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”En sann kyr-
ka får inte ge 
en blank mora-
lisk fullmakt till 
makten.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Skön och ogift 
med makten

makt beruSar. Det syns i histori-
en, där också kloka kvinnor och 
män har förblindats och blivit för-

tryckare och despoter. Och ja visst, också kyr-
kan har fallit för frestelsen att välja maktens väg 
framför sin egen.

Tyvärr ser man sällan det förrän eftervärlden 
dömer en. Michael Hjälm, ortodox forskare och 
teolog, menar att inga diktatorer varit medvetna 
om att de håller på att skapa en diktatur. Ingen 
förutom det skrämmande undantaget Adolf Hit-
ler, han som redan på 20-talet uttalade att det var 
just precis vad han ville göra.

Hjälm har undersökt attityder och maktmöns-
ter i Ryssland och Ukraina och ser en oroväckan-
de ond cirkel i de forna sovjetsamhällena.

I Ryssland har den ortodoxa kyrkan ingått en 
moralisk pakt med Vladimir Putin, en farlig så-
dan. Det måste finnas en skillnad mellan makt-
apparaten och dem som upprätthåller ett sam-
hälles gemensamma normer. Om normerna ba-
ra är ytterligare en av de varor som staten eller 
presidenten dikterar är risken stor för våldsam-
ma sammandrabbningar. 

enligt mönStret slår makten ner oliktänkarna 
med våld. Så har det också gått i Ryssland, och 
Michael Hjälm är dyster i sina förutspåelser. Ju 
större diskrepansen blir mellan makten och vad 
folk vill och tänker, desto mer våld måste makt-
havarna ta till för att kväva motståndet. Till slut 
återstår bara uppror.

Patriarken av Moskva och hela Ryssland har 
tytt sig till den lyskraft Putin har. I stället för att 
som kyrkans ledare stå för en konstruktivt kri-
tisk hållning som en mot-
kraft mot makten har han 
skapat ett band till den starka 
ledaren. Giftermålet gör att 
den ortodoxa kyrkan just nu 
står högt i kurs bland unga i 
Ryssland. Men skrapar man 
på ytan vet de varken vad 
Putin eller kyrkan står för. 

Det här är lätt att sitta i väst 
och kritisera. Men idkar man ens lite självkritik 
är det lätt att hitta samma lockelse också här. Den 
läxan är bra att hålla i minnet till exempel när 
statsministern sänder en ospecifik och vag väd-
jan till kyrkan om moralisk uppbackning för na-
tionens spartalko.

En sann kyrka får inte ge en blank moralisk 
fullmakt till makten.  

i ukraina har revirstrider splittrat de ortodoxa tro-
ende mellan det icke erkända sätet i Kiev och pa-
triarken i Moskva. Ändå fanns det ljusglimtar un-
der de första sammandrabbningarna, när mun-
kar från olika kyrkor gick ut för att ställa sig mel-
lan fronterna i förbön för folket. I Ukraina är den 
stora fienden cynismen, som under en lång tid av 
osäkerhet och hopplös framtid har gjort att folk 
har tappat alla livskompasser. Vad kan blåsa liv 
i ett samhälle som brustit i grunden? Det sköna 
kan, menar Michael Hjälm. 

Konst, sinnlighet, text, musik, riter ger läkedom 
och ljus när allt har slocknat. Det här är viktigt att 
slå vakt om även i samhällen där allt är väl ställt. 
Det vackra, onödiga, det som lättast sparas bort 
har ett värde – också för demokratier och kyrkor.

Risken med 
att isolera sig 

– Mina elever är som elever är överallt: 
några är briljanta, andra är lata.

Docent Juliette Day talar om de stu-
denter som läser hennes kurser i kyr-
kohistoria vid Helsingfors universitet.

Förra året röstade teologiska fakulte-
tens elevkår fram henne som årets lä-
rare. Hur har Juliette Day lyckats med 
konststycket att få grundstudierna i 
kyrkohistoria att engagera så många?

– Jag är av den åsikten att undervis-
ning ska vara en njutbar upplevelse. Det 
betyder inte att mina elever inte skulle 
jobba hårt, det gör de. Men vi kan än-
då ha roligt tillsammans. 

Juliette Day kom till Finland och Hel-
singfors universitet för fyra år sedan. 
Hon kände redan landet, tack vare sin 
finska partner, som hon träffade i Eng-
land för snart 20 år sedan. 

– Vi har regelbundet varit på besök, 
tillbringat somrar här och jag har un-
der åren också lärt mig finska. Men att 
verkligen bo i Finland har ändå varit 
utmanande, kulturen är så annorlun-
da än den brittiska. För en utomstående 
är det svårt att förstå sig på ert sätt att 
organisera er socialt. Och om det varit 
svårt för mig, som vit och välutbildad, 
kan jag inte ens föreställa mig hur det 
är för personer som inte har ett nord-
iskt utseende.

Blev förälskad
Day är född och uppvuxen i södra Eng-
land, i Eastbourne, nära Brighton. I mit-
ten av 80-talet studerade hon vid uni-
versitetet i Liverpool. Mot slutet av stu-
dierna upplevde hon att Gud kallade 
henne till tjänst i Anglikanska kyrkan. 
Det här var innan kvinnor kunde vi-
gas till präster.

– Jag började studera teologi och blev 
förälskad. Teologi är ett sätt att tänka. I 

vårt moderna samhälle tänker många 
att det icke-teistiska perspektivet är 
neutralt, men det stämmer inte. 

Sedan dess har hon sysslat med teo-
logisk forskning, administration och 
undervisning, bland annat i Oxford och 
Salisbury. 

I undervisningssalarna i Helsingfors 
har hon gjort sig känd för sin engagera-
de undervisning och sitt sätt att närma 
sig kyrkans tidiga historia utan överdri-
ven fromhet och högtidlighet.

– Jag vill visa att de tidiga kristna var 
vanliga människor, personer vi kan re-
latera till. De hade alla möjliga svaghe-
ter och fungerade på samma sätt som 
vi gör.

I en föreläsningsserie tittar hon när-
mare på de rika kristna kvinnor som 
var medlemmar av aristokratin, kvin-
nor som hade både makt och autonomi.

– Jag kallar dem för ”Rich Bitches in 
the Holy Land”. Min favorit är Milania 
den yngre, född ungefär 380. Henne 
vill jag skriva en bok om! 

Milania var enda barnet i en rik över-
klassfamilj. Hon ville leva ett asketiskt 
liv, men tvingades gifta sig. Men hen-
nes barn dog och hon lyckades över-
tala sin man att de skulle leva i celibat.

– Hon säljer all sin egendom, grundar 
kloster, diskuterar politik och ekono-
mi, reser runt i hela Romarriket, träffar 
Augustinus, besöker ökenfäderna, åker 
till Konstantinopel. Genom Milania får 
vi redskap att förstå den kontext som 
de tidiga kristna levde i.

Day ger inte sina elever några tillfäl-
len att sitta tysta för sig själva under fö-
reläsningarna.

– De måste vara aktiva och jag tving-
ar dem att delta i samtalen. På den här 
punkten märks en stor skillnad mel-
lan engelska och finska studenter, de 

finska är inte vana att delta aktivt. Det 
går trögt i början, men när mina finska 
elever väl kommer igång är det svårt att 
få tyst på dem. 

Utanför lådan
Juliette Day är den första utländska aka-
demikern som innehar en tjänst vid teo-
logiska fakulteten i Helsingfors.

– Inom de humanistiska dicipliner-
na är procenten låg, i de tekniska hö-
gre. Men i Oxford var andelen utländska 
akademiker 40 procent – det är ljusår 
från situationen i Finland.

Hon säger att de studenter som kom-
mer till Finland ser landet som ett ex-
otiskt alternativ. Få hade kommit om 
det inte var för att inga terminsavgif-
ter uppbärs. Hon är mycket tveksam till 
politikernas planer på att avgiftsbeläg-
ga studierna för utlänningar.

– Står valet mellan Helsingfors och 
Paris väljer de flesta Paris.

Hon säger att grejen med att ha 
människor från olika länder och olika 
akademiska traditioner vid universi-
teten är att de här människorna tillå-
ter andra att överväga alternativa sätt 
att göra saker på. 

– Har du verkat hela ditt liv i samma 
akademiska tradition kommer du att 
fortsätta att gå i samma riktning, även 
om du stöter på problem som skulle 
kräva nya riktningar.

Day menar att de utländska studen-
terna berikar föreläsningssalarna. De 
har en annan kunskapsbas och ett an-
nat sätt att se på saker. Som ett exem-
pel jämför hon finska och engelska stu-
denter.

– De finska studenterna har ofta en 
mycket gedigen kunskap, men deras  
tröskel att göra egna analyser är hög. 
De engelska kan ha svag kunskap i ett 
ämne, men kommer ändå med själv-
säkra analyser och argument.

Hon uppmanar beslutsfattarna att 
tänka efter noggrant. 

– Ni måste välja hurudant land ni vill 
vara – ett isolerat land eller ett land som 
har saker att säga världen. Jag vet att Fin-
land har stor potential och att forskning-
en håller hög kvalitet. Men om reger-
ingen vill stänga vägarna utåt så kom-
mer det att bli problematiskt. Ni är ett 
litet land –  ni behöver många vänner.

Docent Juliette Day är passionerat intresserad av de 
kvinnor som levde och verkade i den tidiga kyrkan.  
– De var vanliga människor. En del av dem var rika 
kvinnor med makt och autonomi, jag kallar dem för 
”Rich Bitches in the Holy Land”.

TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON

PROFILEN: JULIETTE DAY
”Ni måste välja hurudant land ni vill vara – ett isolerat 
land eller ett land som har saker att säga världen.”
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Esboförsamlingar hoppas på metroinkomster
Planläggning. Den kyrk-
liga samfälligheten i Es-
bo äger landområden norr 
och söder om Kaitansvä-
gen – i närheten av den 
plats där Ivisnäs metro-
station ska byggas. Sam-
fälligheten äger ock-
så en del av Ivisnäs gam-
la köpcentrum. Som bäst 
förhandlar samfällighe-
ten med staden och andra 
landägare i området.

– Vi hoppas naturligtvis 
på en bra plan och hyggligt 
med byggnadsrätt, säger 
samfällighetens fastighets-
direktör Jorma Jussilainen.

– Men staden kommer 
att knipa en betydande 
del av inkomsterna i form 
av avgifter för att utnyttja 
landområdet.

Ett litet orosmoment är 
att det finns enskilda ob-
servationer som tyder på 

att det finns flygekorrar i 
området.

– Vi har gjort upp ett för-
slag till plan som också tar 
hänsyn till flygekorrarnas 
rutter. Vi hoppas att det ska 
finnas rum också för männ-
iskor i området och inte ba-
ra för ekorrar, säger Jussi-
lainen.

Stig Kankkonen, ordfö-
rande för gemensamma 
kyrkofullmäktige i Esbo, sä-

ger att projektet på kort sikt 
leder till utgifter för försam-
lingen, men på lång sikt är 
det naturligtvis fråga om en 
investering.

– Bara vi kommer överens 
med staden och de andra 
landägarna kan det blir en bra 
affär för församlingarna.

Metrobygget i Ivisnäs ska 
starta år 2016. Före det ska 
planläggningen vara klar.

 ¶ Sofia TorvaldS

Juliette day säger att 
gräsrotsfolket i kyrkan 
har ett teologiskt intresse 
och borde få tillgång till 
teologin. 
– Så fort människor säger 
”Fader vår” gör de ett teo-
logiskt påstående. Folket i 
kyrkan har inte teologernas 
verktyg, och de behöver 
inte alla våra verktyg, men 
några av dem vore använd-
bara, säger Day.

JULIETTE DAY

DOCENT I KYRKOHISTORIA 
VID HELSINGFORS UNI-
VERSITET.

FÖDD I EASTBOURNE I 
SÖDRA ENGLAND, BOR PÅ 
SKATUDDEN I HELSING-
FORS MED SIN PARTNER, 
ÖVERSÄTTAREN KERSTI 
JUVA.

ÄR TRIATLONIDROTTARE 
PÅ FRITIDEN. 

förSamlingarna äger mark kring Kaitansvägen.  
foTo: ©openSTreeTMapS bidragSgivare/openSTreeTMap.org
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De biståndsorganisationer 
som har partnerskapsav-
tal med Utrikesministeriet 
sammanträdde förra veckan 
med ministeriet för att dis-
kutera bland annat de pla-
nerade nedskärningarna i 
biståndet.

Oskar Sjöberg, bistånds-
ledare för Frikyrklig Sam-
verkan, kallar träffen för ett 
rutinmöte som fick ett tungt 
innehåll.

– Utrikesministeriet kall-
lade inte till något speciellt 
informationsmöte om ned-
skärningarna, men vi dis-
kuterade naturligtvis situ-
ationen.

Han säger att Frikyrklig 
Samverkan har ett mång-
årigt avtal med ministeriet 
om finansieringen av deras 
biståndsprogram.

– Tyvärr kan Utrikesmi-
nisteriet ändå, fastän vi har 
ett avtal, skära i de medel vi 
blir tilldelade då regeringen 
bestämmer sig för att skära 
i biståndsmedlen.

Enligt planerna tänker re-
geringen låta 300 miljoner 
euro försvinna från de 800 
miljoner euro som årligen 
gått till biståndsorganisa-
tionerna.

Jouni Hemberg, verksam-
hetsledare vid Kyrkans Ut-
landshjälp, säger att ned-
skärningarna kommer att 
svida.

– De innebär att stödet till 
utvecklingsarbetet kommer 
att landa på en helt annan ni-

vå, som inte längre kan jäm-
föras med de övriga västeu-
ropeiska ländernas.

– Nedskärningarna kom-
mer att drabba Utlandshjäl-
pen på ett mycket drama-
tiskt sätt. Vi fick i morse ve-
ta att alla de organisationer 
Utrikesministeriet stöder 
drabbas i samma utsträck-
ning, med en nivåsänkning 
på cirka 40 procent. Ned-
skärningen görs 2016, allt 
på en gång.

Han säger att det är svårt 
att genast bedöma vilka 
konsekvenserna för Ut-
landshjälpen kommer att 
vara.

– Men tiotusentals kom-
mer inte att få den hjälp de 
behöver.

Också Oskar Sjöberg på 
Frikyrklig Samverkan är 
oroad för dem som nu får 
klara sig utan hjälp.

– Jag är orolig för hur de 
människor som har kunnat 
dra nytta av pengarna kom-
mer att påverkas. Konkret 
har vi ju kunnat vara med 
på fältet och förändrat män-
niskors liv, till och med gjort 
skillnad mellan liv och död. 
Bland annat har barn fått gå i 
skola, fått mat i magen. Folk  
har fått hälsovård, lärare har 
kunnat utbildas och männ-
iskor har kunnat utbildas för 
att få mat på bordet och tjä-
na sitt eget levebröd. 

Hans farhåga är att många 
av projekten måste redu-
ceras kraftigt eller i värsta 

fall avslutas, med förödan-
de konsekvenser för motta-
garna, individerna. 

– Vår förhoppning är att 
besluten som fattas kommer 
att göra så liten skada som 
möjligt för de svaga. Sam-
ma sak gäller även våra eg-
na eventuella nedskärning-
ar, vi måste se var de gör så 
lite skada som möjligt.

Allvarlig situation
Rolf Steffansson, biträdan-
de verksamhetsledare vid 
Finska missionssällskapet, 
håller med om situationen 
är allvarlig.

– Vår första tanke är att 
nedskärningarna kommer 
för snabbt, med för kort 

varsel. Vi har många lång-
siktiga projekt i områden 
med stor misär. Det bor-
de finnas en övergångstid. 
Med den här farten kom-
mer mycket av det arbete 
som redan uppnåtts att gå 
till spillo.

Han säger att det är för ti-
digt att säga hur nedskär-
ningarna konkret kommer 
att drabba FMS. Men att allt 
inte kan fortsätta som tidi-
gare är ett faktum.

– Vi väntar på informa-
tion om hur nedskärning-
arna ska förverkligas och 
får sedan ta ställning till hur 
vi fördelar dem mellan per-
sonal och verksamhet. Ar-
betet kommer att fortsät-

ta i mindre skala än tidiga-
re, men vi får fortsätta än-
nu mer målinriktat.

Han beskriver stämning-
en bland personalen som 
bestört.

– Samtidigt är vi villiga 
att kavla upp ärmarna. Vi 
funderar också på hur vi 
eventuellt kan påverka de 
politiska besluten. Vi käm-
par för att få beslutsfattarna 
att förstå att det vore rim-
ligt att göra nedskärning-
arna i faser, så att allt inte 
slår ut under 2016.

Steffansson säger att 80 
procent av Finlands be-
folkning vill att Finlands 
bistånd ska motsvara FN:s 
rekommendation på 0,7 

procent av BNP.
– Regeringen går emot en 

bred folkopinion.
Nedskärningarna kom-

mer att betyda att bistånds-
organisationerna får mindre 
resurser för förebyggande 
arbete.

– Det är billigare att före-
bygga än att lösa kriser. Vi 
ser redan nu att människor 
försöker ta sig över Medel-
havet för att söka trygghet. 
Nu fråntas vi möjligheten att 
hjälpa människor där de är. 
Man behöver inte vara pro-
fet för att säga att regering-
ens beslut kommer att bidra 
till att flyktingtrycket på Eu-
ropa ökar.

SLEF skickar 
missionärer till 
Etiopien
Svenska Lutherska Evang-
eliföreningen i Finland har 
fattat beslut om att skicka 
två missionärer till Etiopien. 

– Det finns två luther-
ska kyrkor i Etiopien och vi 

fick en inbjudan till samar-
bete av Etiopiens evang-
elisk-lutherska kyrka, den 
mindre av de två kyrkor-
na, berättar Göran Sten-
lund, verksamhetsledare 
vid SLEF.

Det är Heidi och Evans 
Orori, för närvarande bo-
satta i Vörå, som kommer 
att åka. 

– Förutsatt att Evans 
Orori får det finlänska 
medborgarskap som han 
har sökt och förutsatt 
att de får arbetstillstånd 
i Etiopien. Vi väntar ännu 
på att de här bitarna ska 
falla på plats, säger Sten-
lund. 

Om allt går som det ska 
väntas paret åka iväg ti-

digast 2016. 
– På SLEF är vi glada 

och ser det som en spän-
nande utmaning. 

Heidi Orori har tidiga-
re varit missionär i Ke-
nya och det var också där 
som hon och Evans Oro-
ri träffades. 

– När SLEF nu fick en 
missionskallelse tyckte vi 

att det passade extra bra 
med ett land som är neu-
tralt för dem båda, det är 
varken Finland eller Ke-
nya, säger Stenlund.

Den lutherska kyrkan 
i Etiopien är den störs-
ta lutherska kyrkan i värl-
den. 

 ¶ Michaela roSenback

NYTT MISSIONSFÄLT

FEST. Årets missionsfest 
var en höjdare, tyckte 
både gäster och arrangö-
rer.

TEXT: SOFIA TORVALDS

Den svenska missionsfes-
ten lockade några hundra 
missionsvänner till Esbo i 
helgen. Församlingens ar-

rangemang fick beröm och 
gästerna från Nepal och Eti-
opien, Bhibin Shakya och 
Samuel Nigusu, var myck-
et uppskattade.

– En jättelyckad mis-
sionsfest! sa Rolf Steffans-
son, chef för utrikesarbe-
tet vid FMS inför söndagens 
festhögmässa, som bjöd på 
rekordmäktig psalmsång.

Missionsvänner 
trivdes i Esbo

Åtskilliga projekt måste avslutas

arbetare konStruerar en tillfällig skolbyggnad i Gimdi, Nepal. foTo: anTTi helin/kYrkanS UTlandShJÄlp

UTVECKLINGSSAMARBETE. 2016 fråntas bi-
ståndsorganisationerna 40 procent av sina årliga 
medel. Det har Utrikesministeriet förhandsmed-
delat sina samarbetspartner om.

TEXT: CHRISTA MICKELSSON

bhibin Shaykya, Nepal, Matti Peiponen, sekreterare för 
mångkulturellt arbete i Esbo kyrkliga samfällighet, Samuel 
Nigusu, Etiopien, och Etiopienmissionären Christine 
Björkskog. foTo: Sheila lilJeberg-elbgerT

i lördagenS kvällsmässa bjöd Gnistra på folkmusik. Kata-
rina Kvarnström sjöng. foTo: Sofia TorvaldS
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Brottningen med det post-
kommunistiska arvet är en 
svår match för den ortodoxa 
kyrkan i de länder som nu 
kämpar med att bygga håll-
bara demokratiska struktu-
rer efter raset. 

Teologie doktor Michael 
Hjälm, biträdande profes-
sor vid Uppsala universitet 
och dekan för den unika or-
todoxa akademin Sankt Ig-
natios andliga akademi i Sö-
dertälje, har undersökt hur 
modern ortodox teologi po-
sitionerar sig i post-sovjetis-
ka samhällen. Han beskriver 
både Ryssland och Ukraina 
som i anomi.

– En anomi är en totalkol-
laps av alla sociala normer. 
Det innebär att ett helt sam-
hälle och dess befolkning in-
te hittar ett mönster som kan 
förklara deras tillvaro, för-
klarar Hjälm.

Anomin är outhärdlig och 
ersätts därför snabbt av nå-
got annat, men inte bättre. 

– När stabiliteten rub-
bas så pass att det uppstår 
en anomi verkar det finnas 
två alternativa utvecklingar: 
auktoritarism eller cynism.

Auktoritärt i Ryssland …
Auktoritarismen fyller tom-
rummet med lydnad och ett 
starkt ledarskap. 

Enligt Michael Hjälm har 
Ryssland historiskt sett valt 
den vägen, så även nu. Han 
visar statistik över vem el-
ler vad unga i Ryssland litar 
på i dag.

– De har inget intresse 

för politik, åttio procent av 
dem hyser direkt misstro-
ende mot politiker, men 73 
procent litar ändå på presi-
dent Putin. Frågar man dem 
vad han står för kan de dä-
remot inte svara.

I förtroendemätningen 
kommer institutioner som 
polisen och det politiska 
etablissemanget rejält efter. 
Bara 29 procent tror på poli-
sen, 20 procent på politiker-
na. Undantaget är: den orto-
doxa kyrkan. Den kommer 
tvåa efter presidenten på 57 
procent, följd av armén på 
43 procent.

– Tillsammans med Pu-
tin har patriarken Kirill hit-
tat ett sätt att samverka med 
makten, säger Hjälm.

… och cyniskt i Ukraina
I västra Ukraina dominerar 
cynismen.

– Nu talar vi inte om cy-
nism som ett slags nor-
malgnäll, utan om den cy-
nism som följer av att man 
misslyckas med att se en 
mening i tillvaron.

I det cyniska samhället 
faller allt samman. Viljan att 
engagera sig överhuvudtaget 
dör bort.

– Det vore viktigt för kyr-
kan i Ukraina att väcka liv i 
det konstnärliga och främ-
ja det psykologiska, känslor 
och relationer, säger Hjälm.

Makten farlig väg
Michael Hjälm tvekar inte att 
varna skarpt för maktpakten 
mellan Putin och den rysk-

ortodoxa kyrkan. 
– Vi kommer att se fler grym-
heter är jag rädd. När auk-
toritarismen resulterar i att 
mänskliga rättigheter och 
människans unika värde 
körs över blir kyrkan en del 
av något som eftervärlden 
kommer att döma den för 
längre fram.
Så vad borde patriarken Kirill 
göra?
– Han borde göra en distink-

tion mellan makten och pro-
duktionen av normerna, in-
te förena dem som nu. Sam-
tidigt är det lätt för oss i väst 
att säga. Patriarken är själv en 
reaktion på anomin, han är 
en del av den och kan inte se 
detta. Inga diktatorer är med-
vetna om att de är diktatorer. 
Det fanns bara en som från 
början markerade sin avsikt 
att leda en diktatur, nämligen 
Adolf Hitler. Han var unik, 

säger Michael Hjälm.
Han ler ett bistert leende.
– Jag är rätt pessimistisk, 

tyvärr. Anomin är en ond 
cirkel. Väl inne i den är det 
svårt att bygga de strukturer 
som skulle skapa den stabi-
ilitet som skyddar mot den. 
Men visst kan det plötsligt 
dyka upp individer som för-
ändrar läget. Gorbatjov kun-
de inte förutspås, han bara 
dök upp. Det kan hända igen.

ANOMI

• Begreppet myntades av 
sociologen Émile Durkheim 
(1858–1917). 

• Betydelse: ett socialt till-
stånd där ett kollektivs 
normer och värden förlorar 
sin styrka.

Fångar  
går aktivt  
i gudstjänst
Enligt en rapport som 
kyrkostyrelsen gjort till-
sammans med Brottspå-
följdsmyndigheten upp-
ger två tredjedelar av de 
finska kvinnliga fångar-

na att de är religiösa och 
under tiden i fängelse vill 
ha kontakt med det reli-
gösa samfund de hör till. 
Motsvarande siffra för de 
fängslade männen är 50 
procent.

Fångarna deltar i guds-
tjänstlivet i högre ut-
sträckning än den övri-
ga befolkningen. 70 pro-

cent av kvinnorna och 60 
procent av männen deltar 
i gudsjänsten åtminstone 
ibland. Omkring hälften av 
fångarna deltar i det som 
i rapporten kallas andlig 
gruppverksamhet.

Tre av fyra fångar tyck-
er att fängelsesjälavården 
är mycket nödvändig eller 
oumbärlig.

TRO FÄNGELSE

Tre nya präster
Emilia Kuni, Stefan Äng 
och Gunilla Teir ordinera-
des till prästämbetet un-
der helgens prästvigning i 
Borgå domkyrka.

Kuni blir tf kaplan i Ny-
karleby och Äng tf kaplan i 
Jomala. Teir tjänstgör som 
religionslärare.
foTo: linnea ekSTrand

NYA PRÄSTER

FARLIGT ÄKTENSKAP. Kyrkan i Ryssland 
måste bryta med den auktoritära mak-
ten för att inte dömas av eftervärlden, 
menar en svensk ortodox teolog.

TEXT OCH FOTO: MAY WIKSTRÖM 

miChael hJälm är medlem av den syrisk-ortodoxa kyrkan. Han är dekan för Sankt Ignatios andliga akademi i Södertälje.

En sann 
kyrka 
har inga 
vasaller
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Möten med två kvinnor
BOK

I tvillingarnas tecken

Författare: Eva-Stina 
Byggmästar
Förlag: Schildts & Söder-
ströms 2015

Pärmen på Eva-Stina 
Byggmästars senaste dikt-
verk pryds av ett spegel-
porträtt av två till synes 
väldigt olika kvinnor, Mari-
lyn Monroe och Emily Dick-
inson.  Dessa ”tvilling-
ar” är tillägnade hälften var 
av boken, som är en dialog 
mellan Byggmästar och bo-
kens två du. 

Jag vet inte riktigt hur jag 
ska definiera det här verket. 
Vid första anblick är det ett 
slags högklassigt beund-
rarbrev i diktform. Bygg-
mästar föreställer sig mö-
ten med dessa två kvinnor, 
som hon hyser en roman-
tisk vördnad för. Det på-
minner mig om mitt tonårs-
tida jag (och varför inte se-
nare också): tendensen att 
förse männen jag var in-
tresserad av med en mas-
sa ädla egenskaper som 
de antagligen inte hade. Du 
finns, men ”du”, den jag 
själv skapat, finns inte.  Det 
är något undergivet och till-
bedjande i det som jag vär-
jer mig emot. Det är vansk-
ligt att stirra på ett porträtt 
och tro sig kunna se män-
niskan bakom det. 

Samtidigt kan det också 
handla om att skapa upp-
rättelse, att verkligen för-
söka se människan bakom 
den påklistrade glansbilden. 
I synnerhet Monroe kan ju 
betraktas som ett offer för 
både fördömelse och till-
bedjan. ”De tror att du är 
aningslös och naiv,/men 

de kunde inte ta mer mis-
te –/de försöker förminska 
dig,/alla de som själva lever 
förkrympta.” Byggmästar 
hänvisar till Monroes dju-
pa sidor och uttrycker sam-
tidigt en stark önskan att få 
vara den som verkligen för-
står henne: ”Här, hos mig 
får du vara/ det klarögda 
barnet,/ får du vara käns-
lig och intelligent,/ sitta i din 
alldeles egna vrå/ och läsa, 
om det är det du vill, allt-
så/…/. 

Dickinson, vars många 
dikter publicerades först 
postumt, förde en eremitisk 
tillvaro och kom tidvis in-
te ens ut ur sitt rum utan ta-
lade med besökare genom 
dörrspringan. Denna käns-
liga själ behandlas med en 
särskild, ömsint respekt av 
Byggmästar. ”Jag önskar/ 
att jag var en pärluggla/i 
en rosa skog/och blott för 
dig/fick sjunga/en märklig 
sång/som verkligen/inte lik-
nar något annat.” Dickinson 
får en mer tankfull behand-
ling än Monroe, med många 
stråk av den natur och still-
het som präglar hennes eg-
na verk. Hon känns ock-
så som ett ännu större mys-
terium än Monroe, även om 
båda kvinnorna är att be-
trakta som gåtfulla.

Jag är tveksam till själva 
grundpremissen men verket 
har ändå många förtjänster. 
Byggmästar känns inspire-
rad, för att inte säga ivrig. 
Hennes språk är levande, 
lekfullt, lyhört och mycket 
vackert. (Och den som blev 
nervös av de många ut-
ropstecknen i Barrskogar-
nas barn kan andas ut – här 
gäller normal användning av 
skiljetecknen.)  Jag förut-
spår en ny triumf på de lit-
terära prispallarna.

 ¶ Joanna nYlUnd

eva-Stina byggmäStarS färska diktbok är lekfull och 
levande, skriver KP:s recensent. foTo: Jan-anderS broo

Jag tar både tro 
och vetande, tack!

– Det är viktigt att vi talar om den stora 
grupp av människor som faller i gråzo-
nen, som varken är religiösa eller seku-
lära i en svartvit bemärkelse, säger Ann 
af Burén, forskare och religionsvetare 
vid Södertörns Högskola i Stockholm. 

– De påverkar vårt sätt att tala om 
och relatera till religion i vårt samhälle. 

Ann af Buréns avhandling Living Si-
multaneity – On religion among semi-se-
cular Swedes undersöker precis det här: 
att det finns en stor samhällsgrupp som 
inte definierar sig som varken helt reli-
giös eller helt sekulär. af Burén använ-
der begreppet semisekulär.

– Jag förvånas inte över att männ-
iskor är motstridiga i sina uttalanden, 
det som förvånar mig är att de verkar 
tycka att det är så oproblematiskt. De 
kan säga att de känt känslan av att va-
ra burna av Gud, för att i nästa mening 
säga att de inte tror på Gud. Eller att de 
upplever sig haft en skyddsängel till ex-
empel vid en olycka, även om de in-
te tror på änglar. I min värld är det här 
motsägelsefullt.

Men när af Burén påpekade detta för 
intervjupersonerna verkade det inte 
bekomma dem. 

– Svaret kunde vara till exempel: 
”Det är ju dubbelt. Det kan vara så att 
det finns något vi inte ser och så kan 
det vara så att det går att förklara rati-
onellt. Jag vill inte välja så jag låter det 
stå öppet.” Och det förvånar mig. De 
här människorna är medvetna om al-
ternativen men väljer att inte välja. För 
vissa är det jobbigt att inte kunna väl-
ja, andra tycker att det är skönt, sä-
ger af Burén.

Avhandlingen utgår från djupinter-
vjuer med 28 personer, varav 12 står i 
fokus. För att komma i kontakt med 
de personer som af Burén intervjuade 
knackade hon dörr i ett bostadsområ-
de i Stockholm. 

SEMISEKULÄR. ”Jag har känt känslan av att Gud bär 
mig i sin hand, men jag tror absolut inte på Gud.” I sin 
nyaste avhandling lyfter Ann af Burén fram den stora 
grupp människor som inte problematiserar det faktum 
att de väljer ”både och” snarare än ”antingen eller”.

TEXT: MICHAELA ROSENBACK  ILLUSTRATION: MALIN AHO

– Jag och min projektkollega blev 
väldigt förvånade över att folk var så 
välkomnande. Vi hade föreställt oss att 
svenskar är svåra att komma inpå livet, 
men var tredje släppte in oss. 

Det finns en orsak till att Ann af Bu-
rén valde det här tillvägagångssättet. 

– När man undersöker religion går 
man ofta till traditionella miljöer som 
en kyrka, moské eller ett försam-
lingshem. Då talar du med människ-
or som känner en viss solidaritet med 
den platsen och svaren påverkas av det. 
Men knackar du på någons dörr och 
blir inbjuden i deras hem så finns möj-
ligheten att helt andra saker kommer 
upp. Människor är friare att föra sam-
talet i en riktning som känns relevant 
för dem i den situationen.

Dessutom var det här ett sätt för af 
Burén att nå precis den grupp hon var 
intresserad av. 

Maggan Hägglund

Det kommer att gå över
Det är en bok för dig som är deppad, nedstämd eller bara 
har tappat kontakten med livsglädjen. Här finns vackra 
och roliga bilder att vila blicken på, korta texter och kloka 

ord att känna igen sig i. Författaren Maggan Hägglund 
ger tanketips och praktiska råd och visar samtidigt på 
ställen där det finns kraft och ljus att hämta.

Libris

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

Första hjälpen för känslor
De flesta av oss har en förbandslåda hemma så vi kan 
behandla oss själva när vi har ont. Men plåster och 
bandage kan behövas också för våra själsliga sår. Winch 

berättar om situationer och lösningar och lär ut hur 
du på egen hand bäst behandlar små känsloskador 
– utan onödiga komplikationer. 

Libris

2890

Gör livet ont?

ann af burén knackade dörr i Stockholm för att hitta personer som var villiga 
att tala om sitt förhållande till tro och religion. foTo: Monica havSTröM 

– Människor som varken är akti-
va inom något religiöst samfund el-
ler likgiltiga, alternativt avogt inställ-
da till religion. Personer som exempel-
vis inte går i kyrkan regelbundet och 
som upplever att religionen är en pe-
rifer del av livet. 

Symboler för det religiösa
I början av undersökningen bad Ann 
af Burén intervjupersonerna att fylla 
i en enkät där de fick svara på frågor 
som: ”I hur hög grad betraktar du dig 
som kristen?”

– De identifierade sig med många av 
alternativen, till exempel kunde någon 
svara ganska kristen, lite buddhist och 
lite muslim. När jag ställde samma frå-
ga muntligt två år senare sa de att ing-
enting hade förändrats, men ändå hade 
de bytt ut sina svar på pappret.

af Burén kunde konstatera att sva-
ren till stor del berodde på vilka asso-
ciationer den intervjuade hade gjort i 
samband med frågan och under sam-
talets gång. 

– Under en intervjusituation skapas 
kunskap. Det var spännande att se den 
utvecklingen, hur de associerade och 
vilka bitar av sig själva som de kopp-
lade ihop med religion. 

Men om vi vänder på saken, kan man inte 
se det som en självklarhet att människan 
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VÅGA FRÅGA

Okej att släppa sorgen 
Min man dog för över tio år sedan 
i ett sjukdomsanfall. Till synes helt 
frisk lade han sig på rygg och dog 
inför mina ögon, trots att läkare 
gjorde allt för att uppliva honom. 
Jag hamnade i ett svårt, långvarigt 
depressionstillstånd. Har aldrig 
kommit från frågan om jag kunde 
ha gjort mer. Hur ber man om 
förlåtelse av en älskad make som 
är död? 

det måSte vara en oerhört omskakan-
de upplevelse om en älskad make, till 
synes frisk, dör inför ens ögon. Upp-

levelsen blir inte ett enda uns lättare att bära med sig även 
om man vet att också andra drabbats på liknande sätt. Sor-
gen är alltid personlig och vi måste själva sörja oss igenom 
den. Och vår sorg varken kan eller behöver jämföras med 
någon annans.

Sorgen tar sig så många uttryck. Man talar om chock-
en till en början, sedan om förnekandet, om vreden, van-
makten och accepterandet. Det handlar om känslor man 
ofta kan iaktta hos dem som förlorat någon anhörig. Till de 
här kan säkert fogas många andra känslor som dikteras av 
specifika händelser.

En variant man inte sällan möter är vreden som tar sig 
uttryck i skuldbeläggande. När någon dör tycker man sig 
ha både behov av och rätt till att anklaga någon. Ibland är 
det sjukvården i allmänhet, ibland är det vårdande läkare 
och annan personal som får vara måltavla för vreden och 
vanmakten.

i det aktuella fallet har man inte haft det behovet. Läkare 
och ambulanspersonal gjorde allt som mänskligt sett kun-
de göras utan att ändå lyckas återuppliva mannen. Följden 
av makens död blev ett svårt och långvarigt depressions-
tillstånd. En ingrediens i detta var kanske den malande frå-
gan om huruvida man själv kunde ha gjort något mera för 
att rädda mannen till livet. Anklagelsen riktas inåt, något 
som enligt specialister inte är helt ovanligt när man är rik-
tigt ledsen och nere. 

Jag har hört rätt många frågor rakt ut i luften från männ-
iskor som förlorat en nära kär. De börjar nästan alltid med 
orden: ”Tänk om …!” Tänk om vi inte skulle ha gått på den 
där promenaden …! Tänk om vi hade stannat hemma …! Tänk 
om jag inte skulle ha sagt …! Tankegången handlar om att 
man kanske skulle ha undvikit dödsfallet om man gjort an-
norlunda än man gjorde.

Man behöver inte skuldbelägga sig själv eller någon an-
nan för att närstående dör. Man ska i stället sörja sina kära 
tills sorgen ebbar ut. Man glömmer inte, men ärren börjar 
småningom göra mindre ont. Och – det är inte okristligt att 
släppa sorgen när den är ”genomsörjd”.

Om man känner att man behöver få förlåtelse för något 
i sammanhanget finns alltid möjligheten att gå till bikt el-
ler själavård och där lägga fram hela problematiken och 
ta emot förlåtelsen som själavårdaren har fullmakt att ge.

 ¶ Jan-erik nYMan
är prost och pen- 
sionerad kyrko-
herde och svarar 
på läsarfrågor om 
tro och kyrka. 

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 NINA ÖSTERHOLM

Sommaren är superlång
Första dagen på sommarlo-
vet fick jag vara med om en 
liten explosion. Det smäller 

ganska bra om 
man eldar un-
der en spray-
deodorant fick 
jag se. Polisen 
kom till par-
ken och impo-

nerade på småungarna men 
gärningsmännen var vid 
det laget redan långt borta. 
Nästa morgon var samma 
park nermålad med graffiti. 
Bergsknallen, rutschbanan, 
fönster, parkbord … Det blir 
ett långt sommarlov.

På sportplanen intill par-
ken pågår ett sommarläger. 

Välklippta ungdomar i ne-
onfärgade löparkläder läg-
ger sin själ i startteknik och 
uthållighet. Äntligen får de 
satsa helhjärtat på träning-
en utan att störas av skol-
dagens måsten. Bästa 
sommarlovet!

På skoltaket bredvid 
sportplanen klättrar småkil-

larna omkring. Man får ga-
ranterat inte klättra på det 
taket till vardags. Men nu är 
det sommarlov. De är fria 
att göra vad de vill och då 
vill de tydligen komma till 
skolgården och klättra på 
taket. Bästa sommarlovet?

Jag minns att det bruka-
de regna, att det alltid fanns 

tråkiga, intill döden tris-
ta dagar, men också läger-
dagar, kompisdagar och så 
äntligen den riktiga semes-
tern när mamma och pap-
pa var lediga. Jag minns att 
sommarlovet kändes oänd-
ligt långt. Oändligt i både 
positiv och negativ bemär-
kelse. För sommaren är inte 

alls särskilt kort. Det är näs-
tan tre månader utan lära-
re, klubbledare, tränare och 
i värsta fall kompisar.

Det var någon som sa att 
sommaren är en bra tid att 
aktivera dem som kunde 
tänka sig att jobba frivilligt i 
församlingen. Finns här nå-
got vi kunde göra?

är mångfacetterad och därför inte vill väl-
ja antingen eller?

– Det är en central fråga, och det bor-
de vara en självklarhet. Det vet vi ju i re-
lation till oss själva, vi är inte endimen-
sionella. Men i det här fallet handlar det 
snarare om att problematisera den en-
tydiga bilden av dels hur en sekulär och 
dels hur en religiös människa är. Vis-
sa människor får ofta stå som symboler 
för det religiösa. Kvinnan i slöja är ofta-
re muslim än vad hon är någonting an-
nat. Dessutom  finns det en norm som 
säger att man måste vara konsekvent i 
det man säger och tycker. Därför var det 
intressant att konstatera att personerna 
i fokus här oftast inte var det.

Tror med en viss logik
Teolog Patrik Hagman vid Åbo Akademi 
anser att begreppet semisekulär kun-
de lära också den finska kyrkan något.  

– Det är ett intressant begrepp som 
visar på att det sekulära inte är anting-
en eller. Gudstron är inte antingen av 
eller på. 

Han är inte förvånad över de resul-
tat som Ann af Burén presentarer i sin 
forskning.

– De flesta människor är inte hemskt 
bra på att artikulera sin livsåskådning 
och de saker man säger att man tror 
på är ofta ett hopplock, säger Hagman. 

Han lyfter fram att det sekulära tän-
kadet starkt präglar det sätt på vilket 
vi ser på verkligheten. Det gäller ock-
så troende.

– Också de som tror på Gud tror en-
ligt en logik som är präglad av det se-
kulära tänkandet. Men vill man som 
kyrka möta de semisekulära räcker det 
inte att man lägger till Gud i den seku-
lära världsbilden.

I stället tror Hagman att kyrkan har 
mycket att hämta i att öppna upp en de-
batt som ibland är onödigt snäv.

– Jag uppfattar att en semisekulär 
person är väldigt öppen, men poäng-
en finns inte i enskilda frågor som den 
om Gud finns eller inte. Utmaningen för 
kyrkan är att kunna sätta ord på de frå-
gor där tron på Gud verkligen spelar en 
avgörande roll, som till exempel frågor 
om hur vi ser på de svagaste i samhäl-
let. Ur ett strikt sekulärt perspektiv är 
till exempel de fattiga ett problem. Men 
Bibeln lär oss att möta den som är fat-
tig som Gud själv.

”Jag förvånas inte över 
att människor är motstri-
diga i sina uttalanden, det 
som förvånar mig är att 
de verkar tycka att det är 
så oproblematiskt.”
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Nytt 
läge i 
Karleby
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

– Vi har nu en helt ny situation i Kar-
leby, där den finlandssvenska frikyrk-
ligheten först på senare år fått fotfäste, 
säger kyrkoherde Per Stenberg. Kar-
leby svenska har under lång tid näs-
tan varit i en monopolställning. 

För några år sedan kom pingstför-
samlingen Nystart, sedan aktiverade 
metodistförsamlingen sig och nu kom-
mer Word of Faith.

– Vi vill inte bränna några broar utan 
håller dörrarna öppna för varje män-
niska. Vi vill vara ett fräscht bibliskt al-
ternativ i den här tiden, säger Stenberg.

När Patrick Tiainen för ett drygt år 
sedan återvände från Kenya bildade 
han samfundet Word of Faith Church 
Finland enligt kenyansk förebild. I Ke-
nya är den registrerad som ett pingst-
samfund. Då hade Tiainen en hand-
full människor omkring sig. I dag räk-
nar han med 150 aktiva, av vilka 74 är 
medlemmar. 

–  Jag tror att nära hälften av de akti-
va har kommit till tro under året. Det är 
både unga och medelålders, säger han.

Han berättar att tolv människor som 
inte var kristna tidigare gav sina liv till 
Jesus senaste vecka. 

– Det är jättehärligt när folk kommer 
till tro. Mitt primära syfte är just att nå 
människor som inte redan är troende.

Han ser senaste höst som en bryt-
ningspunkt. Då började folk komma 
till tro. De växte också snabbt i tron.

– Men vad de gör sedan är upp till 
dem själva. Vill de gå till en annan för-
samling så kan vi välsigna dem.

Men bland de aktiva i Word of Faith 
finns också folk från andra församling-
ar. Stenberg känner till att en del unga 
aktiva i Karleby svenska dras till Word 
of Faith. Hittills har drygt tio perso-
ner från Karleby svenska blivit med-
lemmar i samfundet. Därmed är de 

inte längre medlemmar i den luther-
ska kyrkan. 

– Jag förstår rädslan och att många 
reagerar starkt, säger Tiainen. Men vad 
är vi rädda för? Vi arbetar för samma 
rike och borde kunna glädjas över till-
växten. Jag kan heller inte stänga ut 
dem som kommer till oss för att de 
upplever att Gud kallar dem.

Per Stenberg understryker att det i 
Guds rike inte finns någon konkur-
renssituation mellan församlingarna.

– Vi hoppas och ber att Patrick Tiai-
nens verksamhet ska få vara en pus-
selbit i Guds rikes arbete. Men det är 
en besvärlig sits för oss eftersom en del 
människor som känner dubbellojalitet 
är i en konfliktsituation. Patrick attra-
herar en del ungdomar och unga vux-
na som gått över till hans samfund. En 
del aktiva där är också aktiva hos oss. 

Snabb utveckling
Den snabba utvecklingen inom Word 
of Faith överraskar Tiainen.

– Jag hade räknat med att det skul-
le ta mycket längre, kanske till 2016 
eller 2017, att komma dit där vi är i 
dag. Det finns inte någon logisk för-
klaring till det. Det kan bara vara Gud 
som ligger bakom.

Till en början hyrde församlingen in 
sig i metodistkyrkan som snabbt blev 
för liten. Sedan december har försam-
lingen verkat i en tidigare industrihall 
som rymmer flera besökare. Men ock-
så den har blivit för liten och som bäst 
söker de en större samlingslokal.

Men det har också varit ett år av 
prövningar. Patrick Tiainen har ho-
tats till livet ett flertal gånger och hans 
bil har blivit utsatt för sabotage. Som 
en följd av det körde han i diket. För-
säkringsbolaget bekräftade sabotaget.

– Jag hade inte förväntat mig att alla 
skulle vara positivt inställda till den 
nya församlingen. Men hot och sa-
botage hade jag inte räknat med. För 

församlingens skull har jag har gjort 
polisanmälan varje gång. Själv upp-
lever jag att jag ska fortsätta med min 
kallelse. För mig verkar hoten som en 
motiverande faktor. Om reaktionen 
är så negativ så har mörkrets välde 
upptäckt att något sker här.

Word of Faith är en tvåspråkig för-
samling där gudstjänsterna går på fin-
ska även om hälften av gudstjänstbe-

sökarna är svenskspråkiga. Vid behov 
tolkas de tills svenska och/eller eng-
elska. Bibelstuderna arrangeras skilt 
på svenska och finska.

I Nedervetil har samfundet en 
svenskspråkig cellgrupp med tjugo 
medlemmar. Enligt kyrkoherde An-
ders Store har en handfull försam-
lingsmedlemmar gått över som med-
lemmar i det nya samfundet.

—  Det känns lite som om de bytt fa-
milj, säger han. Det hade varit schyst 
om de kontaktat mig innan.

Missionärer och evangelist
Word of Faith har numera ett ledar-
skap, ett äldsteråd bestående av Tiai-
nen och tio personer. De har sänt ut si-
na första missionärer till Spanien, ut-
sett en evangelist och varit på en mis-
sionsresa till Viborg. 

Tiainen  bedömmer att församlingen 
nu står på en hälsosam grund. Efter-
som han startade församlingen kret-
sade allt till en början kring honom. 
Nu kan han vara borta utan att verk-
samheten rubbas.

en del tendenser 
inom Word of 
Faith bekymrar 
kyrkoherde 
Per Stenberg i 
Karleby svenska 
församling.

KARLEBY. Mordhot, sabotage och till-
växt. Det har hänt mycket sedan Pa-
trick Tiainen startade kyrkosamfundet 
Word of Faith Church Finland för ett år 
sedan. Det nya samfundet har ställt 
Karleby svenska församling inför en ny 
utmaning.
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KOMMENTAR  
JOHAN SANDBERG

Ett okänt 
kort

Per Stenberg 
har lite svårt 
att sätta fing-
ret på skill-
naden mellan 
Word of Faith 
och Karleby 

svenska församling. Det har 
jag också. Det är egentli-
gen bara nyanser som skil-
jer dem åt, kanske också 
synen på dopet. 

I mina samtal med Sten-
berg och Patrick Tiainen sä-
ger de i stort samma sak, 
men med lite olika ord och 
betoningar. Samtidigt bör 
man också komma ihåg att 
de är bunda av tystnads-
plikt och inte kan säga allt 
de vet.

Både Stenberg och Tiai-
nen betonar att Jesus ska 
vara i centrum i försam-
lingen. Båda är ekumeniskt 
lagda, öppna för karisma-
tik och för att Gud gör un-
der även i dag. Stenberg ut-
trycker sig något försikti-
gare. De säger att de gläds 
över varandras framgång 
och betonar att bägge job-
bar för Guds rike.

Hade Tiainen inte gått en 
annan väg utan skaffat sig 
den formella kompeten-
sen kan jag utan problem se 
honom som präst i Karle-
by svenska församling, den 
församling han vuxit upp i.

Ändå finns det en klyfta 
mellan dem.

När en människa sä-
ger sig ha fått en vision av 
Gud kan man vanligtvis ba-
ra ifrågasätta den om den 
strider mot Guds ord. Man 
kan bara ställa frågor. Jag 
har intervjuat Patrick Tiai-
nen två gånger. Jag tycker 
han alltid haft de svar som 
en sund församlingsledare 
ska ha. Med tanke på med-
lemmarna ska man vara 
tacksam för det.

Tiainen bildade ett nytt 
samfund för att inte splitt-
ra de redan existerande för-
samlingarna. Splittrar gör 
han delvis ändå genom att 
attrahera medlemmar i ex-
isterande församlingar. 

Karleby svenska vill in-
te stänga dörrarna. Ändå är 
dörren för Tiainen stängd 
medan den är öppen för 
andra mera etablerade fri-
kyrkopastorer. Tiainen är än 
så länge ett okänt kort.

Så visst förstår man 
oron inom Karleby svens-
ka. Inte alla samfundseta-
bleringar har slutat lyck-
ligt. Det finns allför många 
historiska exempel på hur 
människan lyckats förstöra 
det som Gud startat. Det-
ta sagt utan att påstå var-
ken det ena eller det andra 
om Tiainen eller Word of 
Faith Church Finland. Men 
han bär ett stort ansvar på 
sina unga axlar. Man får 
önska och be att han hör 
Gud rätt och att han är ly-
dig det han hör. För med-
lemmarnas skull.

hoten oCh 
sabotaget han 
utsatts för mo-
tiverar Patrick 
Tiainen att jobba 
vidare. 

– Det måste vara klart för alla att 
det är bara en person det här får kret-
sa kring. Det är Jesus. I varje predikan 
påpekar vi att man inte ska tro evang-
elium för att predikanten säger det ut-
an för att Guds ord säger det. Alla bör 
själva känna till Bibeln.

Tiainen får nu mera tid att utveck-
la den nationella visionen.

– Vår huvudsakliga kallelse är inte 
församlingsplantering utan att mobili-
sera de existerande församlingarna att 
se vad Gud vill göra genom dem. Fak-
tum är att vi redan har många försam-
lingar i Finland. Men de borde mobili-
seras att nå ut till människorna. 

Inom kort ska ny församling grun-
das. Det blir på en finskspråkig ort, ex-
akt var vill Tiainen ännu inte avslöja.

Vad menar du med att ni är krigare i er 
församling?

– Vårt land är under en andlig at-
tack och vårt folk är lamslaget. Vi ska 
ta tillbaka det som den onde stulit. Det 
är ingen kamp mot kött och blod ut-
an en andlig kamp. Vi krigar genom att 

förkunna och genom att be. Den ter-
minologin är kanske  många  tveksam-
ma till. Själv tycker jag den är biblisk.

Ser du nån fara i karismatiken? 
– Jag definierar karismatik som att 

Guds ande verkar. Man kan inte ha för 
mycket av Guds ande. Anden går inte 
emot ordet. Vi har arbetat på att skapa  
kultur där allt prövas mot ordet. Alla ska 
pröva profetiorna. Vi säger snabbt vad 
vi upplever att är från Gud eller inte är 
det. Det ska göras i kärlek. Det har va-
rit en av de mest utmanande processer 
vi haft. Vi vill inte släcka anden men 
det får inte sväva iväg vart som helst.

Det ödmjuka barnet
Per Stenberg ser tendenser i Word of 
Faith som bekymrar honom. 

– Till exempel gick Tiainen hårt ut 
med att han ville hjälpa människor 
med ätstörningar och svåra problem. 
Gud kan hjälpa och vi finns till för att 
hjälpa människor, men samtidigt är jag 
försiktig med att säga att vi är experter 
på området. Inom Word of Faith ver-

kar det finnas en stark betoning på de 
områdena. 

Det finns ju en karismatisk tradition ock-
så inom Karleby svenska? Och i den in-
går helanden.

– Visst. Jag inte är främmande för 
det karismatiska. Det är svårt att sät-
ta fingret på det. Men rent konkret tog 
redan den tidigare kyrkoherden i Kar-
leby beslut om att inte bjuda in Patrick 
till våra sammanhang. Eftersom situ-
ationen är så pass känslig har det va-
rit vår linje. Även om vi är öppna för 
ekumenik.

Vilken är skillnaden mellan församlingarna?
– Kanske det finns vissa ultrakaris-

matiska drag i Word of Faith. De från-
säger sig framgångsteologiska influen-
ser men jag tycker ändå de ligger nä-
ra. Helande är sig är inte framgångste-
ologi, men jag har uppfattat att man tar 
auktoritet över sjukdomar. Det handlar 
om fina nyanser. Vi kristna borde va-
ra i det ödmjuka barnets ställning och 
inte kräva något av Gud.
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Hoppet trots allt inte ute

Nyheterna från världen är dåliga. Terro-
rism, naturkatastrofer och ekonomis-
ka problem skapar rubriker. Är värl-
den ur led?

Det var startpunkten för en diskus-
sion på tyska protestantiska kyrkoda-
garna, Kirchentag, som hölls förra veck-
an i Stuttgart. Av publikens reaktioner 
att döma var det engagemang på hög ni-
vå. Applåder avbröt titt som tätt talarna 
och efteråt var kommentarerna hoppful-
la trots ett allvarligt och för många hot-
fullt ämne.

Tusentals deltagare hade bänkat sig 
redan en timme före utsatt tid i sport-
hallen med 10 000 sittplatser. Tysklands 
utrikesminister Frank-Walter Steinme-
ier fick inleda: han började med att be-
skriva den katastrofala flyktingsituatio-
nen i Mellanöstern med miljoner männ-
iskor som lider nöd på grund av kriget. 
Han har sett det med egna ögon under 
sina besök i regionen.

– Folk som är på flykt frågar sig: Var 
är Gud? Var finns hopp? Har världen 
glömt oss? 

Socialdemokraten Steinmeier beto-
nade att Tyskland och de andra rika in-
dustrinationerna har ett ansvar för att 
stoppa terrorn och arbeta för fred. När 
den gamla världsordningen med kon-

flikten mellan öst och väst är slut, upp-
står något nytt. Mycket har skett sedan 
Berlinmurens fall för 25 år sedan. Nu 
väcker många konflikthärdar över he-
la världen, terror och religiös fanatism 
oro hos oss. Enligt Europas mäktigaste 
utrikesminister står världen mitt i våld-
samma förändringar.

– Vi upplever en förening mellan in-
ternet och medeltida våldsmetoder, 
konstaterade Steinmeier och pekade 
på terrororganisationerna.

Steinmeier, som tillhör den reformer-
ta kyrkan, tilltalade kyrkodagarnas pu-
blik med ”Mina bröder och systrar” och 
sade att hjärtlöshet mot flyktingar inte 
hjälper, utan att tyskarna ska fortsätta att 
ge en fristad till flyktingar och förföljda.

– Vi ska inte ge upp utan fortsätta att 
arbeta för fred, avslutade han.

Vi sitter i samma båt
FN:s förre generalsekreteraren Kofi An-

nan är trots sina 77 år fortfarande ef-
terfrågad diplomat i världens konflikt-
härdar. Även om han har varit med om 
många misslyckanden har han inte gett 
upp hoppet.

– Det är alltid bättre att försöka lösa 
konflikterna innan man tar till vapen, 
sa Annan och påminde om FN-resolu-
tionen om krigsbrott som kom till un-
der hans tid som generalsekreterare.

Han konstaterade att inget land kan 
isolera sig längre eftersom länderna är 
beroende av varandra.

– Ingen kan i dag säga att vi visste 
inte, sa han och pekade på den snabba 
kommunikationen. Det betyder också 
att migrationen inte kan stoppas.

– Vi sitter i samma båt. Solidaritet 
gör oss till människor. Ingen ska sko 
sig på andras bekostnad, sade Annan 
och påminde om att vanliga människ-
or har makt att påverka utvecklingen 
genom sina handlingar.

HOPP. Förre FN-generalen Kofi Annan 
mötte den tyske utrikesministern Stein-
meier och den engelska biskopen Bai-
nes i samtal om världsläget på tyska 
kyrkodagarna

TEXT OCH FOTO: KAJ AALTO

tySklandS utrikeSminiSter Frank-Walter Steinmeier och förre generalsekreteraren för FN Kofi Annan möttes på scen under de tyska kyrkodagarna. 

”Vi sitter i sam-
ma båt. Solida-
ritet gör oss till 
människor.”
Kofi Annan

KP ställde den aktiva tyska publiken en fråga: Finns det hopp trots allt?
– Det är svårt att tro att det finns hopp. 
Men har vi något annat alternativ än 
att hoppas på att världen ska bli bätt-
re? Som Kofi Annan sa, vi måste gå till 
roten av problemen. Det betyder att 
vi måste börja med oss själva, svara-
de Peter Bach.

En äldre dam, Käte Blasius, tyckte 
att samtalet var ärligt.

– Vi måste prata, prata och prata med 
varandra, lyssna på varandras önske-
mål och begrava våra vapen.

Tre kvinnor i tjugoårsåldern tyck-
te mötet med Steinmeier, Annan och 
Baines var hoppingivande.

– Vanligen är jag väldigt pessimis-

tisk när jag tänker på världssituatio-
nen. Nu tänker jag att okej, om vi li-
tar på våra politiker, så kanske det går. 
Jag är imponerad av vår utrikesminis-
ter för det han gör. Det inger hopp, sa-
de Hanna Kreplin.

– Jag gillar vad den engelska bisko-
pen sa, att kyrkan ger röst åt dem som 
inte hörs, till svaga och utstötta i sam-
hället. Det är ett viktigt uttalande, sa-
de Inga Waschke.

– Jag tycker att Kofi Annans budskap 
till ungdomarna var stort. Vi kan för-
ändra många små saker. Freden bör-
jar i de små tingen, konstaterade Ju-
dit Mandela.

Seriös tro efterlyses
Engelska kyrkans biskop Nick Baines 
från Leeds stift hade ett bra råd till al-
la som ska jobba för fred. Det sker in-
te med välmenande konferenser och 
kommunikéer, handling krävs.

– Följ Jesus! Och det är inget naivt 
ställningstagande. Tänk på varför alla 
de ungdomar i England, Tyskland och 
Frankrike som ansluter sig till Islamis-
ka staten gör det. Kanske en orsak är 
att den liberala kapitalismen inte kan 
fylla deras liv med mening. Vi (krist-
na) måste bli mer seriösa med vår tro 
och dess konsekvenser, sade Baines 
och fick stort bifall.

Han påminde också om de problem 
som uppstår när kyrkan och staten står 
för nära varandra. Enligt Baines är så 
fallet i Ryssland och Ukraina, vilket inte 
gör det lättare att komma till en fred-
lig lösning.

inga WaSChke, Hanna Kreplin och Ju-
dit Mandela tror att små förändringar 
leder till en bättre framtid.
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ÅBOLANDS PROSTERI 

 ¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 14.6. kl 10: Högmässa med 
konfirmation (Läger II) i kyrkan, 
Heikkilä, Eklund-Pelto, Lehtonen. 
– kl 14: Konfirmationsmässa (Lä-
ger I) i kyrkan, Wikstedt, Sundell, 
Lehtonen.
Ti 16.6. kl 20: Aftonandakt på 
Bläsnäsudden, Backström.
On 17.6. kl 18: Veckomässa i kyr-
kan, Backström, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 14.6. kl 11: Högmässa med 
konfirmation, Granström, Ollila.
Korpo kapellförsamling:
Sö 14.6. kl 11: Konfirmations-
mässa i Korpo kyrka, Killström, 
Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 14.6. kl 11: Högmässa i kyrkan, 
Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 14.6. kl 11: Högmässa med 
konfirmation i kyrkan, Vuola.

 ¶ ÅBO
sö 14.6 kl. 12: Högmässa i Borg-
mästarkoret, Domkyrkan. Björk-
gren, Danielsson
ons 17.6 kl. 13: Sommarcafé i 
Aurelia (1vån.), öppet hus för alla 
åldrar.

ÅLANDS PROSTERI

 ¶ HAMMARLAND
3 sö e pingst: Gudstjänst kl 12 
Mårten Andersson och Benita 
Muukkonen.

 ¶ JOMALA
Sön 14.6 Högmässa m konfirma-
tion: S Äng, S Winé, E-H Hansen, 
F Erlandsson, A Karlsson.
Tis 16.6 kl. 13.30: Pensionärernas 
nattvardsgång i kyrkan S Äng, Å 
Rehn-Isaksson, F Erlandsson, M 
Poulsen Englund.

 ¶ MARIEHAMN
14.06 Högmässa: kl. 11 i S:t Gö-
rans, M P, J D.
14.06 Konsert: kl. 15.30 i S:t 
Görans, ”Sommarstund med 
Mozart”.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 
19500.

 ¶ SUND-VÅRDÖ
Söndag 14.6 kl. 11.00: Gudstjänst 
i Sunds kyrka. Juanita Fagerholm-
Urch, Kent Eriksson
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

 ¶ KORSNÄS
Sö 14/6 11.00: Högmässa i Kyr-
kan, Guy Kronqvist, Markus Kall-
latsa, Jasmine Nedergård. 1965 
års konfirmander inbjuds speciellt. 
Efter gudstjänsten fotografering 
och samkväm med kaffeservering 
i Församlingshemmet.

On 17/6 18.00: Öppet hus på 
Strandhyddan i samarbete med 
Spiron och Socken.
On 24/6 13.00: Syföreningsdag på 
Fridskär. Gemensam buss. Anmäl 
deltagande till Ebba, tel. 044-
4101825 före 17/6. 

 ¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi 
Högmässa: sö 14.6 kl 12 i K:stad, 
Saarinen, Nilsson. Efteråt Luth-
erläsarens årsmöte, betraktelse 
Lövdahl, servering
Musikstund: sö 14.6 kl 15.30 i 
K:stads kyrka, Olle Nilsson, Gun 
Eriksson, Tom Bergman, Raili 
Bergqvist, Anna Karin, Dan och 
Juhani Martikainen
Högmässa: sö 14.6 kl 18 i Sideby, 
Saarinen, Nilsson

 ¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Sö 14.6 kl 9.30: Ortodox liturgi i 
förs.hemmet.
Sö 14.6 kl 12: Högmässa Jakobs-
son, S.Lindén.
Övermark
Sö 14.6 kl 14: Gudstjänst Jakobs-
son, S.Lindén.
Pörtom
Sö 14.6 kl 10: Högmässa med 
konfirmation Sundqvist, G.Lindén, 
Sjölander, Långkvist, Pörtomkö-
ren, musik av ungdomar. Efteråt 
50-års konfirmandträff i försam-
lingshemmet.

KORSHOLMS PROSTERI

 ¶ BERGÖ
Sö kl 14: Gudstjänst, Björklund, 
Benita Lidman.
Församlingspastor Cay-Håkan 
Englund har semester 8.6-7.7. 
Vikarie är kyrkoherde Mats 
Björklund.  

 ¶ KORSHOLM
Gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan 
och kl 12 i Smedsby förs.gård, 
Bergström-Solborg, Nordqvist-
Källström.

 ¶ KVEVLAX
Högmässa: sö kl 10, Lundström, 
Lithén.
Bön för bygden: må kl 19 i Krub-
ban.

 ¶ MALAX
Diskussiongruppen: Amici in spi-
ritu to 11.6 kl. 19 i KH.
Konfirmationsmässa: sö 14.6 kl 10 
i kyrkan. Norrback, Lax.
Träffpunkt Socken: Onsd kl 10-14 
för vuxna daglediga i Malax med 
omnejd. Vi umgås kring hälso-
främjande program och blir ser-
verade varm sopplunch och kaffe 
för 3 euro. Loppis.

 ¶ PETALAX
Gudstjänst: sö 14.6 kl. 11, Björk-
lund, Lidman

 ¶ REPLOT
Konfirmation och högmässa: 
Replot sö kl. 10. Kaski, Wargh, 
Kronqvist.

 ¶ SOLF
Högmässa med konfirmation: sö 
kl. 10, Ann-Mari Audas-Willman, 
Karolin Wargh, Maria Helenelund, 
Olof Jern.

 ¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Konfirmationsmässa: sö kl 13 
Hänninen, Nord, Böckelman, 
Vidjeskog.
Aftonmusik: ons 17.6 kl 19.30 
Peltomiehen rukous, komp. Jorma 
Panula, dir. Ville Mankkinen, Kon-
sonanssi sånggrupp, Elja Puukko, 
sång. Fritt inträde.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm Addo-
Tenkorang.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Högmässa: sö kl 10 Sandin, Vid-
jeskog.
ALSKAT LÄGERGÅRD
Lägergudstjänst: sö kl 13 Jern, 
Erika Boije, Heidi Mäkelä, Nicolina 
Grönroos, Andersson.

PEDERSÖRE PROSTERI

 ¶ ESSE
Fr kl 13.30: Andakt i Esselunden, 
Simon Lampa.
-kl 20: Ungdomssamling i Fyren, 
Kung team, Simon Lampa.
Sö kl 10: Gudstjänst i kyrkan, 
Granlund, Ravall, textläsare: Kris-
tina Granstedt-Ketola, dörrvärdar: 
Överesse.
-kl 14: Sammankomst i Punsar 
bönehus.
-kl 19: ”Älskade andliga sånger”. 
Konsert i kyrkan med Tom Käld-
ström, saxofon och sång, samt 
Thomas Enroths trio. Inträde 15 €.
Midsommardagen 20.6 kl 10: 
Gudstjänst i kyrkan, Lampa, Ra-
vall. Violin Jonas Borgmästars och 
Sarah Salmi. Textläsare: Majvor 
Forsblom, dörrvärdar: Slätkulla-
Fors-Gers.
Sö 21.6 kl 11: Konfirmationsmässa 
i kyrkan, Granlund, Ravall m.fl. 
Dörrvärdar: Ytteresse. Konfirman-
derna samlas i församlingshem-
met kl 10 för fotografering.
Svenska Lutherska Evangeli-
föreningens årsfest hålls i Esse 
25-28.6: 
Lotterivinster till årsfestens lot-
terier kan lämnas till försam-
lingshemmet vardagar kl 8-16 
(huvudingången).

 ¶ JAKOBSTAD
Sö 13: Konfirmationsmässa i 
Pedersöre kyrka, Åstrand, Borg-
mästars. OBS! Tiden och platsen. 
Ingen gudstjänst i Jakobstads 
kyrka.
15: Sammankomst i Skutnäs bö-
nehus, Olavi Forsbacka.
19: Fokus i FC. ”Vittnesbördet”, 
Peter Silfverberg.
Ti 13: ”Kvar i stan” i FC. Karin och 
Bo-Göran Åstrand visar bilder 
från resan till Rom.

 ¶ KRONOBY
Ungdomssamling: fr 12.6 kl 19.30 
vid Sommarh.
Sommarfest: lö 13.6 kl 19.00 vid 
Sommarhemmet, Samuel Erikson 
(SLEF)

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

Annonsera i Kyrkpressen! 
Robin Norrbäck 044 027 0293, robin.norrback@kyrkpressen.fi
Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi 
Kyrkliga annonser: 040 831 6614, annons@kyrkpressen.fi

BETRAKTELSEN STEFAN ÄNG

Rävarna har lyor...
lådor PaCkaS och möbler behöver hitta nya hem. Alla de 
där prylarna och böckerna man inte vill göra sig av med 
behöver få rum och den här gången behöver de dessut-
om samsas med en annan människas prylar och böck-
er. Timmarna går fort åt till att ordna med det praktiska. 
En bokhylla här, en stol där ... Om man staplar böcker-
na i två rader i hyllan får man plats med fler. Vinterklä-
der i det skåpet, skorna gömmer vi här. Hmm ... under 
sängen är det ju tomt. Så var det allt det där andra som 
måste fixas också. Mötet man lovade delta i, den där tex-
ten man lovade skriva. Plötsligt har minuter och tim-
mar rusat förbi och man känner sig dränerad på energi.

Var det så här det var tänkt? Saker, prylar, grejer för 
allt och alla överallt. Var hamnar fokus? Vad priorite-
ras? Det är väl just i sådana stunder som Jesus kommer 
in och är så där obekväm som bara Han kan vara. Rä-
varna har lyor, fåglarna har bon, men inte människo-
sonen ... Låt de döda begrava sina döda ... Får man säga 
så? Man kan lätt tänka sig hur den pinsamma, lätt irri-
terade tystnaden sänkte sig över dem som var med. Nu 
går han väl lite för långt?

JeSuS fölJer inte alltid de sociala koderna. Han bryr sig 
för mycket om de människor han har runt sig för det. 
Jag tror inte det är av elakhet, eller för att göra sig till 
som Han säger som Han säger. Jag tror det är för att på 
allvar hjälpa oss att haja till, vakna och se det viktiga. 
Och någonstans träffar det rätt. Kanske, kanske, kom-
mer den egna bekvämligheten, eller allt det där vikti-
ga som bara behöver göras i vägen. Kanske, kanske, får 
något annat huvudplatsen, gör det svårt att gå dit Han 
går, vara där Han är – också då det blir lite obekvämt.

Kanske behöver flyttlådorna få vänta några dagar och 
dammråttorna få en liten nådatid, kanske jag ändå behö-
ver och vågar stanna upp en stund, ha lite mindre bråt-
tom, för att se vart Jesus går, vad som är verkligt vik-
tigt. Kanske är det som är viktigast i dag att stanna upp 
och hälsa på honom som sitter utanför butiken med sin 
kopp, eller att ta en kaffekopp med vännen som just nu 
behöver någon som tar sig tid. Kanske behöver jag vå-
ga släppa taget en aning om min självvalda stress och 
allt det där som gör att jag känner mig viktig för att vå-
ga fråga Honom vad som är viktigt just nu, vart Han går 
och följa Honom dit.

Stefan Äng är tillförordnad kaplan i Jomala församling.

STEFAN ÄNG började 
jobba som tillförordnad 
kaplan i Jomala försam-
ling i måndags. Han bor 
i Geta tillsammans med 
sin fru Alexandra.

Till hans intressen hör 
bland annat matlag-
ning och läsning (särskilt 
Fantomen). Han syss-
lar också med musik 
och håller på att lära sig 
spela saxofon.

Stefan Äng skriver be-
traktelsetexter i Kyrk-
pressen nr 24–28.

VECKANS PERSON

”Jesus, hjälp mig 
att våga släppa 
det som gör att 
jag inte kan stan-
na upp och se 
vart du går och 
följa dig.”
Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

182: 1-3, 407, 
408: 1-2, 227 (N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Lyssna till kallelsen
Det centrala temat i texterna för den här söndagen är 
kallelsen till Guds rike och vårt svar på denna kallelse. 

Uppgifterna och lockelserna i det jordiska livet kan 
hindra oss från att ta emot den kallelse som Jesus ger 
oss. Om man tvekar och dröjer kan tillfället gå förbi.

OM HELGEN

Kl. 18.00 För små och stora: 
Spårningsbana med plätt-
stekning.
Kl. 19.00 Program i tältet 
med bl. a. Roy Pettersen, Rolf 
Steffansson, Elin Smedlund 
och bandet Ratatosk.
Kl. 22.00 Nattvardsmässa 
i kapellet.
Varmt välkomna!

Midsommarvaka 
vid Pörkenäs lägergård, fredag 19.6 för alla åldrar”Den som ser sig 

om när han har 
satt sin hand till 
plogen, han pas-
sar inte för Guds 
rike.”

Läs mera i  
Luk. 9:57–62.

”Sommarstund 
med Mozart.” 

Konsert söndag 14.6 
kl. 15.30 i S:t Görans 
kyrka i Mariehamn.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
12–17.6

FÖRSTA LÄSNINGEN
Hes. 33:30–30

ANDRA LÄSNINGEN
Hebr. 12:1–6

EVANGELIUM
Luk. 9:57–62

Tredje söndagen efter 
pingst. Temat är ”Kallel-
sen till Guds rike”.

HELGENS TEXTER
illUSTraTion: lina löfqviST
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Gudstjänst: sö 14.6 kl 10.00 vid 
Hospitalskyrkan, Ventin, Ellfolk-
Lasén, Jennie Högberg, blockflöjt. 
Servering
Stugmöte: sö 14.6 kl 15.00 hos 
Mona och Bengt Häggblom. 
Leena och Daniel Brunell, Jose-
fina och Lars-Victor Öst (KUng 
teamet) medverkar. Efter mötet 
grillfest och gemensam kvällsmat
Finskspråkig gudstjänst: sö 14.6 
kl 18.00 vid Hospitalskyrkan, 
Ventin, Ellfolk-Lasén, Påras Drag-
spelare, ledare Nina Kronlund. 
Servering

 ¶ LARSMO
Fre 12.6 kl. 20 Ungdomssamling: 
i prästgården. Heidi Tyni, Jakob 
Edman
Lö 13.6 Konfirmation: Lassila, 
Sjöblom, Wiklund. Kyrkvärd: 
Barn- och ungdomsdirektionen 
- kl. 14 Grupp 1 och 2 
- kl. 16 Grupp 3 och 4
Sö 14.6 kl. 10 Högmässa med 
sommarskriftskolans nattvards-
gång: Sjöblom, Lassila, Wiklund. 
Kyrkvärd: Kackur, Sämskar
Sommarens tältläger: För juniorer 
(åk 4-6): 22–24.6, för miniorer 
(åk 1-3): 29–30.6. Anmälan till 
pastorskansliet, tel. 728 1555, 
elektroniskt via www.pederso-
reprosteri.fi eller larsmo.forsam-
ling@evl.fi, senast 12.6.

 ¶ NEDERVETIL
Andakt med HHN: fr 12.6 kl. 13.00 
i pensionärshemmet, Store, 
Smedjebacka.
Konfirmationsmässa: sö 14.6 kl. 
11.00, Store, Smedjebacka, Kyr-
kokören och hjälpledarna.
Andakt: to 18.6 kl. 14.00 i Sand-
backa Vårdcenter, Östman.

 ¶ NYKARLEBY
NYKARLEBY
Sö kl 10 Gudstjänst: Edman, Kuni, 
Lönnqvist
To kl 13 Besökstjänst: Florahem-
met
MUNSALA
Sö kl 12 Högmässa med konfir-
mation: Sandvik, Lilius 
- kl 19 Lovsångskväll: fh
- kl 20 Sommarmusik: kyrkan, 
kammarkören Bel Canto
JEPPO
Fr kl 18.30 Lovsångs- o förböns-
kväll: fh
Sö kl 18 Finsk gudstjänst: fh, Ku-
ni, Sandvik, Lönnqvist, servering

 ¶ PEDERSÖRE
Andakt i Pedersheim: 
- Fr 14 Esse församling 
- To 18.6 kl. 14 Erikson
Ungdomarnas program, Hällsand 
sommarhem: (Hällvägen 307) 
- Fr 19 Ungdomskväll, Frank 
Berger  
- Lö 20 Movie Night 
- Ti 19 Tisdagschill
Gudstjänster i kyrkan: 
- Sö 10 Konfirmationsmässa, 
Pedersöre församlings läger-
skriftskola 1, Erikson, Häggblom, 
Sandstedt-Granvik, dörrvärdar 
Lepplax 
- Sö 13 Konfirmationsmässa, 
Jakobstads svenska församlings 
skriftskola 2
Sammankomst: Sö 15 i Flynäng-
ens bönehus, Kristian Gäddnäs, 
Torvald Hjulfors

 ¶ PURMO
Lö kl 10-12: Kaffedag i Dräng-
stugan, försäljning av perenner, 
blomlotteri.
Sö kl 13: Konfirmationsmässa i 

kyrkan, Portin, Johansson, Las-
sila m.fl.
To 18.6 kl 14: Andakt i Sisbacka 
pensionärshem, Byskata, Johans-
son.

 ¶ TERJÄRV
Skriftskolläger: i Sverige 12 - 16.6.
Kvällsgudstjänst: SÖ 14.6 kl 19, A. 
Store, S. Smedjebacka.

REGION 2

DOMPROSTERIET

BORGÅ
SÖ 14.6 KL. 10: MÄSSA I S:T OLOFS KA-
PELL, Pellinge, Stråhlman, Helenelund. 
Kyrkkaffe på Hörbergsgården
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN, 
Djupsjöbacka, Lindgård, Helenelund.
ORGELKVART I DOMKYRKAN
TI 16.6 KL. 12: Alla Lasonen-Kokkonen, 
TO 18.6 KL. 12 Merja Halmetoja
TO 18.6 KL. 20: MUSIK I DOMKYRKAN, 
Kaisa Näreranta, sopran; Tuula Saaren-
sola, mezzo; Edla Karjalainen, piano

LAPPTRÄSK
sö 14.6 kl. 15: Högmässa med konfirma-
tion i kyrkan, Stefan Djupsjöbacka, Mia 
Aitokari
on 1.7 kl. 11-15: Kyrkorna är öppna
Församlingskansliet: är stängt 
8-18.6.2015. Vid behov ring tfn 044 
722 9200

LILJENDAL
Fr 12.6 kl. 19: Liljendaldagarnas öpp-
ningskonsert i kyrkan, Närproducerad 
musik av och med Carina Fredriksson, 
Arno Kantola, Håkan Djupsjöbacka, Leif 
Malmberg, Gunnar Enqvist m.fl., samt 
Liljendal kyrkokör under ledning av Arno 
Kantola. Frivillig avgift till förmån för 
Finska Missionssällskapet och Nepal.
Sö 14.6 kl. 12: Friluftsgudstjänst vid 
Mariagården, Stefan Djupsjöbacka, Mia 
Aitokari. Missionens kyrkkaffe.
Pastorskansliet: är stängt 17.6. Vid 
behov kontakta Lovisa församlingar tfn 
044 722 9200.

LOVISA
Högmässa: sö 14.6 kl 10 i kyrkan, Blom, 
S af Hällström
Vernissage och konsert: må 15.6 kl 19 i 
kyrkan. Utställning av Tero Maksimainen 
och Aino Ulmanen, konsert av Igor Rez-
nikov. Program 15€
Utfärd ti 16.6: till Hietoinranta. Start kl 11 
från församlingshemmet, tillbaka ca kl 
16. Avgift 5€. Kaffeservering. Anm. se-
nast 15.6 kl 12 till kansliet 044 722 9200
Sommarcafé: on 17.6 kl 13 i försam-
lingsgården

PERNÅ
Högmässa: sö 14.6 kl. 10.00 i kyrkan, 
Robert Lemberg, Marcus Kalliokoski.
Mässa: sö 14.6 kl. 13.00 i Sarvsalö 
kapell, Robert Lemberg, Marcus Kal-
liokoski.

SIBBO
SIBBO KYRKA: Sö kl 12 mässa Helene 
Liljeström, Lauri Palin.
Sommarcafé i Prästgården: Öppet 15.6-
31.7, må-fre 9:30-15:30.

HELSINGFORS PROSTERI

JOHANNES
Mer information på Johannes hem-
sida: www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Sö 14.6
kl. 11: Högmässa i Lekholmens kapell.
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Repo-Rostedt, Lindström, Almqvist. 
Bergs ungdomsorkester från Sverige 
medverkar.
Ti 16.6
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan. Sa-
bine Nieminen.
On 17.6
kl. 14: Sommarcafé i S:t Jacobs kyrka. 
Terho, Enlund.
kl. 20.30: Veckomässa i Lekholmens 
kapell.
Transport till Lekholmen: www.suo-
mensaaristokuljetus.fi

MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Kansliet är öppet under juni: må, ti, to, 
fr kl. 9-14.
MATTEUSKYRKAN  Åbohusvägen 3
Lö 13.6 kl. 12.30-14: Kaffe på plattan ut-
anför Matteuskyrkan. Vi bjuder på kaffe, 
te, saft och bulle. 
Vi erbjuder också möjlighet till samtal 
och förbön. Kyrkan är öppen och du kan 
i stillhet sitta där en stund. Du är också 
välkommen att hjälpa till. Vi behöver 
dig som vill bjuda in mänskor som går 
förbi, dig som vill servera kaffe och dig 
som vill samtala och be för mänskor. 
Arr. Matteus församling och Vartiokylän 
seurakunta.
Sö 14.6 kl. 12: högm, Forsén, Sundroos. 
Kyrkkaffe.
On 17.6 kl. 12.30-14: sommarträff varje 
sommaronsdag i Matteussalen, Hallvar. 
Program och servering i Matteussalen. 
Varmt välkommen med! Liten serve-
ringsavgift.
MARIELUNDSKAPELLET I NORDSJÖ 
KYRKA Hamnholmsvägen 7
Sö 14.6 kl. 10: högm, Hallvar, Sundroos. 
Kyrkkaffe.
Heldagsutfärd till Raseborg 17.7: 
Start från Matteuskyrkan kl. 8.30, 
tillbaka ca kl. 19. Förmiddagskaffe på 
kyrkbacken och besök i Snappertuna 
kyrka, lunch på Slottsknekten. Guidad 
rundtur i Raseborgs ruiner och besök på 
Nylands Brigad med bl a eftermiddags-
kaffe på soldathemmet. Pris: 30euro/
vuxna, 15euro/barn. Anmäl senast 9.7 
till kansliet 09-2340 7300.
Vi prövar på att pilgrimsvandra i som-
mar!: 
En kortare vandring on 24.6 kl.18 - till 
ca. 20.30. med start från Matteuskyrkan 
via Marudd till Botbygårds kapell, ca. 
en timmes vandring. Vi avslutar med 
andakt och kvällste. Anmäl till Matteus 
församlings kansli tfn 09-2340 7300  
senast måndag 23.6. 
En längre vandring on 8.7 kl.18 - till ca. 
22, med mellanmål till Östersundom 
kyrka, ca. 2 1/2 timme.  
Start från Matteuskyrkan. Anmäl till 
Matteus församlings kansli tfn 09-2340 
7300 senast måndag 6.7. 
Båda vandringarna innehåller en kort 
meditation. Klä dig i stadiga, bekväma 
skor och lämplig klädsel. Ta gärna en 
flaska vatten med!

PETRUS
www.petrusforsamling.net 
Sö 14.6:
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Sandell, Hilli.
- kl. 13 Högmässa: i Munksnäs kyrka, 
Tegelst. 6. Thylin, Ahlberg.
Petrus kansli har flyttat: p.g.a. reno-
vering. Vår nya adress är Haga Präst-
gårdsväg 2.

HELSINGFORS PROSTERI
SOMMAREN 2015: Hela programmet 
för de svenska församlingarna i huvud-
stadsregionen publicerades i Hbl:s som-
marbilaga 5.6.2015.
LEKHOMEN: På Lekholmen har man 
ända sedan starten år 1937 bedrivit en 
öppen verksamhet som kallas holm-
boverksamheten. Mellan 1.6 och 10.8 är 
Lekholmen öppen för dig som är över 
15 år. Du kan komma ut för att umgås 
med vänner, njuta av naturen och för 
att ta del av den andliga gemenskapen. 
Lekholmens sommarprogram består av 
allt från simning och lek till djupa dis-
kussioner och stämningsfulla andakter. 
Bekanta dig med sommarens program, 
som ordnas av Petrus, Matteus och 
Johannes församlingar. www.lekholmen.
fi    Välkommen!
HÖSTEN ÄR SNART HÄR: 
Känner du för att jobba för en givande 
viktig medmänsklig insats ? 
För nya samtalstjänstdejourer inleds 
en kurs i oktober 2015 i Helsingfors. 
Kursen omfattar 30 timmar och den ger 
en mångsidig bakgrund för att bemöta 
personer som ringer till Samtalstjänst. 
Via kursen kan man också gå vidare till 
fortbildning för att svara på medde-
landen i nätjouren eller på brevjourens 
brev. Församlingsmedlemskap förut-
sätts samt en förmåga att lyssna. 
För urval till kursen vänligen kontakta tf 
verksamhetsledaren Astrid Nurmivaara 
tfn 050-3800660 eller e-post: astrid.
nurmivaara@evl.fi
Församlingarnas samtalstjänst: dejour-
erar på tfn 01019-0072 (från utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. En 
webbaserad hjälptjänst finns på adres-
sen http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge namn, 
e-postadress eller andra uppgifter som 
kan  leda till identifiering utan väljer själv 
en signatur och ett lösenord. Ring eller 
skriv när Du behöver stöd!

KAMPENS KAPELL: 
är öppet vardagar 8–20 och veckoslut 
samt helgdagar 10–18.
Mer info: www.helsingforsforsam-
lingar.fi

DEUTSCHE GEMEINDE
So 14.6. um 11 Uhr: Abendmahlsgot-
tesdienst am 2.Sonntag nach Trinitatis 
(Beutel)

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

ESBO
Högmässa sö. 14.6: 
Esbo domkyrka kl. 12.15. Kanckos, 
Malmgren. Klockstapelkaffe.
Musik i sommarkvällen: Esbo domkyrka 
sö 14.6 kl. 19. Tiina Sinkkonen, alt, Iro 
Haarla, piano, Ulf Krokfors, kontrabas, 
Juhani Aaltonen, saxofon & flöjt. Negro 
spirituals. Fritt intr.
Kvällsmässa med De vackraste som-
marsångerna: Karabacka kapell to 18.6 
kl. 18.30. Kanckos, Kronlund. Kvällste.
Sommarträff med andakt & kaffe: 
Olars kyrka, svenska sidan, varje ti kl. 
13-14.30.
Midsommarfest: Mataskärs lägercen-
trum, Mataskärv. 3, midsommarafton 
fre 19.6 kl. 17-21- Ertman, Kronlund, 
Andersson-Sjögren, Grönqvist.  Kaffe, 
jordgubbstårta, flagghissning, konsert 
i kapellet, andakt, korvgrillning, trevlig 
samvaro.
Andakt på midsommardagen: Esbo 
domkyrka lö 20.6 kl. 12.15. Ertman, Wik-
man. Kyrkkaffe i förrättningskapellet.
Pensionärsläger: Mataskärs lägercen-
trum 8-11.7. Diskussioner och pyssel, 
sång, andakt,bastubad, naturvandring, 
fritid och vila. Möjlighet att delta i skär-
gårdsutfärd till Pentala inkl. lunch på Se-
gelpaviljongen. Pris 80 € inkl. taxitran-
sport. Anm. senast ti. 30.6, tfn 040 547 
1856, e-post synnove.heikkinen@evl.fi 
eller 040 513 0828, beatrice.karlemo@
evl.fi. Meddela ev. specialdiet och behov 
av transport.

GRANKULLA
Sö 14.6 kl. 12 Högmässa: Johanna 
Björkholm-Kallio, Barbro Smeds. Kaffe 
i nedre salen.
Ti 16.6 kl. 9.30-11 Diakonimottagning: 
och brödutdelning.
Kl. 13.30- 15 Sommarcafé: på kyrkans 
innergård.
Kl. 19 Nordisk KammarBarock 
L’Albergata: i Grankulla kyrka. 
Dora Asterstad, violin, Elina Mattila, 
cello, Laura Viherpuu, cembalo. 
Fritt inträde, programblad 5/10 € till för-
mån för Kyrkans Utlandshjälp.

KYRKSLÄTT
SensommarDax: dagläger 3 -12.8 på 
Lyan för barn i åk 1-4. Pris: 80 € för 
församlingens medlemmar. Info och 
anmälningar: www.kyrkslattsvenska.fi. 
Frågor: jenny.akerlund@evl.fi, tel. 050 
376 1488.
Sommarcafé: to 11.6 kl. 12-14 i försam-
lingshemmet. Pajpartaj.
Högmässa: sö 14.6 kl. 12 i Kyrkslätts 
kyrka. Linus Stråhlman och Susann Joki
Sommarcafé: to 18.6 kl. 12-14 i försam-
lingshemmet. Midsommarfest.
Kyrkoherdeämbetet öppet: juni-augusti 
må-to kl. 9-11.30 och 12.30-15. Freda-
gar stängt.  Tel. (09) 8050 8292. Epost 
kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.fi. 
www.kyrkslattsvenska.fi

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 12.6 Hedvig Långbacka, Helsing-
fors Lö 13.6 8.53 Familjeandakt. Lars 
Collmar läser ur sin bok Helga Hund 
i Betlehem (repris från 23.7.2005). 
Må 15.6 Henna Liljeström, Borgå Ti 
16.6 Anders Hamberg, Åbo Ons 17.6 
Anna Edgren, Åbo To 18.6 Cathari-
na Englund, Jakobstad (repris från 
28.2.2013).

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 12.6 Psaltarens poesi. Uppläsare: 
Karin Erlandsson (repris) Lö 13.6 17.58 
Ett ord inför helgen, Esbo domkyr-
ka. Sö 14.6 Gunnar Weckström, Karis 
Må 15.6 12.6 Hedvig Långbacka och 
Lars-Johan Sandvik samtalar om Ny-
karleby kyrka och dess skatter (re-
pris) Ti 16.6 Mikael Forslund, Munsa-
la Ons 17.6 Carola Engblom, Kimito To 
18.6 Kjell Blomberg, Vasa.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 14.6 Högmässa från Finska Mis-
sionssällskapets missionsfest i Es-
bo. Predikant: Rolf Steffansson. Orga-
nist: Markus Malmgren. Kantorer: Pia 
Bengts och Håkan Wikman. Körledare: 
Nina Kronlund och Eeva-Liisa Malm-
gren. Körer: EsVoces, Novena, Kråk-
sången och Furahakören. Textläsare: 
Carita Tupola-Savonius.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA

Vår kära

Anna-Lisa 
Klingenberg

  8.5.1923
† 30.5.2015

Med stor tacksamhet 
och saknad

Birgitta, Johan, Bo-Göran 
och Bossan med familjer

”Och jag såg 
en ny himmel...”

Jordfästning i Purmo kyrka 
lörd. 13.6 kl. 11. 

Efter gravläggningen 
minnesstund i Kyrk-

hemmet. 
Välkommen att dela 

vår saknad.

*

LEDIGA TJÄNSTER

Behörighetsvillkor för tjänsten är diakoniss- eller diakon-
examen.

Till arbetsuppgifterna hör att med de medel som finns, 
inom vårdarbete, socialarbete och själavård lindra lidande 
samt hjälpa och vårda människor m.m. I tjänsten finns möj-
lighet att öka arbetstiden genom att vikariera församlingsvär-
den. Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse.

Mer information om tjänsten ger kyrkoherde Benny Anders-
son, tel. 34321 el. 0457 3434267 el. e-post benny.andersson@
evl.fi. Ansökningen riktas till Kyrkorådet och ska vara på 
pastorskansliet senast 14.8.2015 kl. 15.00. 
Adress: Lemland-Lumparlands församling, Kyrkorådet, 
Lemlandsvägen 1328, 22610 LEMLAND.

Diakonitjänst 60 % av heltid

TAMMERFORS
Sö 14.6. Högmässa: kl 11 i SvH, Inka-
Riina Valtonen och Hanna-Maarit 
Kohtamäki

VANDA
Pastorskansliet håller sommaröppet ju-
ni-aug: ti-fre kl 9-13, måndagar stängt. 
Prästdejour på kansli onsdag –fredag 
under sommarmånaderna. Diakonimot-
tagning endast på torsdagar kl. 10-11.30 
(juni-aug)
Högmässa: i Helsinge kyrka S:t Lars sö. 
14.6 kl. 10. A. Paavola, A. Ekberg.
Grillunch: i Bagarstugan, Kurirvägen. 1, 
sö 14.6 kl. 11-13. Kom och grilla, sjunga 
och spela mölkky till förmån för insam-
lingen Gemensamt Ansvar!
Vanda församlingars gemensamma 
midsommarfest: fre 19.6 i Kuntokallio. 
Pris: 10 euro, transport och kaffe med 
dopp ingår. Anmälan senast 12.6 till våra 
diakoniarbetare. Kolla bussrutten och 
tiderna i Vantaan Lauri eller på www.
vandasvenskaforsamling.fi.
Musik mitt på dagen: sommartorsdagar 
kl. 12 i Helsinge kyrka S:t Lars, mera info 
www.vantaanseurakunnat.fi

RASEBORGS PROSTERI

EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Sommarcafé: to.11.6 kl. 14 Ekenäs FH. 
Allsång och servering.
Orgelmusik: lö 13.6 efter helgmåls-
ringningen kl. 18 i Tenala kyrka, Henry 
Jakobsson
Högmässor/gudstjänster 14.6: 
Kl. 10 Ekenäs kyrka, konfirmation, 
A.Lindström, N.Burgmann, K.Wikström. 
Kl. 10 Tenala kyrka, S.Söderlund, 
S.Lindroos. 
Kl. 12 Bromarvs kyrka (GDT), 
S.Söderlund, S.Lindroos. 
Kl. 18 Sandnäsudd, (AND), E.Tenhonen, 
N.Burgmann.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ
Sö 14.6, 3 sön e pingst, kl 11: tvåspråkig 
musikgudstjänst i Ingå kyrka, Tom Sjö-
blom, Marianne Gustafsson Burgmann & 
Nonna Knuuttila i samarbete med Musik 
vid Havet.
Ti 16.6 kl 14: sommarcafé i Prästgården. 
Ahlfors, Lindberg.
Ons 17.6 kl 19: konsert i Ingå kyrka, An-
na Brummer, sopran och Katri Vesanen, 
orgel. Fritt inträde, programblad 5 €.

KARIS-POJO
Högmässor, Sö 14.6: 
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka, Karis. 
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo.
OBS! ändrade gudstjänst- och högmäs-
sotider och -platser under midsom-
maren: 
Lö 20.6 kl. 14 Friluftsgudstjänst på Gum-
näs festplats, Pojo.  
Ingen gudstjänst i S:ta Katarina kyrka, 
Karis. 
Sö 21.6 kl. 10 Högmässa i S:ta Katarina 
kyrka, Karis. 
Ingen högmässa i S:ta Maria kyrka, Pojo.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ISRAELkonferens 3-5.7
        på           
                                                       

KG Larsson, Tomas Sandell, 
Andreas Forsberg m.fl

 
 

www.frankmangscenter.fi
Kristinestadsvägen 884, 64240 Närpes

FAMILJ

Vill du bli 
diakonitjänste-

innehavare 
i Jomala församling!

Se församlingens hemsida 
www.jomala.evl.ax

ESBO STIFT

LOJO
Sommarklubb i Virkby: 1.-17.6. klo 9-14 
för familjer. Församlingen bjuder kaffe 
och saft. Du kan ta egen mugg samt fika 
med. Det finns en grill, ifall man tar med 
nåt man vill grilla. Du kommer och går 
som du vill. Mera info Pia Österman.
Ti 16.6 Sommarutfärd till Lovisa: med 
Mari Nurmi och Juhani Korte. Start 
8.00 från Virkby st1 via Kässä till Lojo. 
8.30 start från Lojo till Lovisa. Pris 
65 euro, innehåller bussresan, lunch, 
kaffe och guidning. Vi besöker Lovisa 
kyrka, Strömfors bruk och mycket mer. 
Anmälning helst som sms och epost, 
mari.s.nurmi@evl.fi och tel. 0443284273 
Mari Nurmi, meddela var du stiger på 
bussen, telefonnummer och mataller-
gier. Sista anmälningsdagen 11.6. Tillbaka 
är vi ungefär 17.00.
Sö 28.6. kl.13.00: Högmässa i Virkby 
kyrka. Kuismanen. Kyrktaxi.
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Resa med överraskningsmoment
Vi satt i bussen och väntade. 
Lite spännande kändes det. 
Skulle våra reseledare dela ut 
papperspåsar som vi skulle 
dra över huvudet? Vi skulle 
nu på en hemlig resa och ha-
de hört om en annan hem-
lig resa, där deltagarna hade 
uppmanats dra papperspå-
sarna över huvudet. Riktigt 
spännande hade den resan 
blivit sedan också chauffö-
ren hade fått en papperspå-
se. Några papperspåsar fick 
vi inte (och hade naturligtvis 
inte väntat det heller) när Es-
se församlings anställda, di-
akonen Annica Smeds och 
kantorn Bill Ravall, hälsa-
de oss deltagare välkomna. 
Fast resans mål och övriga 
sevärdheter avslöjades inte, 
vilket utgjorde en viss kryd-
da under dagens lopp.

Första stoppet var vid På-
ras kapell i Kronoby, där vi 
blev bjudna på förmiddags-
kaffe. Kapellet uppför-
des för tre år sedan på 
en plats vid Kronoby 
å där det förmodligen 
fanns ett kapell redan 
på 1200-talet. Inuti ka-
pellet finns också texter som 
berättar om platsen och det 
man tror sig veta om Krono-
bys första ”kyrka”. Det lilla 
kapellet i Påras blev ett in-
tressant delmål på vår resa.

Resan fortsatte norrut. Vå-

ra utmärkta reseledare be-
rättade om de olika byar och 

kommundelar som vi 
passerade. I Loch-
teå, norr om Karle-
by, finns utmärk-
ta sandstränder, 
som väl kan jäm-

föras med stränder-
na i söder. Det är bara vatt-
nets temperatur som inte går 
att jämföra. Nästa stopp blev 
i Kalajoki, där vi i en restaur-
ang uppe på dynerna med en 
fantastisk havsutsikt, åt en 
utmärkt lunch.

Vart vår färd sedan skulle 
gå avslöjades inte, men bus-
sen styrde inåt landet mot 
Alavieska, Sievi och så var 
vi i Toholampi med landets 
tätaste bestånd av mjölkkor. 
In i någon ladugård hamnade 
vi inte, men vi såg en skymt 
av det stora mejeriet. Bus-
sen förde oss till försam-
lingshemmet, där vi skul-
le få kaffe.

Vi hade förstått att i Toho-
lampi talar man bara finska. 
Nu gäller det att friska upp 
språkkunskaperna, tänkte 

vi när prästen steg in i bus-
sen. Det var nog en och an-
nan bland oss som satt med 
gapande mun när prästen 
på ren terjärvdialekt hälsa-
de oss välkomna till Toho-
lampi. Prästen heter Sebas-
tian Widjeskog och är hem-
ma från Terjärv.

Toholampi blev sista stop-
pet på denna välplanera-
de och mycket intressanta 
hemliga resa som Esse för-
samling hade ordnat.

 ¶ Tora barkar

I MIN
FÖRSAMLING

 i kalaJoki kyrka fick vi uppleva den fina akustiken när vi till orgelmusik sjöng Härlig är 
jorden. I förgrunden till vänster vår kantor Bill Ravall och till höger Birgitta Flinck, en av 
deltagarna.

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

FÖRSAMLING

DOMKAPITLET

Vid prästvigningen i Borgå dom-
kyrka 7.6.2015 har teologie magi-
strarna Emilia Kuni, Gunilla Teir och 
Stefan Äng ordinerats till präst-
ämbetet.

Pastor Emilia Kuni har förordnats 
till tf kaplan i Nykarleby församling 
8.6 – 3.8.2015.

Pastor Gunilla Teir tjänstgör som 
religionslärare vid Kristinestads 
gymnasium.

Pastor Stefan Äng har förordnats 
till tf kaplan i Jomala församling 8.6 
– 31.8.2015.

Gemensamma kyrkoherden i 
Liljendals och Lappträsks svenska 
församlingar Stina Lindgård har 
beviljats tjänstledighet 1.6 – 
3.8.2015. Prosten Stefan Djupsjö-
backa sköter tjänsten 1 – 30.6. och 
prosten Anita Widell sköter tjäns-
ten 1.7 – 3.8.2015.

ÖNSKAS HYRA
Söker en rymlig etta i centrum 
av Åbo fr.o.m. 1.8.15, max hyra 
500€/mån (vatten medräknat 
i priset, behöver ej ingå i hyran) 
och minimi 28m2. Är en sköt-
sam ickerökande studerande 
som jobbar. Plats för tvättma-
skin i badrummet är ett måste. 
Ni kan maila mig på jessi.
lundstrom@hotmail.com eller 
kontakta mig på 0440554541. /
Jessica Lundström

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTHYRES
Tre rum + kök + balkong ut-
hyres i centrum av Vasa. Ring 
050-3838406

Skötsam, rökfri & djurfri
ped.stud. önskar hyra
lägenhet i Vasa fr.o.m.
augusti framåt. Mail:
francine.eriksson@gmail.com,
tel.04573433636

Rökfri medicine kandidat
önskar hyra förmånlig
lägenhet i Tölö/centrum.
Tel:050-5408353(Pia)

Skötsam och rökfri
hankenstuderande söker
boende i Helsingfors.
Tel: 040-5453075

Kvinnlig 22-årig 2. års
studerande söker bostad nära
Hanken. Djur- & rökfri. Tel:
050-3620343
/Christina

Ett par med gott
uppförande(ekonomie
magister/socionom) söker ett
förmånligt boende i
helsingfors. Rök- husdjursfria.
Sissi och Tony 0407793056

Nyutexaminerad
ekon.magister med fast
anställning söker rymlig
etta/liten tvåa från södra
Helsingfors.
Kreditupplysningarna
klanderfria, rökfri utan
husdjur. Tel:
040-5959665/Kristian

MARKNAD

För allt  
du bryr dig om  

redan i 90 år

Har du något som är extra viktigt och speciellt för dig?  
Tillsammans fixar vi den bästa försäkringslösningen.  
Ta kontakt. Ring 010 80 81 80* eller kom på besök.  
Du hittar vårt närmaste kontor på adressen folksam.fi

*Från fast linje 8,35 cent/ 
samtal + 3,20 cent/min,  
från mobiltelefon 8,35 cent/ 
samtal + 19,20 cent/min.

Spasemester 2 dygn

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 kaffe med dopp
•  fri tillgång till spabadet
   och gymmet
•  inträde till restaurangdansen
•  ledarlett fritidsprogram må-fre

Gäller varje dag.

139 €
  / pers./ 2 dygn
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Restauranger till er tjänst !

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

Välkommen till
       Uffes i Purmo!

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

»  à la carte restaurang för 100 personer

»  catering, allt från större fester 

       till hemmamiddagar

»  smörgåstårtor

»  söta tårtor

» café & kiosk

»  lösglass

» goda pizzor

»  grillmat  

Vi har öppet 7 dagar i veckan

Välkommen till vår idylliska restaurang på 
Heimsjöstranden i Terjärv centrum!

* Lunchbuffé vardagar kl. 10.30-14
* Pizza-meny vardagar från kl 15 fram till en timme innan stängning
* 60 sittplatser i restaurangen och 36 på terrassen
* Vi erbjuder också Ala cartemeny och privatbeställning vid behov. 
   Ring, så ordnas det!

Södra Terjärvvägen 10, Terjärv
045-804 7898,  www.restaurang-marinas.fi
Sommar-öppet: 
Må-Ti 7-20, Onsd-Tors7-22 Fre 7-24, 
Lö 10-24, Sö 12-20

www.lindskok.fi
Lunchöppet utan bordsbokning 22.6 - 9.8 alla dagar kl. 11-15

Boka även in höstens och vinterns utflyktsmål.

Trädgårdscafé mitt i idyllen
Alla dagar

maj-augusti   11-19

Bastugatan 5, Ekenäs
019-241 5656,   050-556 1665

Trubadurer juni-juli-augusti
alla tisdagar kl. 14, 16 och 18

Se, www.cafegamlastan.fi

9€

781 9516

Restaurant BarCafé

jungman@pp.inet.fi 

www.jungman.fi 

Sjögatan 8, Kristinestad

Tel. 0400 234389

jungmanKRS

Tfn 06-346 4392

Lunch alla dagar
Á la carte, pizza.

Öppet må-fr 9-22, 
lö 10-22
sö 11-22 

Välkommen!
www.tessescafe.fi

Välkommen till 
Fagerö • Rangsby

Fredagsbuffé kl. 17-20
12.6 • Grekisk 

26.6 • BBQ 
10.7 • Asiatisk 

17.7 • Tapas/Italiensk 
24.7 • Skärgårds 

31.7 • Amerikansk 

Varje söndag väldukad 
söndagslunch kl. 12-15

Lunch vardagar kl. 11-15
från 13.6

Sommarens erbjudande!
Ribstallrik 16,50€

Minigolf!

Stor och solig sommarterass
med utsikt över havet!

06 2252666 • 040 6874106 
www.fagero.fi • Närpes

KVÄLLS- & HELGÖPPET
fram till 12.6

Må-Fre 17-22 • Lö-Sö 12-22

ÖPPET 13.6-16.8
Må-To 11-22 • Fre 11-23 

Lö 12-23 • Sö 12-22
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Biskopen om 
stiftsflytt
”Vare sig vi vill det eller 
inte är det ändå i Helsing-
forsregionen som de ge-
mensamma organen och 
arbetsgrupperna oftast 
samlas, och vill du påver-
ka kyrkans framtid och 
bevaka stiftets intressen 

är det där det skall ske.
[...] Traditionerna, det an-
rika domkapitelshuset 
och närheten till Helsing-
fors talar ortfarande en-
tydigt för en fortsatt pla-
cering i Borgå”, skriver 
biskop Björn Vikström på 
Facebook på tal om Jo-
han Sandbergs förslag att 
flytta stiftet till Pedersöre.

DOMKAPITLET PEDERSÖRE

”Då samhäl-
lets tillstånd be-
döms, borde det 
alltid bedömas ur 
de allra svagastes 
synvinkel.”
Ärkebiskop Kari Mäki-
nen om regeringspro-
grammet i en inter-
vju i ÅU.

EKONOMI RÄTTVISA

När jag skulle 
tala i tungor

det hände sig en gång i försommar-
tid att min vän gick med i en sekt. 
Jag var ung och upplyst och öppen 
för allt mänskligt, men det kan in-
te förnekas att det var betydligt lätt-
are att känna solidaritet med folket 
i El Salvador än med hallelujahojta-

re med brinnande ögon och klumpiga pamflet-
ter. Jag insåg att det var min uppgift att rädda min 
vän om hon hade hamnat i klorna på något sus-
pekt. Så när hon bad mig följa med på ett möte 
drog jag djupt efter andan och följde med. Loka-
len hette något i stil med Sion eller Salem, ingång 
direkt från Hagnäs torg. Jag satte mig längst bak 
och sneglade omkring mig. Det här var verkli-
gen människor från gator och torg, i många be-
märkelser samhällets minsta. Sådana som ”van-
liga” församlingar bara pratar om. Det måste jag 
medge, även om alla högljudda rop och vaggan-
den av och an kändes frånstötande.

Vår syster har bett att få vittna, sa mötesleda-
ren, och jag såg min vän resa sig.

Hon sa: Jag har fått ett budskap att vi alla ska 
ta med oss någon hit som behöver det. Och det 
har jag gjort i dag. 

oCh PlötSligt var jag inte längre den utomståen-
de iakttagaren. Jag var föremålet för församling-
ens mission, det förlorade fåret. Det såg jag klart 
i ögonen på alla som vände sig om med ett mum-
mel av amen och halleluja. Mötesledaren bad mig 
komma fram. Jag ville bevisa för mig själv att jag 
inte var feg, så jag stegade fram.

Vår syster säger att du aldrig har talat i tungor, 
sa han. Hon vill att jag ska be för dig.

Jag täcktes inte säga att jag inte alls längtade 
efter att tala i tungor, men tänkte att förbön är ju 
alltid förbön, så jag gick med på att ställa mig på 
knä. Mötesledaren lade händerna på mitt huvud 
och började be. Efter en liten stund sköt det upp 
en varm känsla genom min kropp, och plötsligt 
förvandlades jag till en sodafontän. Det här säger 
jag inte för att förlöjliga nå-
got, det var just den bild som 
kom för mig: Jag kände hur 
varma bubblor i allt vildare 
fart strömmade upp och ner 
genom mig. Och så började 
min tunga röra på sig. Helt 
utanför mitt eget inflytande. 
Jag förstod att jag strax skulle 
börja tala i tungor. ”Nej!”, tänkte jag, ”jag vill in-
te! Inte här!” Då forsade bubblorna liksom upp-
åt och mötesledaren började tala ett språk som 
jag inte förstod. Det tackades och bads. Efteråt sa 
min förebedjare: 

Anden sa att du är Guds barn, men att jag fick 
tala i tungor i ditt ställe.

Nu är jag 54 år och har aldrig talat i tungor. Ång-
rar jag i dag, 30 år senare, att jag inte gav efter den 
där gången och löpte linan ut? Nej, det gör jag in-
te. Det kändes inte riktigt rätt. Anser jag att tung-
otal är bluff? Nej, det gör jag inte, jag har ju känt 
kraften som strömmade. 

Vad blev kontentan av mitt försök att rädda min 
vän från ”hihhuliter”? En lektion i att även reli-
giöst högmod går före fall, kanske?

Monica Vikström-Jokela är redaktör, författare och 
regissör.

”Och så bör-
jade min tunga 
röra på sig.”

INKAST MONICA VIKSTRÖM-JOKELA

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 in-
lägg accepteras endast i undantagsfall. 

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

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

OPINION INFORMATION

BISKOPSSTOLEN PLACERING

Karis bästa platsen för biskopssätet!
Att kyrkan i dag är i ett trängt 
läge både ekonomiskt och på 
grund av kommunreformer 
och omstrukturering i sam-
hället är uppenbart. Det leder 
till att kyrkan också måste se 
om sin organisation och då 
är det naturligt att det kom-
mer fram förslag att flytta bi-
skopssätet till Bibelbältet.  

Borgå stad planerade för 
ca 15 år sedan att chock-
höja hyran för biskops-
gården. Planen drogs till-
baka när staden fick hö-
ra om initiativet från Kyr-
korådet i Karis att erbjuda 
Stora Prästgården som bi-
skopsgård. Den tanken lyf-
te Rolf af Hällström fram 
under en diskussion om 
vad man ska göra med en 
tom prästgård som måste 
renoveras. Det ledde till en 
framställning till Domka-
pitlet om att flytta Domka-
pitlet, biskopen och dåva-
rande Stiftsrådet, nu Cen-
tralen för kyrkans svenska 
arbete, till Karis. 

Karis ligger mitt emellan 
Finlands två huvudstäder 
Åbo och Helsingfors. Karis 
har genom historien varit 
en knutpunkt. När svenska 
kungen samlade Nylands 
adel och bönder år 1473 var 
det i Karis. Landets för-

sta järnväg gick genom Ka-
ris och när den nya huvud-
staden Helsingfors knöts 
samman med den gamla 
med järnväg drogs den ge-
nom Karis. När stiftet efter 
kriget fick en donation från 
Sverige ville dåvarande bi-
skopen von Bonsdorff an-
vända pengarna till att kö-
pa cyklar åt diakonissorna 
i stiftet, men kyrkoherden 
i Karis, assessor af Häll-
ström, hade visioner och 
drev i församlingen ige-
nom att församlingens får-
hage, Lärkkulla, såldes 
till stiftet för att bli plat-
sen för en kristen folkaka-
demi. Kursgården byggdes 
på 1970-talet för att göra 
Lärkkulla till en stiftsgård. 
Arkitekt Ekelund ritade 

Lärkkullas huvudbyggnad  
så att de två flyglarna in-
te är parallella utan har sin 
skärningspunkt på altaret i 
Karis kyrka och öppnas ut 
mot stiftet.

När kyrkorådet i Karis 
lade fram förslaget att flyt-
ta stiftets centrum till Ka-
ris fanns många goda skäl 
i förslaget. Stiftet skulle få 
en domkyrka som det fritt 
kan utnyttja. Borgå dom-
kyrka lyder i dag under 
Helsingfors stift och följ-
aktligen har finska försam-
lingen bestämmanderätt 
över när och vem som an-
vänder den. Karis stad sade 
sig då vara villig att delta i 
byggandet av utrymmen 
för Domkapitlet och Stifts-
rådet, Stora Prästgården, 
byggd efter Stora Ofreden,  
stod beredd att bli biskops-
gård och Lärkkulla erbjöd 
synergieffekter för dom-
kapitel och Stiftsråd. För-
slaget förföll på grund av 
att det inom stiftet fanns en 
stark vilja att bevara den 
gamla historiska anknyt-
ningen till Borgå.

Österbotten har präg-
lats av väckelsen och kall-
las med rätta Bibelbäl-
tet. Södra Finland har dä-
remot formats av den ma-

terialistiska humanismen. 
Nu visar statistikuppgif-
ter att pendeln i Europa har 
svängt mot en ny förståel-
se av de värderingar som 
byggt upp välfärdsstater-
na i Norden. I en sådan ut-
veckling är kyrkorådets 
förslag värt att lyftas fram 
på nytt också på grund av 
dess historiska förank-
ring, men framför allt för 
att det, tillsammans med 
förnyelsen av kyrkans or-
ganisation, kunde gagna 
och stärka Borgå stift. Ock-
så genom den fysiska loka-
liseringen där den triangel 
som bildas av Karis kyrka 
– Domkapitlet, med Lärk-
kulla stiftsgård – Biskops-
gården ligger mitt mel-
lan Finlands kulturcen-
trum Åbo och administra-
tiva centrum Helsingfors. 
Det är dessutom ett grönt 
alternativ för inom den tri-
angeln behövs inte ens bil, 
utan alla kan ta sig fram 
med apostlahästar. Om al-
la tre enheterna dessutom 
kan vara eniga kommer de 
att kunna förverkliga vi-
sionen för Borgå stift. 

Carl gunnar WeCkStröm
Karis

”När kyrkorådet i 
Karis lade fram för-
slaget att flytta 
stiftets centrum till 
Karis fanns många 
goda skäl i försla-
get. Stiftet skulle få 
en domkyrka som 
det fritt kan ut-
nyttja.”
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Kaplanen besöker dagiset och berättar om
 Jesus. Hem

m
a berättar flickan hänfört: I dag kom

 en tant och berättade om
 Jesus Friskus.

NÄSTA VECKA träffar vi en baron som öppnade sitt hem för att 
brottslingar inte skulle skickas till Sibirien. FJÄLLGÅRD MED FULL SERVICE

0400 126 830

Ruskaresa 18-22.9
www.raitismaja.fi

Sommaren är här 
– men vad ska 
man göra av den? 
Här ett urval av 
sommarens vikti-
gaste händelser i 
Borgå stift.

TEXT: SOFIA TORVALDS

Midsummerfestival
19–20 JUNI
Midsummerfestival på Pör-
kenäs är sommarens för-
sta måste. I år med rs Big-
hill Singers, Stay with Sta-
cy, Ida Elina, Daniel S Dia-
go och Andreas Forsbäck är 
huvudtalare. 

På programmet finns 
bland annat en låtskrivar-
workshop.

Ålands orgelfestival
21 JUNI–27 JUNI
Fetivalen är ett måste för al-
la som gillar orgelmusik och 
de vackra åländska kyrkor-
na – en perfekt kombination. 

Fetivalen inleds söndagen 
den 21 juni med jubileums-
högmässa i Saltvik vid fes-
tivalens 40-årsdag.

Franciskusfest
3–5 JULI
Varför åka från Åland ef-
ter orgelfestivalen – följan-
de programpunkt är natur-
ligtvis Franciskusfesten på 
Kökar. 

Årets tema är ”Pilgrim i 
livet”, Stefan Djupsjöbacka 
leder samtal om temat. Fader 
Henrik Roelvink håller ett 
föredrag om varför S:t Olof 
har blivit ett så viktigt hel-
gon i Norden. I den lutherska 
högmässan blir det en dia-
logpredikan mellan bisko-
parna Björn Vikström och 
Lennart Koskinen.

Läs mer på franciskusfes-
ten.com.

Familjeläger 
på Klippan
9–12 JULI
SLEF ordnar sitt traditio-
nella familjeläger på Klip-
pan i Monäs, Nykarleby. Läg-
ret brukar samla över 300 
människor i en varierande 
mängd åldrar. Dagarna på 
Klippan bjuder på bibelstudi-
er och andaktsliv, tid för lek 
och simning, mysiga kvällar 
kring lägerelden och myck-
et, mycket mer.

Bibelstudier för de vuxna 
av Erik J. Andersson (Sveri-
ge), medan SLEF:s distrikts-
präst Albert Häggblom hål-
ler bibelstudier för ungdo-
mar.

Kostar: med egen hus-
vagn/husbil eller tält 60 eu-

ro/vuxna och 45 euro/barn, i 
Hirvlax skola 60/vuxna, 45/
barn, i Klippans stugor eller 
husvagnar 140/vuxna & 60 
/barn. Sista anmälningsdag 
den 18 juni.

Sommardagar
10–12 JULI
Sommardagar på Lekholmen 
ordnas nu för fjärde året i rad. 
Dagarna riktar sig till Höst-
dagsaktiva och andra intres-
serade ungdomar. På pro-
grammet finns roliga aktivi-
teter, avkoppling och gemen-
skap, god mat och andakter. 
Läs mer på Facebook.com/
Sommardagar.

Laestadianska 
sommarmöten
10–12 JULI I ESSE
7–9 AUGUSTI I KÅLLBY
Laestadianska Fridsförening-
ars Förbund r.f. ordnar många 
sommarmöten, men för de 
finlandssvenska laestadian-
erna är mötena i Esse och 
Kållby de viktigaste.

Glöm inte picknickutrust-
ning och sittdyna – och ett 
glatt humör!

Läs mer på www.lff.fi

Sommarläger 
i Pieksämäki
28 JULI–2 AUGUSTI
Sensommarens höjdpunkt är 
Kyrkans Ungdoms sommar-
läger i Pieksämäki. 

I år är det Liselotte J An-
dersson (Sverige) som står 
för vuxenbibelstudierna 
och Cajsa Tengblad (Sveri-
ge) som har ungdomsbibel-
studierna. Barnmötena leds 
av Mr Goran (Sverige). 

Kostar: 205 euro/vuxen, 
155 euro/ungdomar, 133 
euro/barn i familjerum, li-
te billigare om man sover i 
tält, husbil eller massinkvar-
tering. Anmäl dig senast 15.6.

Orgelnatt & aria
4 JUNI–27 AUGUSTI
Varje torsdag kl. 22 ordnas 
högklassiga konserter i Es-
bo domkyrka. Beroende på 
sittplats och datum kostar 
biljetterna mellan 15,50 eu-
ro till 38,50 euro. 

Läs mer om programmet 
på urkuyofestival.fi.

Vägkyrkor
10 JUNI–20 AUGUSTI
Till sommarturisternas gläd-
je och rekreation håller 262 
vägkyrkor dörrarna öppna 
under sommaren. Vid väg-
kyrkorna kan man ta en him-
melsk paus från juni fram till 
skolstarten. 

På vägkyrkornas webb-
plats www.tiekirkot.fi finns 
en förteckning över alla väg-
kyrkor, beskrivningar av 
kyrkorna och kyrkornas 
öppettider.

Sommarmöten för alla

vägkyrkorna håller öppet hela sommaren. I år finns 262 vägkyrkor 
att bekanta sig med. På bilden Renko kyrka. foTo: MaTTi karppinen
På Sommarlägret i Pieksämäki (bilden till höger) kan barnen också i 
år gå i cirkusskola. foTo: arkivbild/nina öSTerholM

På Sommaren kan man besöka landets vackraste orter och få andlig spis på samma gång – till exempel under Francis-
kusfesten på Kökar. Årets Franciskusfest ordnas den 3–5 juli. foTo: arkivbild/chriSTa MickelSSon


