som segrade i lärokampen 
blev sittande med ett olösligt pro-
blem: teodicén eller frågan om Guds 
rättfärdighet. 

När lärans väsentligaste drag ha-
de slagits fast hade Djävulen till- 
erkänts statusen av en högst reell 
person – precis som folket alltid ha-
de uppfattat honom.

Hans karriär gick spikrakt uppåt.
Ondskan genomsyrade världsall-

tet. Majoriteten av alla människor 
kunde räkna med en evighet i hel-
vetet – en konkret tortyrhåla där 
syndarna straffades med kroppsli-
ga plågor. 

Vi har en framstående demonolog 
i Finland, Kari Kuula, som också har 
intervjuats i Kyrkpressen. Kuula har 
skrivit böckerna Helvetin historia och 



KULTUR 13KYRKPRESSEN TORSDAG 12.2.2015 • NR 7
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

”När lärans väsentligaste drag hade slagits fast 
hade Djävulen tillerkänts statusen av en högst 
reell person – precis som folket alltid hade uppfat-
tat honom.”

arkonsten var det främsta) hade inte 
ännu lättat på livsvillkoren.

Sedan dess har Djävulens aktier da-
lat. I litteraturen och konsten har han 
till och med börjat få en tragisk dimen-
sion. Han är, trots sitt skryt, en hopp-
lös och ömklig figur. Han är dömd att 
förlora den kosmiska kampen till slut. 

I den västerländska kulturens hu-
vudfåra har Djävulen förbleknat till 
en abstrakt princip, eller till och med 
till en komisk marknadsföringsploj, 
exempelvis som en figur i reklam för 
grillkorv.  

Men Oldridge varnar för att tro att 
Djävulen är död. Han lever nog kvar i 
många kyrkor och subkulturer. Kan-
ske för att han måste uppfinnas på nytt 
varje gång han avlider?

Konsumentupplysning: det här är in-
te en andaktsbok. Inte heller en teolo-
gisk eller filosofisk utredning. Men den 
är kulturhistoriskt intressant, välskri-
ven och välöversatt.

TONKONST. Musik-
magistern och kan-
torn i Esbo svenska 
församling, Eeva-Liisa 
Malmgren, har utsetts 
till Årets kantor 2015. 

TEXT: MICHAELA  
ROSENBACK

– Jag är mycket rörd och kan 
inte med ord beskriva hur det 
känns. Det är en stor ära och 
jag hade aldrig kunnat vänta 
mig en sådan belöning, säger 
Eeva-Liisa ”Elsa” Malmgren.

Malmgren utsågs av Fin-
lands kantor- och organist-
förbunds styrelse. Motive-
ringen lyder bland annat att 
Eeva-Liisa Malmgren under 
sin karriär har utvecklats till 
en mångsidig musiker och 
musikpedagog som verkar 
över både språk- och stifts-
gränserna.

– Utmärkelsen är ett bevis 
på att det jag gjort hittills är 
bra. Jag är på rätt väg.

Eeva-Liisa Malmgren har 
de senaste åren förtjänst-
fullt jobbat för att alla som 
vill sjunga ska få göra det. 
År 1999 grundade hon kören 
Kråksången i Esbo svenska 
församling och senare även 
den motsvarande kören Ku-
orolaulukoulu Raakkujat som 
verkar i Berghälls församling i 
Helsingfors. Förutom sitt en-
gagemang inom körvärlden 
fungerar Eeva-Liisa Malm-
gren också som organist.

– Drivkraften i mitt jobb 

får jag i mötet med människ-
or och när jag får föra sång-
ens glädjebudskap vidare. 
Också de okunniga ska få 
sjunga och det är sporrande 
och inspirerande att sjunga 
tillsammans.

Malmgren är född i Num-
mi och tog sin magister i mu-
sik vid Sibeliusakademin 
1989. Sedan sin examen har 
hon jobbat som kantor i Esbo 
svenska församling.
– Jag hamnade i Esbo av en 
ren händelse. Jag var i slut-
skedet av mina studier och 
ville söka jobb. Då fick jag hö-
ra att en kantorsplats skul-
le bli ledig i Esbo, jag ring-
de och fick jobbet. Jag har 
trivts väldigt bra för vi har en 
så fin arbetsgemenskap. Jag 
vill passa på att tacka mina 
kollegor, också på den finska 
sidan, för ett fint samarbete.

Under sin karriär har hon 
bland annat lett musiksko-
lor, barn- och vuxenkörer 
och fungerat som pianolärare. 
Genom åren som gått har Ee-
va-Liisa Malmgren undervi-
sat hundratals barn och vuxna 
i musikens förunderliga värld.

– Jag vill fortsätta att job-
ba på samma sätt, jag vill in-
te ändra på någonting. 

Eeva-Liisa Malmgren tog 
emot utmärkelsen i Uleå-
borg förra veckan i samband 
med Kantorsdagarna. Det är 
andra gången, sedan utmär-
kelsen instiftades år 1999, 
som en kantor verksam i 
Borgå stift har utsetts. Årets 
kantor 2001 var Kaj-Gustav 
Sandholm, då verksam i Ma-
riehamns församling.

Årets kantor 
2015 jobbar i 
Esbo svenska

eeva-liiSa malmgren i Esbo svenska församling verkar 
över både språk- och stiftsgränserna. Foto: hEIKKI tUUlI

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

Sportlov – en tid för lek, sport och läsning! 
Alberta Ensten och Uppfinnarkungen
Alberta är lagom duktig i skolan, tar lagom mycket plats och har lagom många bekanta. 
Tor har aldrig tyckt att Alberta är bara lagom, utan snarare något alldeles extra. När han 
bestämmer sig för att prata med henne anar han inte att de är på väg rakt in i ett halsbrytande 
äventyr och att deras lov ska kantas av en uppfinnartävling,  ett flygande hus och 
en av de lömskaste svindlarna i världen.
Passar för barn mellan 9 och 12 år.

Författare: Malin Klingenberg 

Illustrationer: Ida-Maria Wikström

Fontana Media, 
inb.

2290

”Berättelsen är fartfylld, humoristisk och inte så lite 
huvudlös. De uppfinningsrika namnen och de finurliga 
formuleringarna lockar till många skratt.” 
VN 8.1.2015

Psst! Glöm inte att kolla in Fontana Medias 
reabilaga för fler tips på barn- och ungdomsböcker. 
Bilagan medföljer i det här numret av Kyrkpressen.

Paholaisen biografia, som tillsammans 
berättar allt om ämnet som en lekman 
behöver veta (men bara på finska). 

Han hävdar att många mildare djä-
vuls- och helvetesläror hade kunnat 
byggas upp på texterna i NT genom att 
välja annorlunda betoningar. Men bil-
den av pinohelvetet grundade sig på Je-
sus egna ord (Matt: 25,41 och 46).

Djävulsboom
Den verkliga djävulsboomen inträf-
fade på 1500- och 1600-talen (alltså 
inte under medeltiden!) då en mo-
ralpanik svepte genom Europa och 

Nordamerika och bland annat re-
sulterade i inkvisitioner, häxjakter 
och paranoia. På ett paradoxalt sätt 
upphöjdes Djävulen till hela världens 
härskare – en mera konkret person 
än Gud själv. Teorin om arvssynden 
betydde ju att hela världen, enligt 
dess standardinställning, tillhörde 
Djävulen.

Den här perverterade världssynen 
motsvarade tidsandan. Religionskrig 
rasade, klimatet försämrades, skör-
dar slog fel och farsoter svepte över 
länderna. Vetenskapliga och teknis-
ka framsteg (bland vilka boktryck-
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KRYSSET FEBRUARI

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 3 mars 
2015 till: Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 
Helsingfors. Märk kuvertet ”Februarikrysset”. 
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med 
bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt Bibel 2000. 
Lycka till!

SKICKA IN!

Namn & adress:

Konstruerat av BRITT-M
ARI AN

DTFO
LK

Bland de rätta lösningarna belönades följande 
med ett bokpris som kommer på posten.  
Vi gratulerar: Alf-Erik Baarman, Helsingfors, 
Katarina Nikkanen, Mörskom och Margareta 
Kurtze, Helsingfors.

JANUARIKRYSSETS LÖSNING

VINN BÖCKER!
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DOMPROSTERIET

 ¶ BORGÅ
SÖ 15.2 KL. 12: HÖGMÄSSA I 
DOMKYRKAN, Djupsjöbacka, 
Smeds, Söderström, Maria Björk-
gren-Vikströms gudstjänstgrupp.
GEMENSKAPSLÄGER PÅ PEL-
LINGE: 13-15. 3 Tema: VAR 
- DAGS - TRO med prästen 
och författaren Boris Salo från 
Jakobstad. Hur kan jag leva som 
kristen i vardagen? Eget program 
för barnen med Annika Steffans-
son. Pris: 30 euro vuxna, 15 euro 
barn. Anmäl dig samt eventuella 
dieter senast den 1.3 till Hanna 
Eisentraut-Söderström: hanna.
eisentraut-soderstrom@evl.fi el-
ler 0400-928 195.
10.3 kl. 18.30: SE MIG, HÖR MIG, 
RÖR MIG… Möt coachen Cajsa 
Tengblad från Sverige! Hon talar 
om självbild, relationer. På Grand, 
Biskopsgatan 28, Borgå

 ¶ LAPPTRÄSK
sö 15.2 kl. 10: Fastlagssöndag, 
högmässa i kyrkan
on 18.2 kl. 9.30: Vuxen-Barn i 
församlingshemmet
on 18.2 kl. 11: Melodiekören övar i 
församlingshemmet
on 18.2: Barnklangen och Ung-
domsbandet har sportlov, ingen 
övning
to 19.2 kl. 18.30: Cantando övar i 
församlingshemmet

 ¶ LILJENDAL
fr 13.2 kl. 11: Kråksångarna övar i 
Mariagården
sö 15.2 kl. 12: Högmässa i kapellet
on 18.2 kl. 19: Kyrkokören övar i 
Mariagården
to 19.2 kl. 15: Ungdomsbandet 
övar i Pästgården
Liljendal församling finns också 
på Facebook!

 ¶ LOVISA
Öppet hus för ungdomar: fre 13.2 
kl 18-21 i Prästis
Gudstjänst: sö 15.2 kl 10 i kyrkan, 
Blom, Jokinen
Vernissage och konsert: sö 15.2 
kl 18 i kyrkan. Christer Åberg, 
sakrala verk och Dag-Ulrik Alm-
qvist, orgelkonst! Utställningen 
pågår 15.2–12.4
Pensionärerna: ti 17.2 kl 13 i för-
samlingsgården
Morgonkaffe: to 19.2 kl 8:30 i 
Tikva
Psalmafton till förmån för Ge-
mensamt Ansvar: to 19.2 kl 18 i 
församlingsgården, Kastrén, Tol-
lander. Kollekt uppbärs

 ¶ PERNÅ
Café Mikael: fr 13.2 kl. 10-12 i Mi-
kaelsstugan, Jeannette Sjögård-
Andersson.
Gemensamt ansvar sparböss-
insamling: lö 14.2 kl. 10-13 vid 
Forsby K-butik.
Radierad gudstjänst: sö 15.2 kl. 
10.00 i kyrkan, Robert Lemberg, 
Marcus Kalliokoski.

Fastlagslunch: ti 17.2 kl. 11-13 i Mi-
kaelsstugan. Ärtsoppa, fastlags-
bulle, pris 5 euro till förmån för 
diakoniarbetet i församlingen.

 ¶ SIBBO
Sibbo kyrka: Sö kl 12 mässa He-
lene Liljeström, Camilla Wiksten-
Rönnbacka. Obs! Ingen söndags-
skola.
Kvinnor mitt i livet: To 12.2 kl 
18:30, Prästgården. Korpi.
Kyrkobröderna: Fr 13.2 kl 18:30, 
Kyrkoby församl. hem.
Kyrkans Ungdoms lördagssam-
ling: Lö 14.2 kl 18, Norra Paipis 
bykyrka. Patrik Frisk, Camilla Ek-
holm. Lotteri och servering.
Jenny-Maria: Må kl 17:30, Präst-
gården. Ny öppen grupp som 
träffas över pyssel, stickning & 
samtal om livet. Ann-Lis Biström.
Äldre i Söderkulla: On kl 13, 
Manna (Hälsov.2). Ekholm.
Bibelstudier i Norra Paipis bykyr-
ka: On kl 18, Stefan Djupsjöbacka.

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
Mer information på Johannes 
hemsida: www.helsingforsfor-
samlingar.fi/johannes
Fr 13.2
kl. 10–11.30:Knatterytmik i Hör-
nan, Högbergsgatan 10, gatuni-
vån. För barn över 1 år. Wiklund.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i 
Högbergsgården, Högbergsgatan 
10 E. Välkommen på middagsbön i 
Johanneskyrkan kl. 12.
Sö 15.2
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs 
kyrka. Repo-Rostedt, Almqvist. 
S:t Jacobskören. Kyrklunch. 
kl.12: Högmässa i Johanneskyr-
kan. Terho, Lindström, Enlund. 
Manskören Manifestum. Kyrk-
kaffe.
kl. 15: Mässa i Folkhälsans Se-
niorhus, Mannerheimvägen 97. 
Terho, Almqvist,
Må 16.2
kl. 10–11.30:Babyrytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För 
barn under 1 år. Wiklund.
kl. 11-12: Cellverksamhet ”Guds 
närvaro i vår samvaro” i S:t Jacob. 
Gertrud Strandén.
kl. 13: Samtalsgruppen i Maj-
blomman, Sanitärsgatan 4-6. 
Stefan Djupsjöbacka.
kl. 17.45: Samtalsgruppen ”Bibel, 
tro och tvivel”, Hörnan, Hög-
bergsgatan 10, gatunivån. Frände, 
Kisa Korkman.
Ti 17.2
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan 
med Santeri Siimes.
kl. 13: Träffpunkt. Högbergsgatan 
10 E. Gunnar Weckström berättar 
om sin far, prosten Otto Weck-
ström.
kl. 18: Andakt i Seniorhuset på 
Drumsö. Repo-Rostedt.
kl. 19: Ljusmässa i Johanneskyr-
kan. Terho, Böckerman.
On .18.2
kl. 14: Sjötorpet, Högbergsgatan 
10 E, 2 vån. Ollberg
kl. 14–15.30: Diakoniträffen med 
pensionerade sjukvårdsläraren 
Birgitta Geust: Att vårda med 

hjärna, hjärta och hand”. S:t Ja-
cobs församlingssal. Salenius
kl. 18: Askonsdagens veckomässa 
i Gamla kyrkan. Lindström, En-
lund.
kl. 17-19: Familjecafé i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivå. Lap-
palainen.
Middagsbön i Johanneskyrkan 
må-fr kl. 12

 ¶ MATTEUS
Fr 13.2 kl. 12: Torsdagsträff + 
Samtalslunch för 70+ i Matteus-
salen. Denna vecka ordnas Tors-
dagsträffen på en fredag istället, 
tillsammans med samtalslunch-
gemenskapen. Under träffen 
kommer Olle Eriksson att berätta 
om sina äventyr i Afrika. Anmäl på 
förhand till Matteus kansli tel. 050 
380 3933 eller matteus.fors@evl.
fi. Lunchavgift 5€.
Fr 13.2 kl. 19: samling för män (2 
vån).  Mikael Forsblom: Kyrkofa-
dern Irenaeus. Diskussionskväll. 
Ingång via kansliet.
Sö 15.2 kl. 12: högm, Hallvar, Sun-
droos. Kyrkkaffe.
On 18.2 kl. 8.30-9: morgonmäs-
sa, Forsén. Morgonmässa varje 
onsdag i Matteuskyrkan.
On 18.2 kl. 18-19: RostRöst i Öst 
(2 vån). Gruppen övar varje ons-
dag. Mera info: kantor Mimi Sun-
droos, tfn 040-584 0296.
To 19.2 kl. 12-14: handarbets-
gruppen (2 vån), Riitakorpi.
DEGERÖ KYRKA Rävsundsvä-
gen 13
Sö 15.2 kl. 10: högm, Hallvar, 
Sundroos. Kyrkkaffe.
BOTBYGÅRDS KAPELL Botby-
gårdsvägen 5
On 18.2 kl. 18: askonsdagsmässa, 
Forsén, Forsman.
27.2 kl. 12 SAMTALSLUNCH FÖR 
65+ I MATTEUSSALEN
Tema: Helhjärtat - om frivilligar-
bete. Anmäl senast ti 24.2 kl. 14 
till Matteus kansli matteus.fors@
evl.fi eller tel. 050 380 3933. Lun-
chavgift 5€.

 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net 
Fr 13.2: 
- kl. 10 Musiklek: i Haga, Vesperv. 
12 A. Musiklek för barn 0-4 år 
med förälder. Vi bjuder på kaffe, 
saft och smörgås. Ledare Sussi 
Leskinen.
Sö 15.2:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs 
kyrka, Tegelst. 6. Maria Sten, Ahl-
berg. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby 
gamla kyrka, Brofogdev. 12. San-
dell, Varho. 
- kl. 12 Högmässa: i Kårböle ka-
pell, Gamlasv. 6. Stig-Olof Fern-
ström. Kyrkkaffe. 
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i Pet-
ruscentret, Vesperv. 12 A. Barn-
kyrka hålls samtidigt.
Må 16.2:
- kl. 18 Bibelträff: i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksv. 15. Galaterbrevet. 
Stig-Olof Fernström.
On 18.2:
- kl. 13 Månadslunch med an-
dakt: i Hagasalen, Vesperv. 12 
A. Vi börjar med lunch kl. 13.00 
och avslutar med andakt när vi 

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 GUN LUNDELL

Vid min sida
vägen är ännu oplogad och det är en liten kamp att ta sig 
fram med sparken. Trappan är sandad och inne känns det 
varmt och välkomnande. Någon har tänkt på mig! Besö-
karstolen är mjuk.

– Du som jobbar med människors lidande och död 
och de stora livsfrågorna, du förstår säkert varför mam-
ma måste lida så mycket? De här två sista veckorna var 
alldeles hemska också för oss, hennes två barn. Vi såg 
ju, och hörde, och kände lukterna fast hon tappert för-
sökte bespara oss. Voj, mamma lilla! Läkarna kunde 
inget göra. Har du pappersnäsdukar? Var det Gud som 
sände lidandet, eller varför kunde Han inte hjälpa hen-
ne, och oss? Det här gör mig så bitter. Dystra psalmer 
skulle kännas ärligare än ljusa och trosvissa. Vet du nån 
tröstande psalm?

– Trots att jag redan är gråhårig har jag inte, om jag 
ska vara ärlig, ännu helt kommit till rätta med de här 
frågorna, svarar pastorn – nöjd över sin ärlighet, men 
missnöjd med att inte kunna ge ett svar som skulle ra-
dera ut frågorna, bitterheten och ångesten. Ändå känns 
det som om Bibelns människor och författare har kom-
mit något på spåret, fortsätter pastorn och tänder ett ljus. 
Det finns där i bilderna, berättelserna och psalmerna, 
ja, i själva tonen, upplever jag. Bibeln känns sann mot 
livet sådant det är. Alla slags svåra, farliga, hemska och 
skrämmande erfarenheter och känslor finns med. Det 
går inte att fatta rationellt, men man anar ändå något 
stort och heligt i det, tycker jag. Har du till exempel läst 
Jobs bok eller Psaltaren?

– Visst, men just nu är jag arg på Gud och på hela värl-
den, på läkarna som fegt viker undan och lämnar det 
svåraste åt vårdarna och oss närmaste. Det sägs ju att 
Jesus är med oss alla dagar, men hur? Vad innebär den 
där uppståndelsen egentligen?  Var Jesus med oss? Ändå 
var det som om mamma skulle ha upplevt något fint just 
innan hon blev alldeles stilla och rummet blev så tyst.

– Tänk om vi skulle titta i psalmboken? Det finns verk-
ligen psalmer för alla känslor. Igår hittade jag en ny vers 
som kom mig så nära, psalm 559, vers 6. ”Ja, kom i nat-
tens sista väkt/i någon kär förtrogens dräkt/och sätt dig 
vid min sida./Och tala såsom vän med vän ...” Vad tycks?

Gun Lundell är prost och pensionär.

Askonsdagen kallas den 
onsdag som inleder fas-
tan.

Namnet hör ihop med 
sedvänjan att med as-
ka på fingret teckna ett 
kors i pannan på ask-
onsdagsmässans besö-
kare. Korset i aska sym-
boliserar människans 
dödlighet.

I och med askonsda-
gen övergår fastlagens 
festligheter i fastans 
mera allvarstyngda peri-
od. Askonsdagen infaller 
vid olika tidpunkt var-
je år, men alltid 46 dagar 
före påskdagen.
Källor: Wikipedia, Kyrk-
lig ordbok

I KLARSPRÅK

”Gud, tack för 
att livet innehål-
ler både ljus och 
skugga och mör-
ker. Då känns 
det djupt och än-
då meningsfullt. 
Tack för kampen. 
Tack för krafter-
na jag får.”
Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

59, 433, 483, 
434 (N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Upp mot Jerusalem
Bibeltexterna för fastlagssöndagen berättar om hur 
Jesu offentliga verksamhet når en vändpunkt. Nu bör-
jar vandringen upp mot Jerusalem där lidande och död 
väntar honom.

Fastlagssöndagen ingår i fastlagen som fortsätter 
med blåmåndagen och fastlagstisdagen. Det här är en 
period när man traditionellt har frossat i fastlagsbullar 
och andra läckerheter och ägnat sig åt festliga upptåg 
– en period av överdåd inför den stillsamma fastan.

OM HELGEN

Mer info och anmälan via: 
KU:s kansli tfn 045 234 8073, 
www.vasasvenskaförsamling.fi eller www.kyrkansungdom.nu

KVINNOWEEKEND 
på ALSKAT 20–21.3.2015

Birgitta Strandberg-
Rasmus m.fl. 

Förtröstan
Arr. Vasa sv. förs. & Förb. KU 
i samarbete med SFV Bildning

”Den som vill va-
ra stor bland er 
skall vara de an-
dras tjänare, och 
den som vill vara 
den förste bland 
er skall vara allas 
slav.”
Läs mera i  
Mark. 10:32-45

”Att vårda med 
hjärna, hjärta och 
hand.”

Diakoniträff i S:t Ja-
cobs församlingssal 
i Helsingfors onsdag 
18.2 kl. 14.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
12–19.2

FÖRSTA LÄSNINGEN
Hes. 18:30-32

ANDRA LÄSNINGEN
1 Kor. 13  
eller 1 Tim. 2:4-6

EVANGELIUM
Mark. 10:32-45

Fastlagssöndagen. 
Temat är ”Guds kärleks 
offerväg”.

HELGENS TEXTERIllUstratIon: Johanna högVÄg
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ätit färdigt. Anmälan senast på 
måndag samma vecka till kansliet 
09-2340 7100.
To 19.2:
- kl. 13 Öppet hus: i Hagasalen, 
Vesperv. 12 A. Öppet Hus är en 
fri samling för dig som har tid att 
komma in på en kopp kaffe. Vi 
samtalar och delar erfarenheter. 
Ingen förhandsanmälan behövs. 
Ledare diakonissan Gunilla Riska.
- kl. 19 Vesper: i Åggelby Gamla 
kyrka, Brofogdev. 12.
Barnläger: Nu kan man anmäla 
sig till församlingens dagläger för 
barn 6–11 år. Lägret ordnas 1 - 5 
juni på Vespervägen 12A. Program 
varje dag kl. 9.30–16.00. Avgift 
50€, syskon 35€. Mer info och 
anmälan på www.petrusforsam-
ling.net/barnlager

 ¶ HELSINGFORS PROSTERI
Gemensamt Ansvar insamlingen: 
öppnades 1.2.2015. Stöd hjälp-
behövande i hemlandet t.ex. 
mindre bemedlade, ensamma 
och människor som råkat i svårig-
heter samt barns skolgång i Haiti: 
genom att delta i insamlingen. 
Mer info: www.helsingforsfor-
samlingar.fi
Fastlagsträff: anordnas av Leva 
och lära gruppen med program-
info och kaffeservering i Försam-
lingarnas hus tisdag 17.2 kl.13-15. 
Adress Tredje linjen 22B, 4 vån. 
På plats även Ulla Gripenberg. 
Mer info Kristina Jansson-Saarela 
Gemensamt församlingsarbete/
Diakoni tfn. 09-23402540.
Församlingarnas samtalstjänst: 
dejourerar på tfn 01019-0072 
(från utlandet +358 1019 0072) 
varje kväll kl.20-24. En webbase-
rad hjälptjänst finns på adressen 
http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge 
namn, e-postadress eller andra 
uppgifter som kan  leda till identi-
fiering utan väljer själv en signatur 
och ett lösenord. Ring eller skriv 
när Du behöver stöd!
KAMPENS KAPELL: 
är öppet vardagar 8–20 och 
veckoslut samt helgdagar 10–18.
Mer info: www.helsingforsfor-
samlingar.fi

 ¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 15.2. 11 Uhr: Gottesdienst 
(Beutel)

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Högmässor sö 15.2:  
Esbo domkyrka kl. 12.15. Rönn-
berg, Wikman. Kyrkkaffe i Sock-
enstugan. 
Karabacka kapell kl. 10. Ertman, 
Wikman. Kyrkkaffe. 
Hagalunds kyrka kl. 12. Ahlbeck, 
Malmgren. Gemensamt Ansvar-
lunch.
Veckomässa på askonsdagen: 
Södrik kapell 18.2 kl. 13. Ahlbeck, 
Bengts. Kyrkkaffe.
Församlingsretreat med temat 
”Ljuset är gott”: Retreatgården 
Snoan 10-12.4. Ledare Roger 
Rönnberg. Pris 75 € för esbobor, 
120 € för övriga. Anm. senast 1.4, 
claire.broberg@evl.fi, 09 8050 
3000.
Kretsar för pensionärer och dag-
lediga kl. 13-15: Träffdax i Köklax 
kapell ti 17.2, Sökö kapell ti 17.2, 
Karabacka kapell to 19.2.
Öppen diakonimottagning: varje 
må kl. 11-13, Kyrktian, Kyrkog. 10.
www.esboforsamlingar.fi

 ¶ GRANKULLA
To 12.2 kl. 10-11 Lovsång och bön: 
i övre brasrummet.
Lö 14.2 kl.17 Min vän, barock-
musik: Konsert i Grankulla kyrka. 
Hanne Lund, barockviolin, Matias 
Häkkinen, cembalo, Tatu Ahola, 
barockcello. 
Heinrich Ignaz Franz von Biber, 
Jean-Marie Leclair, Johann Sebas-
tian Bach, Fransesco Maria Ve-
racini. Fritt inträde, programblad 
10/5 € för Gemensamt Ansvar.
Sö 15.2 kl.12 Fastlagssöndagens 
högmässa: Johanna Södö, Anne 
Hätönen. 
Kaffe i nedre salen.
Kl. 18 Cembalo-barock: Konsert i 
Grankulla kyrka. Päivi Vesalainen, 
cembalo. 
Johann Sebastian Bach, Jean-
Philippe Rameau, György Ligeti. 
Fritt inträde, programblad 10/5 € 
för Gemensamt Ansvar.
Ti 17.2 kl. 9.30-11 Diakonimottag-
ning: och brödutdelning.
Kl. 15 Tvåspråkig mentalvårds-
grupp: i Sebastos.
Kl. 18 Damkören Grazia: i nedre 
salen.
On 18.2 kl.13.30 Kyrkosyfören-
ingen: i övre brasrummet.

 ¶ KYRKSLÄTT
Sportlovsläger för åk 1-4: må-
fre 16-20.2 kl. 9-16 på Lyan. Vi 
pysslar, leker och är ute mycket. 
Temat för lägret är Haiti. Anmäl-
ningar: jenny.akerlund@evl.fi, tel. 
050 376 1488.
Söndagsskola för barn: lördagar 
kl. 10 på Lyan. Ingen anmälan.
Söndagsskola för barn: söndagar 
kl. 12 med start i Kyrkslätts kyrka. 
Ingen anmälan.
Högmässa: sö 15.2 kl. 12 i Kyrk-
slätts kyrka. Linus Stråhlman, 
Susann Joki.
Fastegrupp: start sö 15.2 efter 
högmässan som börjar kl. 12. 
Därefter en gång/vecka med 
Linus Stråhlman. Ingen förhands-
anmälan.
Kontaktgruppen: ti 17.2 kl. 14-15 
i Servicehusets aula. Vi hand-
arbetar under ledning av Kaja 
Lindberg.
Tovningsgruppen: ti 17.2 kl. 17-
19.30 på Oasen.
Föräldra-barn grupper: ny grupp i 
Masaby kyrka måndagar kl. 14-16, 
på Lyan tisdagar kl. 9.30-11.30, 
på Stor-Raula torsdagar kl. 9.30-
11.30. Ingen anmälan behövs.
Knatterytmiken har lediga plat-
ser: ons kl.9.30-11.45 på Lyan. 
Info: Teresia Kajanti tel. 050 343 
7887, teresia.kajanti@gmail.com 
Dagklubb i Masaby kyrka för 3-5 
åringar: Lediga platser! Info: Jenny 
Åkerlund tel. 050 376 1488
Effa öppnar åter på Lyan för åk 
3-4: fredagar kl.13.15-16 under 
tiden 27.2-27.3. Info: Jenny Åker-
lund tel. 050 376 1488
Lopptorget i Gesterby: öppet 
onsdagar kl. 15-17, Silverhagen 6. 
Kyrkoherdeämbetets tfn (09) 
8050 8292: Epost kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi
Mera info på www.kyrkslatt-
svenska.fi

 ¶ TAMMERFORS
Sö 15.2: Fastlagssöndagens 
gudstjänst kl 11 i SvH, Inka-Riina 
Valtonen, Paula Sirén och Heli 
Seppälä, oboe.
Ti 17.2: Tisdagsklubben SvG kl 
13-15.30
Ons 18.2: Diakonikretsen kl 13 
SvH, ”Bamberg i Tyskland” Anna 
Arola berättar.

 ¶ VANDA
Högmässa: sö 15.2 kl. 10 i Helsinge 
kyrka S:t Lars. M. Fagerudd, A. 
Ekberg.
Vanda västra diakoniförenings 
årsmöte: sö 15.2 kl. 11.15, efter 
högmässan, i Bagarstugan. 
Diakoniföreningen bjuder alla 
kyrkobesökare på kyrkkaffe innan 
mötet inleds.
Högmässa: sö 15.2 kl. 12 i S:t 
Martins kapell. M. Fagerudd, A. 
Ekberg.
S:t Martins diakoni- och pensio-
närskrets samlas ti 17.2 kl. 13 i S:t 
Martins kapell.
ViAnda-kören: övar ons 18.2 kl. 
12-14 på Helsinggård, Konungs-
vägen 2.
Dickursbykretsen: samlas ons 
18.2 kl. 14 i Folkhälsanhuset, Vall-
movägen 28.
Mindfulness – med kristen kryd-
da: fre 27.2, 6.3, 13.3 och 20.3 kl. 
17- 18.30 i Martinristi församlings-
centrum, Bredängsvägen 2. 
Du som är stressad, trött eller ba-
ra vill ta hand om dig själv- kom 
med! Vi träffas fyra gånger och 
delar tankar om livet och Gud. 
Du lär dig enkla självhjälpsmeto-
der för stressbehandling. Anmälan 
till anu.paavola@evl.fi eller tfn 
050-5442671.

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Gospelgudstjänst: to 12.2 kl. 
19.30 i Ekenäs kyrka, C.Terlinden, 
C.Katter, N.Burgmann, R.Näse, 
South Point Gospel.
Vändagskaffe o. -saft: lö 14.2 kl. 
16 i Tenala FH. Christa Katter och 
Olav Söderström medv. Allsång, 
lotteri. Avg. 5€ för GA.
Högmässor och gudstjänster sö 
15.2: 
Kl. 10 Ekenäs kyrka, A-S.Stor-
backa, N.Burgmann. 
Kl. 10 Tenala kyrka, S.Söderlund, 
S.Lindroos. 
Kl. 12 Snappertuna kyrka, A-S.
Storbacka, N.Burgmann.
Önskesångskonsert: sö 15.2 kl. 
15 i Bromarvs kyrka med kör-
sång och allsång, S.Söderlund, 
S.Knuts-Söderlund, S.Lindroos, 
kyrkokören, Kaija Kalliomäki, Sara 
Selenius, Elin o. Cecilia, sång, 
Johanna Rehn, tvärflöjt. Kollekt för 
GA. Vändagskaffe efteråt i FH.
Askonsdagsmässa: on 18.2 
kl. 19 i Ekenäs kyrka, M.Cleve, 
N.Burgmann.
Anmäln. till församlingsresan till 
Strängnäs, Stockholm o. Uppsala 
13-17.5: tas emot t.o.m. 14.2 (bin-
dande). Ring A.Lindström (0400-
527488). Fullst. info på webben 
och i infotidningen.
Ytterligare info: www.ekenasnej-
densforsamling.fi

 ¶ INGÅ
Fre 13.2 kl 18: israeliska danser i 
församlingshemmets källarvåning.
Sö 15.2, Fastlagssöndagen, kl 10: 
högmässa i Ingå kyrka. Sjöblom, 
Gustafsson Burgmann.
Ons 18.2 kl 14: syföreningen i 
Prästgården.
Verksamhet på finska:
Ke 18.2 klo 18: raamattupiiri 
Bläckhornetissa.

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
Veckoverksamheten fortsätter: 
Närmare info www.lohjanseura-
kunta.fi/verksamhet
Ti 10.2. kl.13.30: Svenska kretsen 
i Virkby kyrka. Gemensamt ansvar 
2015, Kuismanen och Nurmi. Taxi.
Sö 15.2. kl.13.00: Högmässa i 
Virkby kyrka. Tuija Wilman och 
kantor Harri Kerko, kyrkvärd 
Teddy Kullberg. Kyrktaxi.
Sö 1.3. kl.13.00: Högmässa i Lojo 
kyrka. Kuismanen och Saario, 
kyrkvärd Ilse Rantanen. Kyrktaxi 
och kyrkkaffe 

REGION 2

ÅBOLANDS PROSTERI 

VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 15.2. kl 10: Högmässa i kyrkan, Heik-
kilä, Lehtonen. 
On 18.2. kl 18: Veckomässa i kyrkan, 
Heikkilä, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 15.2. kl 18: Kvällskyrka i församlings-
hemmet, Granström, Taulio.
Korpo kapellförsamling:
Sö 15.2. kl 12: Gudstjänst i Korpo kyrka, 
Killström, Granlund (obs tiden).
Houtskär kapellförsamling:
Sö 15.2. kl 11: Högmässa i kyrkan, Heik-
kilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 15.2. kl 13: Högmässa i kyrkan (obs 
tiden).

ÅBO
to 12.2 kl. 11: Knattekyrka i Aurelia (1 
vån.) 
kl. 18 Öppen bönegrupp (ansvarsperson 
pia.siegfrids@turku.fi) (3 vån.)
sö 15.2 kl. 12: Högmässa i Domkyrkan. 
Öhman (pred), Mullo (lit.) Tyska Mäss-
san (Deutsche Messe F-dur D 872) av 
Franz Schubert, Åbo Svenska Kyrkokör, 
dir. Marjo Danielsson, Olli E. Liljeström, 
orgel. Kantor och organist Marjo Da-
nielsson. Barnhörna i Agricolakapellet. 
Kyrkkaffe.
må 16.2 kl. 14: Missionskrets i Aurelia 
(3 vån.)
ti 17.2 kl. 18: Tyst meditation i Aurelia 
(1 vån.)
ons 18.2 kl. 13: Café Orchidé i Aurelia (1 
vån.). Måltidens betydelse för gemen-
skap och välmående. 
kl. 18 Askonsdagsmässa i Aurelia (1 vån.)

ÅLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
15.2 Fastlagssöndagen: 
Musikkväll i kyrkan kl 19 med kantor 
Kira Lankinen och kyrkoherde Mårten 
Andersson.

JOMALA
Sön 15.2 kl. 11: Högmässa Blumenthal, 
Hansen, Lyyski sång. Efteråt ärtsoppa 
m. fastlagsbulle, 7€.
Mån 16.2 kl. 18: Sorgegrupp startar i 
Margarethagården.
Tors 19.2 kl. 19: Bibelstudiegrupp.

MARIEHAMN
15.02 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, G 
S, GK.
Finskmässa: kl. 14 i S:t Mårtens, Sirkka 
Liisa Enqvist, G K. Kyrkkaffe.
19.02 Lunchmässa: kl. 11.30 i S:t Görans, 
M W, G K. 
Sopplunch kl. 12 i församlingshemmet. 
Pris 5€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ
Fredag 13.2 kl. 13.00: Vändagslunch i 
Sunds församlingshem i samarbete med 
Röda Korsets Sundsavdelning.
Söndag 15.2 kl. 11.00: Gudstjänst i 
Sunds församlingshem. Juanita Fager-
holm-Urch, Kent Eriksson.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
To 12/2 13.00: Molpe missionssyförening 
i Bykyrkan.
Fre 13/2 19.00: Karasamling i Försam-
lingshemmet, Sture Södergran berättar 
om biståndsarbete.
Sö 15/2 11.00: Högmässa i Kyrkan, Cay-
Håkan Englund, Deseré Granholm. Ef-
teråt kyrkkaffe till förmån för missionen 
i Församlingshemmet.
Ti 17/2 13.00: Vänstuga i Församlings-
hemmet.
On 18/2 18.00: Sorgegrupp i försam-
lingshemmet. Speciellt inbjuds de som 
mist sin livskamrat i år eller i fjol, men 
också andra som vill arbeta med en sorg 
är välkommna med.
19/2 13.00: Silvergruppen i Församlings-
hemmet. Gäst: Frank Isaksson. Sång av 
Silver Sisters.
Fre 20/2 13.00: Solglimten i Försam-
lingshemmet.
Fre 20/2 18.30: Fredagscafé för kvinnor 
i Församlingshemmet med Linda Tam-
melin och Projektkören. 

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi 
Församlingsafton: lö 14.2 kl 19 i L:fjärds 
förs.hem, vändagstema, Lövdahl, Gu-
nilla Teir, Nilsson, servering
Högmässa: sö 15.2 kl 10 i L:fjärd, Norr-
back, Martikainen
Knattegudstjänst: sö 15.2 kl 12 i K:stad, 
Lövdahl, dagklubben, söndagsskolan. 
Namnen på döpta sedan kyndelsmäs-
sodagen 2014 läses upp. Efteråt pann-
kaka, saft och kaffe i förs.hemmet.
Högmässa: sö 15.2 kl 16 i Sideby, Norr-
back, Martikainen
Bibelsamtal: sö 15.2 kl 18 i L:fjärds förs.
hem, Vikfors
Klimp- och köttsoppa: ti 17.2 kl 11-14 till 
förmån för Gemensamt Ansvar i L:fjärds 
förs.hem
Pensionärssamling: on 18.2 kl 12.30 
i L:fjärds förs.hem. Dagens gäst: Åsa 
Blomstedt, ”utveckling av potatisbran-
schen.”
Slef’s Dagsmarks avd. årsmöte: lö 21.2 
kl 19 i bönehuset
Slef’s K:stads avd. årsmöte: ti 24.2 kl 20 
i förs.hemmet

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
To 12.2 kl 13: Samling i Böle bystuga, 
B-E Wikström.
Fr 13.2 kl 11-15: Närståendesamling i 
förs.hemmet i samarbete med Folk-
hälsan.
Lö 14.2 kl 18: ”Kvällsmusik i S:ta Maria” 
Laudate, Lindén.
Sö 15.2 kl 12: Familjegudstjänst Jakobs-
son, Lindén.
Sö 15.2 kl 18: Gudstjänst i Norrnäs bö-
nehus, Sundqvist, Wikstedt. Årsmöte 
efteråt.
Ti 17.2 kl 11: Soppdag på Luthergården.
Övermark
Sö 15.2 kl 14: Högmässa Lars Nisula, 
Wikstedt.
Sö 15.2 kl 18: Årsmöte för SLEFs avd i 
Övermark bönehus.
Ti 17.2 kl 11-13: Fastlagssoppa i böne-
huset.
Ti 17.2 kl 13: Symöte i Bodbacka hos Iris 
Malm, Bäck.
On 18.2 kl 13: Pensionärssamling i förs.
hemmet, Jakobsson, Bäck, Wikstedt, 
Pensionärskören med Anja.
Pörtom
Sö 15.2 kl 10: Högmässa Jakobsson, 
Lindén, Legato.
To 19.2 kl 13: Pensionärssamling i förs.
hemmet, tema: Att bli bekant med 
Jesus, Stina Lindroos, Sundqvist, Bäck, 
Lindén, Pensionärskören. Varbla lotteri.
Sö 22.2 kl 11.30: KU:s årsmöte i förs.
hemmet.

KORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
Lö kl. 9.30: Kvinnofrukost i Bergö för-
samlingshem. Gäst: Psykoterapeut Bir-
gitta Eklund. Tema: Inre balans. Anmäl 
dig till Marika 050-3493517,eller Heddy 
050-4420994 senast 12.2.
Sö kl 14: Högmässa, Englund, Patrik 
Vidjeskog.
Må kl. 10: Föräldra-barn i församlings-
hemmet.
Må kl. 13: Minior i församlingshemmet.
Må kl. 15: Junior i församlingshemmet.
Ti kl 13: Missionssyföreningen i försam-
lingshemmet.
On kl. 18: Kyrkokören i församlings-
hemmet .

KORSHOLM
Högmässa med kaplaninstallation: 15.2 
kl 10 i kyrkan, Berg, Bergström-Solborg, 
Lindblom, Nordqvist-Källström, Wes-
terlund, Kyrkokören, Gerd Lindén sång. 
Kyrkkaffe i förs.hemmet. Kyrktaxi, K 
Båsk tel 0505426121; ca 8:50 Karkmo, 
Toby, Helsingbyvägen ca 9:10 Laihelavä-
gen, Vikby. T Lahtinen tel 0505585984; 
ca 9:00 Grönvik, Iskmo, Jungsund, 
Singsby ca 9:10, Karperö-Daliback, 
Gamla Karperövägen, Smedsby Pel-
lasbacken, Centrumvägen ca 9:25, 
Gammelstadsvägen. K Öman tel 
0500312293; ca 9:00 Vallvik, Miekka, 
Båskas, Veikars ca 9:25, Höstves.
Sångstund: lö 14.2.kl 18 i Iskmo bö-
nehus.
Pensionärssamling: med Bergström-
Solborg i Smedsby för.sgård; 16.02. kl 
13, Helsingby pensionärshem 17.02. kl 
13, Veikars pensionärshem 18.02. kl 13.
Vändagskonsert: 14.2 kl.18, Vasa Mis-
sionskyrka, Fredsg. 20, Kristoffer & 
Håkan Streng och Trinity, Stefan Jansson  
m.fl. Servering, kollekt.
TACK! Tack till alla föreningar, orga-
nisationer o. privatpersoner som gett 
bidrag i form av pengar, köpkort, mat, 
kläder mm. till julutdelningen 2014. 
Korsholms svenska församlings diakoni.

KVEVLAX
Öppen ekumenisk bönedag: idag to kl 
10-22 i ds.
Tonårscafé: fr kl 19 i ds, gäst Ingmar 
Rönn.
Människa kom fram mässa: sö kl 18, 
Lundström, Andrén.
Bön för bygden: må kl 19 i Betesda.
Karakaffe: to 19.2. Vi besöker gymmet o 
efteråt kaffe vid Aroma. Samling kl.9.15 
vid ds.

MALAX
Gudstjänst: sö 15.2 kl 10 i FH. Tornberg, 
Katri Lax.
Träffpunkt Socken: onsdagar kl 10-14 
i Sockenstugan, för vuxna daglediga 
i Malax med omnejd. Vi umgås kring 
hälsofrämjande program och blir ser-
verade varm sopplunch och kaffe för 3 
euro. Loppis.
Diskussiongruppen: Amici in spiritu on 
19.2 kl. 19 i KH.

PETALAX
Kontakten: to 12 2  kl 17.30
Kyrkokören: to 12 2 kl 18.30
Högmässa: sö 15 2 kl 11 Björklund, 
Vidjeskog
Klimpsoppa/köttsoppa: fastlagstisda-
gen 17 2 kl 11-13 i församlingshemmet. 
Även hemförsäljning. Pris 10 €.
Samling för pensionärer och daglediga: 
fr 20 2 kl 13 Gäst: Emina Arnautovic. 
Björklund, Brunell, Kontakten, serve-
ring, taxi

REPLOT
Gudstjänst: i Replot sö kl. 10. Kaski, 
Richard Mitts.
Skriftskola: efter gudstjänsten sö kl. 11-
14 i Replot försh.
Ekumenisk bön för skärgården: ons 18.2 
kl. 18 i Replot försh.

SOLF
Skriftskola: lö kl. 10-12.
Högmässa: sö kl. 10, Henry Byskata , 
Yngve Lithén.
Missionsvännerna: on kl. 13.
Koralkören: övar i prästgården  kl. 18.30 
on 18.2, 4.3, 18.3, 25.3, 1.4, 15.4.
Samtal: to 19.2 kl. 18.30 om C. S. Lewis 
bok ”Av glädje överfallen” hos Anders 
Blomberg, Solfvägen 101. Inledning av 
Johan Eklöf.

VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl 13 Martin Sandberg, 
Hänninen, Monica Heikius. Info om vän-
församlingen i Mazimbu. Kyrkkaffe.
Ökenmässa: ons 18.2 kl 18.30 Siv Jern, 
Gunnar Särs, Trefaldighetskyrkans kör, 
dir. Mikael Heikius.
Morgonbön: to 19.2 kl 9 Forslund, Mikael 
Heikius.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm Evans Orori, 
Gunnar Särs, Mikael Heikius.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Gudstjänst: sö kl 10 Hänninen, Mikael 
Heikius.
SUNDOM KYRKA
Högmässa: sö kl 10 Lindblom, Sundom-
kören dir. Monica Heikius.

Gemenskapsläger på Pellinge
Kom med på gemenskapsläger på den nyrenoverade 
kursgården på Pellinge 13-15.3. 

Temat är ”VAR - DAGS - TRO” med prästen och för-
fattaren Boris Salo från Jakobstad. På programmet står 
diskussion i smågrupper, vandring i naturen, bastubad, 
korvgrillning, sång, andakt, god mat och mycket gemen-
skap. Eget program för barnen med Annika Steffansson. 
Lägret avslutas med mässa i domkyrkan söndag 15.3. 
Anmäl dig senast den 1.3 till Hanna Eisentraut-Söder-
ström, e-post: hanna.eisentraut-soderstrom@evl.fi.

LÄGER BORGÅ

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 13.2 Amanda Audas-Kass, Hel-
singfors Lö 14.2 8.53 Familjeandakt. 
Lars Collmar läser ur sin bok Helga 
Hund i Betlehem (repris från 19.3.2005) 
Må 16.2 Birgitta Udd, Karis (repris från 
29.3.2003) Ti 17.2 Pamela Granskog, 
Helsingfors (repris från 8.2.2011) Ons 
18.2 Marina Wiik, Helsingfors To 19.2 
Markus Linde, Vasa.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 13.2 Psaltarens poesi. Uppläsa-
re: Hedvig Långbacka (repris från 
18.9.2002) Lö 14.2 17.58 Ett ord inför 
helgen, Pernå kyrka. Sö 15.2 Jan-Erik 
Karlström, Mariehamn Må 16.2 Silva 
Lahti, Helsingfors Ti 17.2 Peter Sund-
qvist, Purmo (repris från 20.2.2013) 
Ons 18.2 Maria Björkgren-Vikström, 
Borgå (repris från 7.7.2009) To Cata-
rina Olin, Sundom.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 15.2 Gudstjänst med Pernå för-
samling. Predikant och liturg: Robert 
Lemberg. Kantor, organist och körle-
dare: Marcus Kalliokoski. Kör: Guds-
tjänstkören. Musik: Elina Mieskolai-
nen, violin. Textläsare: Monica Fe-
lixsson och Fredrika Sundén. Före-
bedjare: Katarina Forssell och Antti 
Jokinen. 

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA
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PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
To kl 18.30: SÅNG- OCH MUSIKVERK-
STAD för barn 7-12 år startar i Fyren (di-
rekt efter Pop-klubben), Linda Eriksson 
och Bill Ravall.
-kl 18.30: Bibelsits i Ytteresse bönehus. 
Bibelläsning och samtal. Nya deltagare 
är välkomna. Ledare: Bengt Forsblom. 
Bibelsitsarna hålls varannan vecka.
Fr kl 20: Ungdomssamling i Fyren, 
Björkman.
Lö kl 9-14: Skriftskola i Fyren. Vinter-
gruppen.
-kl 19: Sammankomst i Punsar bö-
nehus.
Sö kl 10: Högmässa i kyrkan, Granlund, 
Frantz. Textläsare: Jonas Forsblom, dörr-
värdar: konfirmandgrupp.
-kl 14 och 19: Sammankomst i Punsar 
bönehus.
-kl 18: Kvällsmöte för alla åldrar i 
församlingshemmet, Mats Björklund. 
Söndagsskola.
-kl 19: KU:s årsmöte hos Peter och 
Christel Gunell.
Ti kl 18.30: Bibelstudium i församlings-
hemmet, Frank Isaksson. Bibelstudierna 
hålls varannan tisdag.
On 18.2 kl 12: Lunch för daglediga i 
församlingshemmet, Kerstin Vikström. 
Anm. Senast 13.2 till 0403100458.
BIBELHELG med Erik och Kerstin Vik-
ström fr-sö 20-22.2: i församlingshem-
met. Tema ”Er allra heligaste tro”. Fr kl 
19 Bibeltimme, Lö kl 17 Bibeltimme, Lö 
kl 19 Kvällssamling med undervisning, 
lovsång och förbön. Sö kl 10 Högmässa, 
efteråt kyrklunch och ca kl 12.30 Bi-
beltimme.
On 25.2 kl 10-14: SPORTLOVSDAG i 
församlingshemmet för åk 1-4. Pyssel, 
bakning, sång och musik, lunch. 5 €/
person, högst 10 €/familj. Anmälan om 
deltagande och dieter senast 20.2 till 
0403 100 456.
-kl 19: Filmkväll för åk 5-7 i Fyren.

JAKOBSTAD
To 18: Kyrkvärdsträff i FC. Nya kyrkvär-
dar välkomna med!
Fr 18: Jakobstads Fridsförening r.f. års-
möte i Skutnäs bönehus.
Sö 12: Högmässa i kyrkan, Åstrand, Tur-
peinen, Östman, Kyrkokören.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
Kurt Hellstrand.
17: Fokus i FC. ”Varför är universum 
finjusterat för att tillåta liv?”, Niklas 
Storbacka.
Ti 11: Lunchservering i FC. Arr.: Nada 
Nord r.f.
17.30: U-klubben i Skutnäs bönehus.
On: Församlingskansliet stängt.
To 18: SLEF:s missionsafton i FC, Lars-
Erik Björkstrand.
Sö (1.3) 11-14: Söndagsskolans dag på 
Pörkenäs lägergård. Bibelberättelse, 
sång, bönevandring och utevistelse, 
Turpeinen, Lönnqvist, Peter Enkvist. Kl. 
12 Lunch, pris vuxna 10 €, barn 3-12 
år 5 €, under 3 år gratis, max 30 €/
familj. Anm. senast 20.2 till jsv@evl.fi 
eller anna-lena.lonnqvist@evl.fi eller tfn 
040-3100419.

KRONOBY
Ungdomarnas utfärd till RoskaRuka: lö 
14.2 kl 17.30, efteråt mat i fh
Gudstjänst: sö 15.2 kl 10.00 Ventin, 
Heikkilä. Välsignelse av församlingens 
förtroendevalda, kyrkkaffe.
Läsmöten: Merjärv läslag sö 15.2 kl 
13.00 i Merjärv byahem, värdar Lena 
och Guy Norrbygård, Slotte-Bäck-Storå 
läslag kl 15.00 i fh, värdar Lilian och 
Mats-Erik Bäck
Sorgegruppen: må 16.2 kl 13.00 i spis-
rummet
Completorium: må 16.2. kl 20.30 i lilla 
salen
Psalmsång: to 19.2 kl 18.30 hos Berit 
Björklund
KUs årsmöte: sö 22.2 kl 18.00 i lilla salen

LARSMO
To 12.2 kl. 19 Dagklubbsföräldrasamling: 
i församlingshemmet. Dana Fagerholm 
medverkar. Tema: ”Våga vara förälder”.
Fre 13.2 kl. 20 Ungdomssamling: i Xo-
dus. Alarik Mård medverkar.
Sö 15.2 kl. 10 Högmässa: i kyrkan, Las-
sila, Wiklund. Kyrkvärd: Fagernäs, Fage-
rudd. Samtidigt, samaan aikaan
- klo 10 Messu: seurakuntakodissa, 
Sjöblom, Enkvist. 
Efter gudstjänsten gemensam kyrklunch 
till förmån för Gemensamt Ansvar. Ju-
malanpalveluksen jälkeen yhteinen lou-
nas Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Ti 17.2 kl. 11-13 Fastlagstisdagens sopp-
lunch: i Holm bönehus.
Ons 18.2 kl. 18.30 Hjälpledarskolning: 
i Xodus.
To 19.2 kl. 19 Karasamling: i försam-
lingshemmet. Alla nejdens ”karar” 
inbjudna. Reuven Ross från USA med-
verkar.
Kvinnodag i församlingshemmet lö 21.2 
kl. 10-17: Tema: ”Guds faderskärlek-
älskad till att älska”. Medverkande Yanit 
Ross från USA. Anmälan senast ons 18.2 
till barbro.bang@evl.fi eller tel. 728 1555. 
Avgift 20 €. Arr. LFF familjearbete och 
Larsmo församling.
Sportlovsläger för ungdomar (åk 9 
uppåt) i prästgården: Tema: ”Närmare 
Gud till dig”, med Heidi Tyni, Viktor och 
Victoria Asplund m.fl. Avgift 30 € Anmä-
lan senast må 16.2 till Heidi Tyni 040 757 
7980, hstyni@gmail.com
Tisdag 10.3 kl. 18.30 startar en ny Lär-
jungagrupp: i församlingshemmet. Vi 
fortsätter med Jesu Bergspredikan, Matt 
6 och 7, och samtalar i smågrupper. An-
mälan, tel. 728 1555, eller barbro.bang@
evl.fi, senast 26.2.
Obs! Kansliet stängt: torsdag 12.2 p.g.a. 
skolning.

NEDERVETIL
4-G kväll: fr 13.2 kl. 18.30 i fh med Tor-
sten Borg och Erik Vikström. 
K-möte: lö 14.2 kl. 19.00 i fh, Vikström, 
Store, Paletten och Smedjebacka.
Högmässa: sö 15.2 kl. 10.00 i kyrkan, 
Vikström, Smedjebacka och Kyrkokören. 
Fastlagstisdagens missionsauktion: 
ti 17.2 kl. 12.00 i fh. Ärtsoppa serveras 
från kl. 11.00, varor och lotterivinster tas 
emot med tacksamhet.

NYKARLEBY
Ansök om sommarjobb: på församling-
ens gravgårdar senast 20.3. Blanketter 
finns på kanslierna o på hemsidan, läm-
nas till resp. pastorskansli.
NYKARLEBY
Sö kl 10 Högmässa: Sandvik, Ringwall, 
kyrkokören.
-kl 13 Scouternas årsmöte: fh
Må kl 18 Kenyamission: fh. Hjördis 
Förars
Ti kl 11-13 Fastlagslunch: fh
Sportlovsläger åk 1-6: 23-24.2. An-
mäl senast 16.2 till Maria Forsblom, se 
hemsidan. 
MUNSALA
Lö kl 19 Vändagsfest: Pensala bönehus, 
Bengt Djupsjöbacka, Hans Sandberg, 
strängbandssång
Sö kl 12 Gudstjänst: Sandvik, Ringwall
Ti kl 11-13 Soppdag: fh. Köttsoppa, ärt-
soppa, våfflor, lotteri
On kl 15 Skriftskola: fh
JEPPO 
To kl 18.30 Stickcafé: Källan, alla intres-
serade välkomna.
Lö kl 19 Vändagsfest: Pensala, Jeppo-
borna speciellt inbjudna! 
Sö kl 18 Lovsångs- o förbönsguds-
tjänst: fh, Sandvik. För alla åldrar, för-
bön, servering 
On kl 13 Nattvardsgång: pens.bostä-
derna
To 19.2 kl 13 Missionssymöte: bönehu-
set, gäst Hans Sandberg

PEDERSÖRE
Andakt: Fr 14 i Pedersheim, Purmo 
församling
Ungdomskväll: Fr 20 i Kyrkhemmet i 
Bennäs, gäst: Jimmy Österbacka
Vändagskväll: Lö 19 med sång i Forsby 
bykyrka, sång Rebecka Ekman, tal Staf-
fan Snellman
Högmässa: Sö 10 med nattvard i kyrkan, 
Kyrkokören, Erikson, Sandstedt-Gran-
vik, textläsare Lilian Levlin, dörrvärdar 
Lövö
Årsmöte: Sö 11.15 KU-kretsen i Peder-
söre, Kyrkostrands församlingshem
Sammankomst: Sö 15 i Flynängens bö-
nehus, Kurt Hjulfors, tolkning
Välgörenhetskonsert: Sö 19 i kyrkan, 
Lions klubbarna
Bibelkväll: Ti 19 i Kyrkhemmet i Bennäs
Pensionärssamling: On 12 i Kyrkostrands 
församlingshem, Frank Isaksson, lunch 
och eftermiddagskaffe 12 €
Symöten:  
- Ti 13 i Lövö bönehus 
- Ti 14 i Hedbo seniorboende, Emet
Sportlovsläger: 25-27.2 för åk 1-6, 
Pörkenäs lägergård, pris 50 €, anmäl 
senast 15.2 till Annika Snellman tfn 040-
3100448

PURMO
Lö kl 10-13: Skriftskola i Kyrkhemmet.
Sö kl 11: Högmässa i kyrkan, Kurt En-
lund, Portin, Johansson.
Ti kl 11-13: Försäljning av soppa i Kyrk-
hemmet (5€/l) och hembakt bröd till 
förmån för missionen. Ta egna kärl med!
-kl 13.30: Kenya-symöte hos Maria 
Häggman i Villa fågelbo, Nars.
To 19.2 kl 14: Andakt i Sisbacka pensio-
närshem, Byskata, Johansson.
-kl 19: Temakväll i Åvist bykyrka, ”En 
resa till Sibirien i ord och bild”, Johan 
Sandberg.
Fr 20.2 kl 20: Ungdomskväll i Lyjo.
GEMENSAMT ANSVAR-insamlingen: 
har påbörjats och giroblanketter har 
blivit utdelade till alla hem. Obs, skriv 
in Purmo församlings REFERENSNUM-
MER 305611!

TERJÄRV
Läsmöte med Småbönders läslag i 
skolan: to 12.2 kl.19. Värd: Bönehusfö-
reningen.
Bön och lovsång: fre 13.2 kl.19. Tema: 
Jesus, vår vän den bästa. Vittnesbörd. 
Barnprogram. Servering
Högmässa: sö 15.2 kl.10, Jan-Erik Sand-
ström, kantorn
Utfärd till Lappfors skidstuga för alla 
åldrar: sö 15.2 kl.13. Start från f.h med 
egna bilar. För info, ring 050-3001142
SLEF lokalavdelnings årsmöte: sö 15.2 
kl.19 i Kortjärvi, Evans Orori
Karasamling: må 16.2 kl.19, Daniel Bru-
nell, f.h.
Askonsdagens mässa: ons 18.2 kl.9, 
khden, kantorn. F.h.
Pensionärssamling med årsmöte: ons 
18.2 kl.13
Finskspråkig bibel- och samtalsgrupp 
i Småbönders: ons 18.2 kl.18, A-M 
Hästbacka 

Välkommen till samtalsdagar 

Under några år har det skett en målmedveten planering av 

är att man runt om i prosterierna och församlingarna skulle 
erbjuda anställda och engagerade lekmän möjlighet att växa 
i tron genom inspirationsdagar, endagsretreater och längre 
retreater.

Jag ser med glädje fram emot att tillsammans med er få samta-
la kring bönen, andaktslivet och andlig mognad under kursen 
Min väg, mitt andliga (moders)mål 4-6.3.2015
Lärkkulla.

Biskop Björn Vikström

Kostnader:

 

En kaplanstjänst 60 % i Hangö svenska församling 
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper 
i svenska och nöjaktig förmåga att förstå finska.

Den som valts till tjänsten skall uppvisa i straffregisterlagens 
6 § avsett straffregisterutdrag samt läkarintyg.

Tjänsten söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 9.3.2015 
kl. 15.00. Adress: PB 30, 06101 Borgå.

LEDIGA TJÄNSTER I STIFTET

Sipoon suomalainen seurakunta och Sibbo svenska församling 
utgör tillsammans Sibbo kyrkliga samfällighet. Samfälligheten 
har ca 14 500 medlemmar.
     Ekonomichefen leder och övervakar samfällighetens ekonomi 
och förvaltning samt fungerar som förman för de anställda på 
ekonomikontoret och inom samfälligheten och till uppgifterna 
hör bl.a. personal- och anställningsfrågor.

Kompetenskraven för tjänsten är lämplig högskoleexamen samt 
tillräcklig förtrogenhet med ekonomin i offentliga samfund och 
i församlingsförvaltningen. Ekonomichefen skall fullständigt 
behärska det ena inhemska språket och tillfredställande det 
andra språket. Den som väljs till vikarie ska före mottagandet 
av vikariatet presentera ett godkänt läkarintyg. Sökanden bör 
vara medlem av den evangelisk lutherska kyrkan i Finland. En 4 
månaders prövotid tillämpas.
     Lönen baserar sig på KyrkTAK:s lönesättningsgrupp J30 för de 
ledande tjänstemännen inom ekonomi- och personalförvaltning. 
     Ansökningstiden går ut torsdagen 26.2.2015 kl. 16. Ansökan 
med CV skall riktas till Sibbo kyrkliga samfällighet, Gemensam-
ma kyrkorådet, Vikarie för ekonomichefen, Stora Byvägen 1, 
04130 Sibbo eller per e-post till jenna.rask-backman@evl.fi. 
Betygsavskrifter begärs vid behov. Vikariatet skall tillträdas 
30.4.2015 eller enligt överenskommelse. Tilläggsuppgifter ger 
ekonomichef Jenna Rask-Backman, gsm 050 566 3681.

Sibbo kyrkliga samfällighet söker en vikarie för

EKONOMICHEFEN
för tiden 30.4.2015 – 31.5.2016

LEDIGA TJÄNSTER

KUNGÖRELSERVIDGA DINA VYER, FÅ NYA IDÉER, VAR MED OM NÅGOT UNIKT

UPPLEV DE STORA TYSKA EVANGELISKA 
KYRKODAGARNA I STUTTGART 3–7.6.2015

Församlingsförbundet arrangerar en studieresa till kyrkodagar-
na i Stuttgart 2015 - kom med! Pris ca 450 euro (ca 400 euro för 
under 25-åringar och studerande).
Anmälningar till kontakt@forsamlingsforbundet.fi, senast 23.2. 
Verksamhetsledare Kalle Sällström svarar på frågor, 050-3562 
475, kalle.sallstrom@forsamlingsforbundet.fi. Kolla på nätet 
www.kirchentag.de.

UTBILDNINGSDAGAR 
FÖR FÖRTROENDEVALDA

Välkommen på utbildningsdagar för att ta del av viktig 
och aktuell information, för att höra inspirerande talturer, 
för att träffa andra förtroendevalda och för att tillsam-
mans samtala om kyrkans och församlingarnas utma-
ningar och möjligheter!

Följande utbildningstillfällen ännu på kommande:
Lördagen 7.3 Pedersöre prosteri - i Pedersöre församling
Söndagen 8.3 Korsholms prosteri - i Korsholms församling
Lördag 21.3 Raseborgs prosteri - i Karis-Pojo sv församling
Lördagen 11.4  Ålands prosteri - i Mariehamns församling
Söndagen 26.4 Åbolands prosteri - i Åbo sv församling  
 
Mera information via församlingarna och på www.forsamlings-
forbundet.fi

Arrangör: Församlingsförbundet i samarbete med prosterierna 
och Domkapitlet i Borgå

Visste du att ...

Kyrkpressen sparar skog!
Tidningen trycks på ett finländskt 
miljömärkt papper som till största 
delen består av returpapper.
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DIVERSE

Församlingspastorn i Petrus för-
samling Daniel Björk har förordnats 
att sköta kyrkoherdetjänsten i 
samma församling från 1.3.2015 tills 
tjänsten blir ordinarie besatt

Kaplanen i Väståbolands svenska 
församling Sara Grönqvist har 
beviljats tjänstledighet 27.3 - 
2.10.2015

Tf kaplanen i Väståbolands 
svenska församling Jari Heikkilä 
har förordnats att sköta en kap-
lanstjänst i samma församling 27.3 
- 2.10.2015

Domkapitlet har konstaterat att 
tjänsteförhållandet för kaplanen i 
Jomala församling Bertil Erickson 
upphör från 1.9.2015 på grund av 
egen uppsägning

Kaplanen i Kyrkslätts svenska 
församling Aino-Karin Lovén har 
beviljas fortsatt tjänstledighet 1.4 
- 30.6.2015. Tf kaplanen i samma 
församling Monica Heikel-Nyberg 

har förordnats att sköta kaplans-
tjänsten under samma tid. Tf för-
samlingspastorn i samma försam-
ling Linus Stråhlman har förordnats 
att sköta församlingspastorstjäns-
ten under samma tid.

Stiftssekreterare Margareta 
Puiras har återtagit sin ansökan till 
kaplanstjänsten i Hangö svenska 
församling.Kaplanstjänsten (som 
har ändrats till deltidstjänst 60 %) 
i Hangö svenska församling har 
förklarats ledig att sökas senast 
9.3.2015 kl. 15

Församlingspastorn i Esbo 
svenska församling Johan Kanckos 
har beviljats tjänstledighet 18.4 - 
1.6.2015

Kyrkoherden i Åbo svenska för-
samling, kontraktsprosten Björn 
Nalle Öhman har valts till prästas-
sessor i domkapitlet för treårspe-
rioden 1.4.2015 – 31.3.2018

Rökfri & pålitlig ung
doktorand (politisk historia),
söker hyresbostad i trakten
Berghäll/Alphyddan osv.
Minst 35 m2. Hyra under 750
€ inkl. vatten. Tel.
0504406272/Sophy

Familj på 4 önskar köpa stor
bostad i södra H-fors. Allt
beaktas! 040-7022838
Staffan

Önskar köpa studiebostad i
Södra Helsingfors.
Tel:040-7022838/Affe

Jessicas Väntjänst erbjuder
sällskap och stöd i seniorens
vardag i Helsingfors.
Promenad- sällskap, sällskap
till ett café, stöd för att sköta
vardagsärenden så som bank,
frisör och matbutik.
45 euro/h, tjänsten berättigar
till hushållsavdrag (45 %, 100
euro självrisk).
Ring. 050 524 1237 eller besök
www.jessicas.fi

Med.stud. önskar hyra 1-2 r+k
i Mejlans eller Munksnäs,
Hfors. Fr.o.m. juni 2015. Tel.
050-3360 156/Hans-J.

Fin tvåa uthyres i främre
Tölö,60kvm,utmärkta
förbindelser,trevlig
innergård.Hyra:1100€/mån.
Tel: 0400682987

Våren i Syd-Frankrike,
semestra eller provbo i
idylliska medeltida Uzès. Se
Google/Vanhapatruuna.
Telefon 040-5477738/Fjalar

En skötsam 56 årig kvinna
letar efter bostad 33-50 m2 i
Hfors eller Esbo, helst med
balkong. Rökfri. Ring
0402438665 eller e-posta
ettnytthem15@gmail.com

Spasemester 2 dygn
Midvintererbjudande

Vaasantie 22, Ylihärmä
Tfn (06) 483 1600
www.harmaspa.fi

HÄRMÄ SPA

•  inkvartering i dubbelrum
•  2 x frukost
•  2 x lunch eller middag från buffébordet
•  1 x  inträde till restaurangdansen
•  1 x klassisk massage 25 min
•  1 x gruppbehandling med aromatofflor
•  1 x kaffe med dopp
•  fri tillgång till spabadet och gymmet
•  ledarlett fritidsprogram må-fre
Gäller till 1.3.2015

169 €
  / pers./ 2 dygn

Köttets ursprung har betydelse. Oberoende av veckodag eller årstid 
arbetar våra producenter med att producera finländskt kvalitetskött. 

Tack vare detta kan Atria alltid erbjuda inhemskt kött.

6. – 10.3 Vasaloppet (5 platser kvar)
27. – 28.3. Vårträdgård i Helsingfors
8. – 12.4. Påskresa till St Petersburg
14. – 21.4. Upplev våren i Holland
2. – 11.5. Kroatien kryssning
3. – 9.5. Resa till Svir
13. – 19.5 Resa till Karelska Näset, Viborg, St. Petersburg, 
 Narva, Tallinn
16. – 25.5. Kroatien kryssning
6. – 15.6. Kroatien kryssning
27.7 – 2.8 Resa till Nordkalottens fronter
9. – 14.7 Vandringsresa till St Moritz
3. – 9.8  Vandringsresa till Österrike
5. – 10.8 Resa till Sordavala, Aunus, St. Petersburg och Viborg  
18. – 23.8  Fjärrkarelen

Patientjuristerna hjälper dig vid handläggandet 
av personskador till följd av: 

patientskada, läkemedelsskada, olycksfall, trafikolycka, m.m.

Telefonrådgivning på svenska:
vardagar kl. 9-17  på numret 0600-13636 (2,20 euro/min +lna) 

www.potilaslakimiehet.fi

Var olyckan framme?

Helsingfors
Familjejuridik

Filip Markelin
Vicehäradshövding
0400 464899
filip.markelin@perhejuridiikka.fi

www.perhejuridiikka.fi

Finlands Patientjurister

vardagar kl. 9-17 på numret 0400-464 899 

MARKNAD
WIKSTRÖM´S BUSSTRAFIK

WIKSTRÖMS BUSSTRAFIK Ab
Ett  komfortabelt sätt att resa !

KOM MED TILL HOLLAND  
OCH BLOMSTERPARADEN

20-28.04 2015
Nordsjövallen , Keukenhof,Delft,Panorama 

Mesdag,Kanaltur Finnlines tur/retur Helsingfors-
Travemynde

Anm.+närm.info:Catharina Hindrén
0503281209.catharina@hindren.fi     

DOMKAPITLET

Berätta 
nyheterna 

för alla!
Familjeannonserna 

i Kyrkpressen 
når hela 

Svenskfinland.

Titta in på 
www.kyrkpressen.fi

Du kan också lämna in 
den per post eller e-post.

Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors
Tfn 09 6126 1550

annons@kyrkpressen.fi

Pris 1€/spaltmm

Visste du att...
du kan lämna in din 

hyresannons 
via webben?

När du lämnar in via 
webben sparar du också 
serviceavgiften på 5 euro.
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Skicka insändaren till: 
Kyrkpressen/opinion
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors 
E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi 

Insändare måste förses med skribentens namn samt 
för redaktionens bruk även adress och 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

Mer än 
bakgrundsbrus

Har kyrkan gränser eller är hon änd-
löst öppen? Kyrkan välkomnar alla 
men alla är väl ändå inte en del av 
kyrkan? Det må vara sant att en av 
de största frestelserna kristna lever 
med är att dra kyrkans gränser allt 
för snävt så att för många utesluts ur 

gemenskapen. Men alternativet är väl inte heller 
att undvika gränsdragningar överhuvudtaget?

Sådana tendenser kunde man se bland annat 
under senaste församlingsval. Rätt ofta hörde vi 
en kandidat framhålla något i stil med att ”kyr-
kan ska ha högt till tak och låga trösklar”. Så-
dana uttalanden grundar sig naturligtvis i deras 
innerliga önskan att leva ett gästfritt liv. Det är 
därför en hållning som omsorgsfullt ska vårdas 
i kyrkan, eftersom den uppenbarar Guds kär-
lek i världen. Men på samma gång ger det in-
te någon information om vilken kyrka man vill 
bjuda in till.

öPPenHet blir därför en annan frestelse. Då und-
viker vi att säga något konkret om vem vi är av 
rädsla för konflikt mellan oss själva och andra. 
Men om öppenhet blir vår enda dygd reduceras 
kyrkan till en grå massa – en otydlig närvaro som 
aldrig går att peka ut och som 
därför lätt kan avvisas. I vår 
vilja att vara en fullkomligt 
kravlös kyrka för alla blir vi 
en dold kyrka för ingen. Kyr-
kans funktion blir som en 
dörr som inte öppnar upp till 
någonting och vi blir en ge-
menskap som enbart förval-
tar en samling klyschor. En 
sådan kyrka kan inte vara 
närvarande i världen, för hon 
tar inte plats i den genom att 
vara tydlig och synlig. 

För att kunna vara närva-
rande måste ett första steg 
vara att ställa frågan ”Vem 
är vi?”. Den här frågan inle-
der en svår och ofta smärt-
sam process som kräver stor 
ödmjukhet. (De kristna som 
varken upplever processen svår eller smärtsam 
kan vi nämligen anta har tvivelaktiga motiv.) 
Men så fort någon vill försöka sig på ett svar på 
den frågan har sökandet efter kyrkans gränser 
börjat. 

det är alltså först efter att vi vågar söka efter sva-
ret på vem vi är som vi kan säga: ”Här är vi.” Det 
är inte någon hemlighet att vi kristna är rätt oense 
om hur kyrkans gränser ska dras. Men om vi vå-
gar ställa frågan och söka svaret tillsammans för-
passar vi inte oss själva till världens utkanter, ef-
tersom vi i alla fall vågar säga något om oss själva. 
Vi tydliggör då vår kropp – en kropp som ”värl-
den” då kan se, en kropp som inte kan ignoreras. 

Om vi genom en överdriven inklusivitet inte 
tar våra gränser på allvar kommer ingen att be-
höva ta oss på allt för stort allvar. Därför måste vi 
dra gränser så att vi inte enbart blir bakgrunds-
brus i världen.

Fredrik Portin är präst som försöker bli teolog.

”Om öppen-
het blir vår enda 
dygd reduceras 
kyrkan till en grå 
massa.”

INKAST FREDRIK PORTIN LÄMNA DISPYTERNA

Förhåll dig ödmjukt till andras åsikter
Varför kommer människ-
or till helt motsatta uppfatt-
ningar om hur Bibeln ska tol-
kas? Man hävdar att den eg-
na tolkningen är den enda 
riktiga och drämmer, bild-
ligt talat, Skriften i skallen 
på var och en som har av-
vikande uppfattning. Och 
låter mer eller mindre öp-
pet förstå att oliktänkare är 
syndare för vilka evigt för-
därv är vad som väntar. Var-
för är det så svårt att finna en 
samsyn i tolkningen? Att tex-
ten består av både historis-
ka krönikor och genom gu-
domlig inspiration givna ord 
torde vara allmänt accepte-
rat. Men personligt tyckan-
de kan bli bibelord för en del 
tolkare: till exempel Paulus 
personliga åsikt i olika sam-
manhang uppfattas av som-
liga som Guds ord. Men varje 
tolkning bör ju grundas i den 
aktuella epokens vetande, 
kultur och seder samt för-
fattarens personliga situation.

Jesus säger att ärvda reg-
ler som förs vidare inte ska 
få sätta Guds ord ur kraft 
och att Han inte kommit 
för att upphäva utan för att 
uppfylla lagen. Och: ”La-
gen och profeterna har haft 
sin tid intill Johannes (dö-
paren).” Därmed utdöm-
de han alla urgamla sed-
vänjor som inte ingick i 
de tio budorden, sedvän-
jor som bland annat före-
skrev dödsstraff för till ex-
empel skymf av föräldrar, 
manlig (inte kvinnlig!) ho-
mosexualitet, äktenskaps-
brott samt ett otal andra 
brott mot regler som kan-
ske var nödvändiga för att 
Israels barn skulle överle-

va under 40 års ökenvand-
ring. (Se Tredje Mosebok 
20.) Straffen var grym-
ma: stening, bränning, ut-
plåning, avrättning. Kon-
trasten är enorm till Jesus 
svar till dem som i Nya tes-
tamentet, Joh. 8, anklagar 
en kvinna för äktenskaps-
brott, ”den som är utan 
synd skall kasta första ste-
nen på henne”. Och: ”Inte 
heller jag dömer dig.” 

Typiskt nog talade ing-
en om den andra par-
ten, mannen. För kvinnor-
na räknades ju inte. Trots 
att Jesus klart lyfter fram 
kvinnorna skedde ing-
en förändring. Till och med 
Paulus satt fast i det gamla. 
Han konstaterar att Jesus 
efter uppståndelsen visade 
sig för Petrus trots att han 
bör ha vetat att kvinnorna 
var de första för vilka Je-
sus uppenbarade sig. Och i 
kvinnoprästdebatten är det 
ingen som låtsas om att en 
kvinna, profetissan Han-
na (Luk 2:38), var den för-
sta som i en predikan för 
den stora skara människor 
som församlats vid Jerusa-
lems tempel proklamerade 
att nu har Messias fötts.

I debatten betonar som-
liga Gamla testamentet, 
andra åter Nya testamentet. 

Detta blir tydligt i till ex-
empel homosexfrågan, där 
argumenten för och emot 
varit legio. Ett avgörande 
citat som dock tillsvidare 
saknats är Jesu ord i Matt. 
19.12: ”Det finns människ-
or som av födsel blivit ut-
an kön, människor som av 
andra människor berövats 
sitt kön och även sådana 
som för himmelrikets skull 
gjort sig könlösa.” Men var 
finns Hans fördömande? 
Skulle Jesus fördöma ho-
mosexualitet vore det väl i 
detta sammanhang? Gud, 
kärlekens och nådens out-
tömliga källa, kommer sä-
kert att välsigna varje upp-
riktig och trofast relation 
som, oberoende av form, 
utgår från hans kärlek.

Källan är ju klar då det 
gäller tolkning: ”I begyn-
nelsen var Ordet och Or-
det var hos Gud och Ordet 
var Gud. Detta var i begyn-
nelsen hos Gud. Genom 
det har allt blivit till, och 
utan det har intet blivit till 
som är till.” (Joh. 1, gam-
la översättningen). ”Ordet 
blev människa och bodde 
hos oss”, det vill säga Ordet 
blev levande genom Jesus 
och hans evangelium. Ska-
paren valde den optimala 
tidpunkten för spridning-
en: Romarrikets maxima-
la utsträckning garantera-
de att evangeliet inte tyna-
de bort och försvann. 

Ett motsägelsefullt bud-
skap borde väl alltid vä-
gas mot källan Jesus? Jesus 
själv understryker ju vik-
ten av sin undervisning: 
”Den som bevarar mitt ord 
skall aldrig någonsin se 

döden.” Enligt W. Stinis-
sen är ”frälsningshistorien 
en långsam växtprocess 
genom vilken människan 
gradvis upptäcker Guds 
och sin egen sanning”. Han 
har insett att varje män-
niska måste finna sin egen 
väg till Gud och Kristus. 
Men eftersom människor-
na hunnit olika långt i pro-
cessen uppstår åsiktsskill-
nader. 

Man borde alltså för-
hålla sig mycket ödmjukt 
till andra uppfattning-
ar än den egna, ty till och 
med en ståndpunkt i strid 
med Guds avsikter kom-
mer kärlekens Gud säkert 
att förlåta om den grun-
das på en ärlig och upp-
riktig tro. Och vem annan 
än Vår Herre kan bedö-
ma graden av gudsgemen-
skap och uppriktighet hos 
en annan människa? Jesus 
säger: ”Med den dom som 
ni dömer med skall ni dö-
mas och med det mått som 
ni mäter med skall det mä-
tas upp åt er.”

Är det inte hög tid att 
lämna dispyterna och kon-
centrera sig på den grund 
som inte sviktar: Jesus 
Kristus ”som inte kommit 
för att döma världen utan 
för att världen skulle räd-
das genom honom”. Och: 
”Den som hör mina ord 
och tror på honom som har 
sänt mig, han har evigt liv. 
Han faller inte under do-
men utan har övergått från 
döden till livet.” 

Sigvard Haldin
Jakobstad

”Man borde alltså 
förhålla sig myck-
et ödmjukt till an-
dra uppfattningar 
än den egna.”

MUSIKLEDARE MATTEUS

”Je suis Stefan”
Markus Malmgren (KP 5.2) 
skriver om ”maktmissbruk 
och nepotism” så att även 
lugna och sansade männis- 
kor börjar koka över. Var-
för måste man svartmåla 
folk offentligt på det sättet? 
”Godtycke” har det knappast 
handlat om, trots att regler har 
böjts på, när församlingsrå-
det gör som den berörda mål-
gruppen önskar. ”Nepotism” 
kan det se ut som, men vid det 
här laget borde det stå klart 
för Malmgren och alla andra 

att det är målgruppen som 
formligen tvingat beslutsfat-
tarna att hålla kvar de popu-
lära unga musikledarna och 
att kyrkoherden  riskerat sitt 
goda rykte för församlings-
bornas skull.

Malmgren har rätt i att 
lag och regler finns till för 
att skydda mot maktmiss-
bruk och godtycke. Räck-
er det inte med att konsta-
tera detta samt att kyrko-
herden i Matteus med sitt 
församlingsråd i stället valt 

att följa barnens, ungdo-
marnas och deras föräld-
rars önskan att få behålla 
den populära musikleda-
ren. Domkapitlet har gett 
sin varning och alla som 
tycker att reglerna ska föl-
jas till varje pris kan glädja 
sig. Tack och lov har man 
ändå hittat en lösning på 

problemet så vi får behålla 
Daniela och Staffan.

Snart får väl vi alla, som 
förorsakat detta och som 
hellre böjer på reglerna 
än förlorar en så karisma-
tisk musikledare, gå med 
”Je suis Stefan”-skyltar, 
om han inte snart får vara i 
fred för (i mitt tycke) hät-
ska skriverier.

maj tuomela
Matteusbo

”Varför måste man 
svartmåla folk?”

FÖRTYDLIGANDE MATTEUS

Varken bestraffning eller dom
Domkapitlet har i arbetsled-
ningssyfte gett kyrkoherden 
i Matteus en varning för att 
han brutit mot tjänsteplikten 
vid anställande av sin dot-
ter och hennes fästman för 
att sköta musikverksamhet 
i församlingen. Det hand-
lar alltså inte om någon be-
straffning eller någon dom.

De beslut som kyrkoher-
den har fattat har delgetts 

församlingsrådet för even-
tuellt underställande och 
besluten har ingått i för-
samlingsrådets protokoll. 
Det har funnits besvärs-
tid och möjlighet att söka 
ändring gällande besluten. 
Dessa var en del av ett ar-
rangemang för att under en 
sexmånaders tjänstledig-
het sköta musikverksam-
heten i Matteus med till 

buds stående arbetskraft 
och tillfälliga anställning-
ar, så att verksamheten in-
te skulle lida. Församlings-
rådet gav direktiv om det-
ta och kyrkoherden gavs i 
uppdrag att förverkliga ar-
rangemangen.

Anställningsbeslutet fat-
tades i juni 2012. En kla-
gan inlämnades i juni 2013 
och domkapitlet fattade 

beslut i frågan i maj 2014.
En församlingsbo har 

lämnat in klagomål mot 
kyrkoherden. Jag är sä-
ker på att de församlings-
bor som har förtroende för 
kyrkoherden är långt fler 
till antalet.

Hedvig Stenman
vice ordförande för Matteus 
församlingsråd



Prästen knackade på hos en av sina försam
lingsbor. –

 Är det du m
in ängel? frågade en kvinna på andra sidan dörren. 

–
 N

ej, sa prästen, m
en jag är från sam

m
a avdelning.
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FJÄLLGÅRD MED FULL SERVICE
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Föreningar och 
kapellförsamlingen 
i Sundom samar-
betar för att skapa 
gemensamma 
regler för byns barn 
och ungdomar.

TEXT OCH FOTO:  
JOHAN SANDBERG

I och med samarbetet vill 
ungdomsföreningen, Hem 
och  Skola, områdesförening-
en samt kapellförsamlingen 
uppmuntra till ett aktivt för-
äldraskap.

Initiativtagaren är Elisa-
beth Henriksson, ordföran-
de för Sundom ungdomsför-
ening. 

Vad är det som är på gång i Sun-
dom?
–  Vi gör en tredelad föreläs-
ningsserie, Våra barn – allas 
ungar, som ska resultera i en 
diskussion kring gemensam-
ma regler för byn. Den första 
föreläsningen i januari var en 
kartläggning av nuläget. Byns 
handelsman Tomas Träske-
lin berättade då om hur de 
unga beter sig i butiken. Po-

lisen Ann-Catrin Engström- 
Käld berättade också om det 
hon kommer i kontakt med 
i sitt arbete och om följder-
na av stöld och ofog.

– Träskelin uppmanade 
alla som besöker butiken att 
berätta för honom vad de ser 
där. På så sätt kan tröskeln 
att hålla ordning sänkas. 

Den 17 februari fortsätter 
föreläsningsserien då Anne 
Eskelinen berättar om hur de 
i Laukas gjort för att återska-
pa ett skyddsnät där alla tar 
ansvar för de barn och unga 
som växer upp där. Hälso-
vårdare Margareta Håkans 
berättar då också om utma-
ningar i Sundom från hälso-
vårdens perspektiv.

Vad ska föreläsningarna resul-
tera i?
– Vår strävan är att gemen-
samt skapa åtta till tio enkla 
regler för hur man ska bete 

sig i byn. Till exempel att man 
ska hälsa på varandra. Någ-
ra färdiga regler finns inte. 

Den 24 mars ska föräldrar-
na diskutera de gemensam-
ma riktlinjerna kring fost-
ran i byn.

– En fråga som kan tän-
kas komma upp då är till ex-
empel hur länge en sjuåring 
ska få vara ute i byn om kväl-
larna.

Får barnen och ungdomarna 
också vara med om att göra 
upp reglerna?
– Det är föräldrarna som gör 
reglerna. Tanken är att de på 
förhand ska diskutera regler-
na hemma med sina barn. 
Genom föräldrarna kan bar-
nen påverka. Föräldrarna är 
språkrör för sina barn.

– Reglerna ska sedan dist-
ribueras till Sundomborna. 
Genom skolan når man en 
stor del av byn, dessutom ska 
reglerna delas ut i varje post-
låda. Förhoppningen är att 
de ska hänga på varje kyl-
skåpsdörr i Sundom.

Kaplan Malin Lindblom, varför är 
kapellförsamlingen med?
– Barnens och ungdomarnas 
välmående ligger i försam-
lingens intresse.  Det är ett 
led i vår uppgift att ta hand 
om dem och att stöda för-

äldrarna i sin fostrargärning.
– Vi ser det också som vik-

tigt att vi får göra något till-
sammans i Sundom.

Församlingen stöder ock-
så projektet ekonomiskt 
med en tredjedel av kost-
naderna.

Har ungdomsföreningen och för-
samlingen också annat sam-
arbete?
– I åratal har församling-
en haft ungdomsamling-
ar på Vinden varje fredag. 
För två år sedan ville ung-
domsföreningen ha öppet 
hus och fredagen visade sig 
vara den bästa kvällen ock-
så för dem. Vi kom överens 
om att vi har öppet på Vin-
den mellan 18 och 21 och på 
ungdomsföreningen från 21 
till midnatt. Målgruppen är 
i princip densamma, tonår-
ingarna. Ett trettiotal ungdo-
mar brukar möta upp på Vin-
den, säger Lindblom.

– Att vi samarbetar är ing-
en stor sak för vi vill ju alla 
jobba för barnens bästa, sä-
ger Henriksson. 

Varifrån fick ni idén till föreläs-
ningsserien?
–  Det började med jag kom 
över boken Våra barn och al-
las ungar som Anne Eskelinen 
skrev år 1996. Boken hand-

lar om vad man kan göra för 
att hjälpa att fostra barn som 
man ser beter sig felaktigt på 
byn, säger Elisabeth Hen-
riksson.

– Jag är med i projektet 
Vuxna på byn där vuxna ute 
på promenad samtalar med 
ungdomar de möter och frå-
gar hur de har det. Där kom 
jag i kontakt med Mattias Le-
välahti som är ordförande 
för Hem och Skola. Han fö-
reslog att föreningarna sam-
arbetar kring föreläsnings-
serien.

Vem är Anne Eskelinen?
– Hon är hälsovårdare och 
elvabarnsmamma. Hon har 
varit med om att utveckla 
Laukasmodellen, eller Till-
sammans ut i livet som den he-
ter på svenska, för att råda 
bot på de problem de hade 
i Laukas.

Vad går modellen ut på?
– Den går ut på att man ska 
skräddarsy reglerna för byn 
för de egna behoven. Från 
Laukas har regelverket spritt 
sig och omfattar numera he-
la Uleåborgs län. 

– I bästa fall sprids ock-
så vårt initativ till hela länet.

Hur har projektet tagits emot?
– Det har varit mycket posi-

tivt. 70 personer deltog i den 
första föreläsningen. Med-
elåldern bland dem var 45 
år. Vi har öppnat diskussio-
nen och det bådar gott, sä-
ger Henriksson.

– Det finns ju föräldrar 
som tillämpar fri fostran och 
det kan vara en utmaning att 
få de familjerna att inse att 
gemensamma regler inne-
bär trygghet. 

– För barn kan det vara 
skönt att ha regler. Det är 
också till stor hjälp för för-
äldrarna att veta att samma 
regler också gäller grannens 
barn. 

Finns det ordningsproblem
i Sundom? 
- Nej, inte några större pro-
blem än i andra byar av sam-
ma storlek. Men vi vill sän-
ka tröskeln för Sundombor-
na att ingripa när de ser nå-
got som inte borde ske. Det 
gäller att inte blunda ifall 
man till exempel ser att nå-
gon snattar en slickepinne. 
Det kan leda till att snatta-
ren kommer in i ett bete-
endemönster som kan va-
ra svårt att avbryta, säger 
Henriksson.

– Skillnaden är kanske att i 
Sundom finns aktiva föräld-
rar som engagerar sig i sina 
barn, säger Lindblom.

Fokus på byns unga
eliSabetH HenrikSSon och Malin Lindblom är några av dem som samarbetar kring fostran i Sundom. 

”För barn kan det 
vara skönt att ha 
regler.”
Elisabeth Henriksson


